
Protokół Nr 18/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 7 kwietnia 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. 12.00

1. Akceptacja  wniosku  o  dofinansowanie  do  Programu  Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie pt. „Razem możemy żyć i działać bezpiecznie”  

Dyrektor  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  p.  B.  Jóźwiak  zwróciła  się

z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  przystąpienie  do  projektu  realizowanego

w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

w  tworzeniu  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  edycja  2011”

ogłoszonego  przez  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Tytuł  projektu

„Razem możemy żyć i działać bezpiecznie” 

Koszt całkowity projektu wynosi 60.398zł. Na realizację projektu wymagany jest

wkład  własny,  który  został  zabezpieczony  w  postaci  rzeczowej,  tj.  materiały

biurowe, sprzęt biurowy na ogólną  kwotę 12.098zł.  

Głównym celem programu jest wczesna profilaktyka mająca na celu zmniejszenie

zjawiska  przemocy  w  rodzinie.  Planowane  działania  obejmują  m.in.  zajęcia

edukacyjne  w  formie  warsztatowej  skierowane  do  uczniów  klas  V-VI  szkół

podstawowych  wykorzystujące  elementy  treningu  zapobiegania  agresji,

specjalistyczne poradnictwo skierowane do osób zagrożonych przemocą oraz ofiar

przemocy itp. 

Projekt będzie realizowany  od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek, który stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 

2. Akceptacja porozumienia w sprawie umieszczenia  i wysokości wydatków

na  utrzymanie  dziecka  umieszczonego  w  niespokrewnionej  z  dzieckiem

rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego. 
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Dyrektor  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  p.  B.  Jóźwiak  przedstawiła

treść porozumienia w sprawie umieszczenia  i wysokości wydatków na utrzymanie

dzieci  umieszczonych  w  niespokrewnionej  z  dzieckiem rodzinie  zastępczej  na

terenie  Powiatu  Pułtuskiego  i  określenia  wysokości  wydatków ponoszonych na

utrzymanie  tych  dzieci  w  łącznej  kwocie  świadczeń  przysługujących  rodzinie

zastępczej. 

Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy powiatem Płońskim i Pułtuskim.

W  niespokrewnionej  rodzinie  zastępczej  z  terenu  Powiatu  Pułtuskiego

postanowieniem Sadu Rejonowego w Płońsku umieszczono troje dzieci.  Powiat

płoński, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, zobowiązuje  się do

ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci.

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd akceptował porozumienie.

3. Akceptacja  regulaminu  realizacji  projektu  pn.  Nowe  kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro  realizowanego  w  ramach  POKL

współfinansowanego  ze  środków  EFS  (Priorytet  VI,  Działanie  6.1,

Poddziałanie 6.1.1). 

Pani  Hanna  Nasiadka  oraz  p.  Bogdan  Mossakowski  przedstawili  projekt

regulaminu realizacji projektu pn. Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro

realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS (Priorytet

VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1). 

Projekt obejmuje okres realizacji od 1 marca 2011r. do 28 lutego 2013r. Celem

głównym  projektu  jest  podniesienie  aktywności  zawodowej  325  osób

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, poprzez wyposażenie ich w

wiedzę , umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne funkcjonowanie na

rynku pracy. 

W ramach  projektu  będą  organizowane  staże  dla  225  osób  bezrobotnych  oraz

szkolenia dla 100 osób bezrobotnych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 32/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro
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4. Wniosek Koordynatora Projektu pn. Nowe kwalifikacje perspektywą na

lepsze  jutro  dot.  zatrudnienia  pozostałego  personelu  –  określonego  we

wniosku  o dofinansowanie. 

Pani  Hanna  Nasiadka  przedstawiła  wniosek  Koordynatora  Projektu  pn.  Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro dot. zatrudnienia pozostałego personelu

– określonego we wniosku  o dofinansowanie, tj. pracownika administracyjno –

biurowego,  pracownika  do  obsługi  sekretariatu,  pracownika  do  obsługi

informatycznej  oraz  specjalisty  ds.  ewidencji  i  świadczeń,  w celu  prawidłowej

i zgodnej z złożeniami we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i zwarcie

umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty. . 

Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na wszczęcie  procedury i  podpisanie  umowy na

ww. zadania. 

5. Zatwierdzenie  wyników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na

"Świadczenie  usług  księgowych  w  projekcie  pn.:  "Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro".

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że

w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług księgowych w projekcie pn.:

„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” na każde z niżej wymienionych

zadań wpłynęła tylko jedna oferta: 

– zadanie nr 1 „Pełnienie funkcji Głównego Księgowego w projekcie pn.: „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 2 złożona przez p.

