
Protokół  Nr 31/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 21 czerwca 2011r.

1.Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

2.Posiedzeniu  przewodniczył  Starosta  Pułtuski  –  Edward  Marek

Wroniewski.

3.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  przetargu  pn.:  "Organizacja  i

przeprowadzeniu  kursu  prawa  jazdy  kat.  C  oraz  kwalifikacji

wstępnej przyspieszonej".

- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  na  ogłoszenie  przetargu pn.:

"Organizacja  i  przeprowadzeniu  kursu  prawa  jazdy  kat.  C  oraz  kwalifikacji

wstępnej  przyspieszonej"  w  ramach  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, realizowanego z

poddziałania  6.1.1.  Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na

regionalnym  rynku  pracy  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

Zarząd Powiatu zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  62/2011  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej, do przeprowadzenia ww. postępowania.  

2. Decyzja  w  sprawie   ogłoszenia  przetargu  pn.:  "Organizacja

kompleksowej  kampanii  promocyjnej ryb i  produktów rybnych pt.

Zdrów jak ryba w powiecie pułtuskim"



- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na   ogłoszenie  przetargu  na

organizację kompleksowej kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych pt.

„Zdrów jak  ryba”  w powiecie  pułtuskim w ramach  programu Operacyjnego

Zrównoważony  Rozwój  Sektora  Rybołówstwa  i  Nadbrzeżnych  Obszarów

Rybackich 2007-2013. 

Zarząd Powiatu zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  63/2011  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej, do przeprowadzenia ww. postępowania.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. 
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął

uchwałę nr  68/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14

stycznia 2011r.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę nr   69/2011 w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   70/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 



6. Akceptacja  porozumienia  w  sprawie  przekazania  środków

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Zarząd  Powiatu  akceptował  porozumienie  w  sprawie  przekazania  środków

finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  Województwa  Mazowieckiego  w

brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zarząd postanowił o przekazaniu kwoty 10.000zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów  związanych  z  adaptacją  pomieszczeń  na  siłownie,  zakup  sprzętu

sportowego, zakup towarów, sprzętu i usług niezbędnych dla potrzeb Komendy

Powiatowej Policji w Pułtusku.  

7. Informacja  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.  udostępnienia  sali

lekcyjnej 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją   ZS im.  B.  Prusa  w Pułtusku  nt.

udostępnienia  sali  lekcyjnej  firmie  Zakład  Doskonalenia  Zawodowego  w

Warszawie Centrum Kształcenia  w Ciechanowie do prowadzenia  zajęć kursu

„ABC przedsiębiorczości” na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

8. Wniosek  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  dot.  udzielenia

pełnomocnictwa do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie

seminarium w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

- podjęcie uchwały. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Dyrektora  LO  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku dot. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku aplikacyjnego o

dofinansowanie seminarium w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

i podjął uchwałę nr 71/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania

oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

Pełnomocnictwo zostało udzielone  Dyrektorowi LO p. B. Meredyk. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg

powiatowych w Pułtusku 



Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  zakończył  się  nabór  na  wolne

kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w

Pułtusku. Wpłynęła jedna oferta Pana Juliana Jakuba Kutnera.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi Komisja do przeprowadzenia

naboru – pozytywnie opiniuje kandydaturę.   

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją oraz po wysłuchaniu informacji

p. J. Kutnera nt. pracy zawodowej oraz zamierzeń odnośnie pracy w Zarządzie

Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku,  akceptował  kandydaturę  p.  J.  Kutnera  na

stanowisko Dyrektora ZDP w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 65/2011  w sprawie zatrudnienia Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Zarząd zatrudnił Pana Juliana Jakuba Kutnera na stanowisko Dyrektora Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku na czas określony od dnia 22 czerwca 2011r. do

dnia 30 listopada 2011r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku

pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 66/2011  w sprawie zwolnienia z pełnienia

obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
W związku z rozstrzygnięciem naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg

Powiatowych w Pułtusku i zatrudnieniem z dniem 22 czerwca 2011r. Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, Zarząd Powiatu zwolnił  Panią Annę

Krysiak z dniem 21 czerwca 2011r. z pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu

Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  oraz  cofnął  Pani  Annie  Krysiak

pełnomocnictwo  do  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych

powiatu  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 67/2011 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku upoważnienia do składania oświadczeń

woli w sprawach majątkowych.

Zarząd  ww.  uchwałą  upoważnił  Pana  Juliana  Jakuba  Kutnera  -  Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku od dnia 22 czerwca 2011r. do składania

w  imieniu  Powiatu  Pułtuskiego  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych

Powiatu,  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku.

Ponadto Zarząd Powiatu  upoważnił  Pana Juliana Jakuba Kutnera Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do występowania w imieniu Powiatu

Pułtuskiego  o  uzyskanie  zezwoleń  na  usunięcie  drzew rosnących  w obrębie

pasa drogowego dróg powiatowych powiatu pułtuskiego, zgodnie z art. 83 ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o  ochronie przyrody 

Zarząd  Powiatu  zwrócił  się  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku:

-o  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  ogłoszenia  przetargu  na

przebudowę  mostu  z  drogami  dojazdowymi  na  odc.  Gładczyn  –  Cieńsza  w

Gminie Zatory

-o  przedstawienie  propozycji  w  zakresie  bieżącego  utrzymanie  dróg

powiatowych  (wykaz  dróg  wymagających  remontu  oraz   niezbędne  nakłady

finansowe).

10.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 15 czerwca 2011r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 15 czerwca 2011r. 

11.Wolne wnioski 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Pana  Roberta  Fidura  zam.

Laski  Szlacheckie  55   07-407  Czerwin  dot.  nieodpłatnego  jednorazowego

użycia  herbu  Powiatu  Pułtuskiego  do  wykorzystania  w  informatorze

heraldycznym ziemskim i grodzkim Mazowsza. 



Posiedzenie zakończyło  się o godz. 10.00

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

3. Wiesław Cienkowski ..........................................

4. Witold Saracyn ...................................................

5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


