
Protokół Nr 148/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 stycznia 2010r.

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

niniejszego protokółu.

II.Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15

1.Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  5  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława Prusa w Pułtusku  w roku szkolnym 2009/2010 i Aneksu Nr

5 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku

w roku szkolnym 2009/2010 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił:

-Aneks nr 5 do organizacji  Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w roku

szkolnym 2009/2010. 

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na: 

a)złożone orzeczenie w sprawie nauczania indywidualnego ucznia klasy

czwartej Technikum Nr 2 w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa

domowego

b)rezygnację z  przydziału 4 godziny języka polskiego 

-Aneks  Nr  5  do  organizacji  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku  w roku szkolnym 2009/2010 

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na zakończenie urlopu dla

poratowania  zdrowia  nauczyciela  przedmiotu:  podstawy

przedsiębiorczości. 

Zarząd Powiatu zatwierdził ww. aneksy. 



2.Wnioski  Dyrektora  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  o

wyrażenie  zgody  na  zatrudnienie  pracowników  w  ramach  prac

interwencyjnych.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił  wnioski  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie od stycznia

2010r. w ramach prac interwencyjnych:

-osoby na stanowisku pomocy administracyjnej w dziale księgowości

-osób na stanowisku robotnika gospodarczego

Wnioski stanowią załącznik nr 3  do protokołu.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wnioski.   Pracownicy,  o  których

mowa wyżej zostaną zatrudnieni  w  ramach środków własnych jednostki (tzn.

w ramach planu finansowego na 2010r.).

3.Analiza art. 30a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela dot. wydatków na

wynagrodzenia nauczycieli 

Zarząd Powiatu dokonał  analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia

nauczycieli,  w odniesieniu  do  wysokości  średnich  wynagrodzeń,  o  których

mowa  w  art.  30  ust.  3  Karty  Nauczyciela,  oraz  średniorocznej  struktury

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w

2009r.  w szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat

Pułtuski, w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  w  roku  2009  średnie  wydatki  na

wynagrodzenia  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego,  osiągnęły  i  przekroczyły średnie  wynagrodzenia  określone  w

Karcie Nauczyciela. 

W stosunku do poziomu średnich wynagrodzeń określonych w roku 2009 w

szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  powiat  pułtuski

wypłacono ogółem  o 1.022.210zł więcej od wymaganych wynagrodzeń. 

Zarząd  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem z  wysokości  średnich  wynagrodzeń

nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i



placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski w brzmieniu załącznika nr 5

do protokołu. 

Zarząd akceptował ww. sprawozdanie.

Zgodnie  z  art.  30a  ust.  5  ustawy Karta  Nauczyciela  sprawozdanie  zostanie

przekazane  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  Zespół

Zamiejscowy  w  Ciechanowie,   do  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  dyrektorów

podległych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, do związków

zawodowych  zrzeszających nauczycieli prowadzonych szkół i placówek.

4.Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na

organizację  i  przeprowadzenie  kursu  języka  angielskiego  w  ramach

projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

powiatu pułtuskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego, z działania 9.1.2 POKL.  

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że z

firmą Open Education Group Sp. z o.o. przeprowadzono negocjacje w ramach

postępowania  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki na  organizację  i

przeprowadzenie  kursu  języka  angielskiego  w  ramach  projektu  "Zajęcia

pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego"

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  z  działania

9.1.2 POKL. 

Wykonawca przedłożył ofertę  na kwotę 128.365zł  brutto,  jednak w wyniku

przeprowadzonych negocjacji wykonawca wyraził zgodę na obniżenie oferty

na kwotę 109.500zł brutto. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

5.Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na

organizację i przeprowadzenie  szkolenia z autoprezentacji w ramach

projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

powiatu pułtuskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego, z działania 9.1.2 POKL.



Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że z

firmą  A-Z  Consulting  Bogusław  Kaszuba  przeprowadzono  negocjacje  w

ramach  postępowania  w trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki na  organizację  i

przeprowadzenie  szkolenia  z  autoprezentacji  w  ramach  projektu  "Zajęcia

pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego"

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  z  działania

9.1.2 POKL.

Wykonawca  przedłożył  ofertę  na  kwotę  61.350zł  brutto.  W  wyniku

przeprowadzonych  negocjacji  wykonawca  wyraził  zgodę  na  obniżenie

wartości oferty na kwotę 58.050zł brutto.  

6.Wniosek  firmy  GEO-MARK  Marek  Kopczyński  Ciechanów  dot.

przesunięcia terminu realizacji umowy w sprawie wykonania mapy do

celów prawnych działki położonej w Grabówcu. 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  firmy  GEO  MARK  Marek

Kopczyński  Ciechanów  dot.  przesunięcia  terminu  wykonania  umowy  nr

116/2009 z dnia 3 listopada 2009r. dot. wykonania mapy do celów prawnych

dz. nr  326 położonej w Grabówcu. 

Ze  względu  na  trudne  warunki  atmosferyczne  firma  nie  jest  w  stanie

zrealizować warunków umowy w terminie do 29 stycznia 2010r. 

Zarząd  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Termin  wykonania  umowy został

przesunięty na 15 kwietnia 2010r. 