Marzenę Boczkowską zam. Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 36.800,00 zł

– zadanie  nr  2  „Pełnienie  funkcji  Księgowego  w  projekcie  pn.:  „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 1 złożona przez p.

Jolantę Dawidczyk zam Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.700,00 zł 

– zadanie  nr  3  „Pełnienie  funkcji  Księgowego  w  projekcie  pn.:  „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 3 złożona przez p.

Irenę Rosłońską zam. Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.700,00 zł
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Dyrektor  poinformowała,  że  wyżej  wymienieni  wykonawcy  spełniają warunki

udziału  w  postępowaniu.  Oferty  spełniają  wszystkie  wymagania  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), są zgodne z przepisami ustawy PZP, są

najkorzystniejsze  na  podstawie  ustalonego  kryterium  ceny,  są  ofertami

najtańszymi i uzyskały maksymalną ilość punktów tj. 100.

Komisja Przetargowa wnioskuje o zatwierdzenie wyników postępowania. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

6. Informacja w spr. wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu

nieograniczonego  na  "Świadczenie  usług  w  zakresie  zarządzania

i  poradnictwa  zawodowego  w  projekcie  pn.:  "Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro" - Zadanie 3 "pełnienie funkcji specjalisty ds.

zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  "Świadczenie  usług  w zakresie  zarządzania  i  poradnictwa

zawodowego w projekcie pn.: "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" –

nie  zostało  rozstrzygnięte  postępowanie  na  Zadanie  3  "pełnienie  funkcji

specjalisty ds. zamówień publicznych”.

Na to zadanie wpłynęły dwie oferty: 

- oferta  nr  1  złożona  przez  firmę  NEGRI  Marcin  Melon,  z  siedzibą:  ul.

Jeżynowa, 96 – 320 Mszczonów 

- oferta Nr 7 złożona przez p. Agatę Kingę Łojek zam. Pułtusk

Oferta złożona przez p. Agatę Łojek spełniała wszystkie wymagania Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i była zgodna z przepisami ustawy PZP,

natomiast oferta złożona przez firmę NEGRI wymagała uzupełnienia dokumentów

tj. Wykonawca załączył do oferty nie podpisane oświadczenie w zakresie art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ) wymagane zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2

SIWZ. Ponadto w załączniku nr 1 Oferta Wykonawca nie podał terminu płatności,

który zgodnie z § 5 ust. 7 SIWZ wynosił min. 30 dni.

Komisja  Przetargowa  pismem z  dnia  30.03.2011  r.  wezwała  Wykonawcę  do

uzupełnienia  dokumentów  w  ww.  zakresie  oraz  złożenia  wyjaśnień.
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W  wyznaczonym  terminie  do  dnia  01.04.2011  r.  godz.  12.00)  wymagane

uzupełnienie oraz wyjaśnienie nie wpłynęło. 

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  PZP  z  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie została wykluczona firma

NEGRI Marcin Melon. Natomiast na realizację zadania została wybrana oferta Nr

7 złożona przez p. Agatę Kingę Łojek zam. ul. Widok, 06 – 100 Pułtusk. Oferta

spełnia  wszystkie  wymagania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

(SIWZ),  jest  zgodna  z  przepisami  ustawy  PZP,  jest  najkorzystniejszą  na

podstawie  ustalonego  kryterium  ceny,  jest  ofertą  najtańszą  i  uzyskała

maksymalną ilość punktów tj.100. 

W dniu 6 kwietnia 2011r. wpłynęło odwołanie złożone przez p. Marcina Meolna

prowadzącego  firmę  NEGRI  Marcin  Melon  z  siedzibą  Mszczonów

w  postępowaniu  o  udzielenie  zmówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

przetargu  nieograniczonego  na  świadczenie  usług  w  zakresie  zarządzania

i  poradnictwa  zawodowego  w  projekcie  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą   na

lepsze jutro”. Zarząd zapoznał się z treścią odwołania. 

Wykonawca  zarzuca  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  Prawo

zamówień publicznych,  w szczególności  naruszenie  zasad uczciwej konkurencji

i brak żądania wyjaśnień treści oferty. Radca Prawny p. J. Godlwski dokonywał

sprawdzenia czynności podjętych przez Komisję Przetargową i stwierdził, że nie

doszło do naruszenia przepisów ustawy. Dyrektor poinformowała o ewentualnych

kosztach  arbitrażu,  które  mogą  zostać  poniesione  w  związku  z  wniesieniem

odwołania. 

Zarząd  przyjął  przedstawione  informacje  oraz  podjął  uchwałę  nr  35/2011

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  interesów  powiatu

pułtuskiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Pełnomocnictwo zostało udzielone Radcy Prawnemu p. Jackowi Godlewskiemu. 

7. Sprawa  organizacji  biura  ds.  realizacji  projektu  "Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro”

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

propozycję  porozumienia  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  dot.  udostępnienia
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pomieszczeń  i  wyposażenia  niezbędnego  do  realizacji  projektu  pn.  „Nowe

kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego   przez  Unię

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie

z przedmiotu porozumienia udostępnienia będzie bezpłatne.  

Zarząd akceptował treść porozumienia 

8. Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  przetargu  nieograniczonego  na:

"Organizację  i  przeprowadzenie  kursu  prawa  jazdy  kat.  C"  oraz

"Organizację  i  przeprowadzenie  kursu  księgowości  komputerowej"

w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE".

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  poinformował,  że  na

ostatniej  Sesji  Rady  Powiatu  do  uchwały  budżetowej  na  2011r.  zostały

wprowadzone  oszczędności  jakie  powstały  w  wyniku  przeprowadzonych

postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych na:  "Organizację

i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C" oraz "Organizację i przeprowadzenie

kursu księgowości komputerowej" w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE"

w kwocie 67 589,75zł.
W związku z powyższym Dyrektor przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia  na  organizację  dodatkowych  form  wsparcia  dla 20 uczestników

projektu: - II edycji kursu księgowości komputerowej (10 osób)

- II edycji kursu prawa jazdy kategorii „C” (10 osób).

Zarząd Powiatu akceptował SIWZ w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu oraz

postanowił o ogłoszeniu konkursu. 

9. Informacja  nt.  konkursu  w  ramach  działania  9.4.  "Wysoko

wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty"  oraz  działania  9.2.

"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  poinformował,  ze  w

związku   z  ogłoszeniem  konkursu  w  ramach  działania  9.4.  "Wysoko

wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty"  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki  jest  możliwość  złożenia  wniosku  o  datację  na  szkolenia  nauczycieli.

Projekt  jest  finansowany  w  100%.  Termin  składania  wniosków  upływa  20

kwietnia 2011r. 
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Dyrektor  poinformował,  że  koordynatorem  projektu  byłby  ZSZ  im.

J. Ruszkowskiego w Pułtusku.  

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  opracowania  wniosku  oraz  zobowiązał

Dyrektora aby ponownie zwrócił się z zapytaniem do ZS im. B. Prusa w Pułtusku

oraz LO im. P. Skargi w Pułtusku o uczestnictwo ww. projekcie. 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  poinformował,  że w ramach działania 

9.2.  "Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki  jest propozycja opracowania dwóch wniosków dla

uczniów szkół zawodowych ,tj. 

- Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku,  tj.  dla  uczniów:  technikum

budownictwa,  technikum  organizacji  usług  gastronomicznych  i  technikum

obsługi turystycznej ok. 70 uczniów, projekt opracuje we własnym zakresie -

Zespół Szkół ,

- Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – projekt dla

ok. 70 uczniów opracuje Starostwo Powiatowe 

Termin składania wniosków upływa 13 maja 2011r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie wniosków. 

10. Informacja  nt.  zmian  w  projekcie  “Pro  patria  nostra  –  edukacja

w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”
Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji   poinformował  o  zmianie  terminu

realizacji  projektu  „Pro  patria  nostra  –  edukacja  w  zakresie  dziedzictwa

kulturowego  ziemi  pułtuskiej”  .  Według  ustaleń  z  Mazowiecką  Jednostką

Wdrażania Programów Unijnych projekt należy zrealizować do końca czerwca. 

Wartość projektu – 50.000zł 

Zarząd przyjął informację. 

11.Informacja  nt.  zmian  w  projekcie  termomodernizacja   systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego  

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  poinformował,  że  w  ubiegłym  roku

powiat  pułtuski  złożył  wniosek „Modernizacja  systemów grzewczych placówek

oświatowych powiatu pułtuskiego” w ramach działania  4.3. Ochrona powietrza,

7



energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013. Schemat: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Wniosek  przeszedł  ocenę  formalną  i  na  etapie  oceny  merytorycznej  zwrócono

uwagę formalną , że partner wymieniony w projekcie nie spełnia kryteriów  (jest

nim Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna)  dlatego też  Mazowiecka

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wskazała na konieczność zmiany tego

zapisu. 

Zarząd Powiatu postanowił o zmianie zapisu. 

12.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia

Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców

powiatu pułtuskiego”.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  36/2011   zmieniającej  uchwałę  w  sprawie

zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego”. 