7.Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku

Wicestarosta poinformował, że w dniu 26 stycznia 2010r. odbyło się spotkanie

nt.  budowy  szpitala  w  Pułtusku.  W  posiedzeniu  uczestniczyli:  Starosta

Pułtuski,  Wicestarosta  Pułtuski,  Skarbnik  Powiatu,  Dyrektor  Wydziału

Organizacji  i  Nadzoru,   Inwestor  Zastępczy,  Dyrektor  Generalny  firmy

„ZAMBET”, Kierownik budowy – p. T. Czyż.

Podczas spotkania przyjęto następujące ustalenia:



1. przedstawiciele  firmy  ZAMBET  przekazali  ,  że  wszystkie  kosztorysy

powykonawcze realizacji  zadania pn. budowa szpitala w Pułtusku zostały

złożone do Inwestora Zastępczego

2. Inwestor  Zastępczy  zobowiązał  się  do  sprawdzenia  kosztorysów

powykonawczych,  o których mowa w pkt  1  w terminie  do końca lutego

2010r. 

3. przedstawiciele  firmy  ZAMBET  poinformowali,  że  w  dniu  27  stycznia

2010r. złożą zgłoszenie o wykonaniu usterek stwierdzonych w protokołach

z dn. 19,20 i 21 stycznia 2010r.

4. Strony ustaliły,  że w dniach 28 i  29  stycznia  2010r.  nastąpi  przekazanie

kluczy  przez  firmę  ZAMBET  do  SPZOZ  w  Pułtusku  w  celu  dalszego

dozorowania szpitala. 

5. W dniach 28 – 29 stycznia 2010r. Komisja ds.  odbioru prac na budowie

szpitala  protokolarnie  przekaże dokumentację odbiorową Dyrektorowi SP

ZOZ 

Ze względu na fakt, iż firma ZAMBET do dnia dzisiejszego nie usunęła części

usterek poinformowano Inwestora Zastępczego aby przekazanie  budowanego

szpitala w dozór do SP ZOZ nastąpiło w dniu 1 lutego 2010r. W tym też dniu

Komisja ds.  odbioru prac  na budowie szpitala przekaże SP ZOZ - klucze i

dokumentację.

Jeżeli usterki nie zostaną usunięte to budowa szpitala zostanie przekazana w

dozór do SP ZOZ z usterkami, które firma ZAMBET wykona w terminie po 1

lutego 2010r. 

8.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia

2010r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  22

stycznia 2010r. 

9.Wolne wnioski.

-przekazanie informacji nt. możliwości złożenia przez Starostwo

Powiatowe  wniosków  o  dofinansowanie  projektów  ze  środków



Unii  Europejskich w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał

Ludzki w 2010r. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił informację

nt.  możliwości  złożenia  przez  Starostwo  Powiatowe  wniosków  o

dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskich w ramach Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  2010r.  w  brzmieniu  załącznika  nr  6  do

protokołu.  Następnie  dodał,  że  Wydział  Rozwoju  i  Promocji  przekazując

propozycje  złożenia  projektów  unijnych  kierował  się  własnymi

możliwościami. Natomiast jednostki organizacyjne powiatu również składają

wnioski. 

Rejestr  wniosków o pozyskanie środków unijnych znajduje się  w Wydziale

Rozwoju i  Promocji. Natomiast informacja na ww. temat przedstawiana jest

Zarządowi Powiatu.

Poza  tym  każdego  roku  odbywają  się  spotkania  z  dyrektorami  jednostek

organizacyjnych  powiatu,  podczas  których  podsumowywany  jest  rok

poprzedni  jak  również  przedstawiane  informacje  dot.  możliwości  złożenia

wniosków przez jednostki. 

Dyrektor poinformował, że pełna informacja nt. wniosków składanych przez

powiat  będzie  wówczas  gdy  zostanie  pozyskana  informacja  od  jednostek

organizacyjnych na ww. temat.

Ponadto  Dyrektor  wnioskował  o  odrębne  traktowanie  wniosków  o

dofinansowanie,  które  są  składane  przez  jednostki  organizacyjne  do  np.

Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  PFRON,  itp.   ponieważ  Wydział  nie

prowadzi rejestru w tym zakresie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Zarząd Powiatu uznał, że jednostki organizacyjne powiatu powinny korzystać

z możliwości  składania  wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Unii  Europejskich.  Natomiast  Wydział  Rozwoju  i  Promocji  powinien  być

koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w tym zakresie. Poza tym



Wydział na bieżąco monitoruje możliwości złożenia wniosków i dlatego też w

stosownym czasie będzie informował  o tym jednostki organizacyjne powiatu. 

Dzięki  ww.  działaniom  Zarząd  Powiatu  będzie  miał  pełną  wiedzę  nt.

potencjału  powiatu  pułtuskiego  w  zakresie  składania  wniosków  o

dofinansowanie  projektów  ze  środków  unijnych  oraz  planowanego  wkładu

własnego powiatu do projektów. 

Zarząd  Powiatu  zwrócił  się  do  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  o

przygotowanie  wykazu  wniosków  o  dofinansowanie  projektów  w  ramach

funduszy  Unii  Europejskiej  oraz  programów  finansowanych  ze  środków

krajowych  planowanych do złożenia przez jednostki organizacyjne powiatu. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Powiatowy  Inspektor  Weterynarii  w

Pułtusku zwrócił się z prośbą o przeznaczenie dwóch pomieszczeń na potrzeby

działalności weterynarii.

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawą zajmie się na  jednym z posiedzeń

Zarządu, po przeprowadzeniu  wizji lokalnej w Bursie Szkolnej. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.20

Protokółowała:

B. Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ...................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

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

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................