13.Informacja nt. wydzierżawienia  gruntów przez DPS Obryte.

Dyrektor  Wydziału Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła wniosek Dyrektora DPS w Obrytem dot. wydzierżawienia gruntów

o powierzchni 8,35ha.

Pismo Dyrektora DPS stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z art.  43 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  jednostka  organizacyjna  ma  prawo

korzystania  z  nieruchomości  oddanej  w  trwały  zarząd,  a  w  szczególności  do

oddania nieruchomości lub jej części m.in. w dzierżawę. W sytuacji gdy dzierżawa

jest zawierana na czas oznaczony tj. do 3 lat, wówczas Zarząd Powiatu przyjmuje

informacje. 

Zarząd Powiatu postanowił,  że ww. sprawę omówi po uzyskaniu informacji  nt.

rachunku  ekonomicznego  dzierżawy  w świetle  uzyskanych  dopłat  do  gruntów

rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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14.Sprawa  powołania  sądu  konkursowego  do  oceny  prac  z  konkursu

architektonicznego  na  rewitalizację  i  adaptację  do  funkcji

administracyjnej terenu byłego szpitala powiatowego w Pułtusku. 

Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  p.  W.  Subkowski  zwrócił  się

z  wnioskiem  o  ustalenie  wynagrodzenia  dla  członków  sądu  konkursowego

powołanego  dla  zadania  pn.  „Konkurs  architektoniczny  na  koncepcję

zagospodarowania  terenu  dawnego  szpitala  w  Pułtusku  do  funkcji

administracyjnej  –  starostwa  powiatowego”.  Celem sądu  konkursowego  będzie

ocena  zgłoszonych  prac  konkursowych.  .  Przewidywana  kwota  wynagrodzenia

wyniesie 20.000zł.  

Załącznik  nr  7  do  protokołu  stanowi  notatka  służbowa  w  sprawie  ustalenia

średniej ceny rynkowej wynagrodzenia dla członków Sądu Konkursowego. 

Zarząd akceptował propozycję. 

15.Wniosek  Polskiej  Agencji  Koncertowej  dot.  udzielenia   pomocy  przy

organizacji Galowego Koncertu

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Polskiej  Agencji  Koncertowej  dot.

udzielenia   pomocy  przy  organizacji  Galowego  Koncertu  pt.:  „W  Krainie

Uśmiechu” .

Wniosek stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Z  uwagi  brak  podstaw  prawnych  Zarząd  Powiatu  negatywnie  zaopiniował

wniosek.  

16.Wniosek Samorządu Studenckiego Akademii Humanistycznej w Pułtusku

dot.  udzielenia  pomocy przy  organizacji  Pułtuskiego  Festiwalu  Teatrów

Niezależnych „ATENA”. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  Wniosek  Samorządu  Studenckiego  Akademii

Humanistycznej w Pułtusku dot. udzielenia pomocy przy organizacji Pułtuskiego

Festiwalu Teatrów Niezależnych „ATENA”

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  przyznając  kwotę  800zł  na

wydatki rzeczowe związane z organizacją  Festiwalu i ewentualnie zapewnienie

noclegów w Bursie Szkolnej. 
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17.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  powiatu

pułtuskiego 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę

nr 33/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę

nr 34/2011 w sprawie  zmiany planu dochodów i  wydatków wprowadzonych w

toku wykonywania budżetu.

19.Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu z dnia 28 i 30 marca 2011r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 28 i 30 marca 2011r.

20.Wolne wnioski 

- Wicestrosta  Pułtuski  poinformował,  że  zgodnie  z  decyzją  Zarządu

przeprowadził spotkanie z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego –

Krąg  Starszyzny  Harcerskiej  „Lamus”  w  Ciechanowie.  Podczas  spotkania

ustalono  sprawy  związane  z   obchodami  100-lecia  Harcerstwa  Polskiego.

Ustalono  m.in.  że  zostanie  zorganizowany  Powiatowy  Festiwal  Piosenki

Patriotycznej  i  Harcerskiej.   aby  połączyć  obchody  Harcerstwa  Polskiego

z obchodami Związku Piłsudczyków  

- Dyrektor  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  p.  A.  Iniarska

przedstawiła  informację  nt.  projektu  zmian  w  ustawie  o  systemie  oświaty

w  zakresie  dalszego  funkcjonowania  szkół  specjalnych  oraz  specjalnych

ośrodków  szkolno  –  wychowawczych. Dyrektor  poinformowała,  że

wprowadzenie  zmian w Ustawie  o Systemie  Oświaty  spowoduje  w krótkim

czasie likwidację lub marginalizację szkół specjalnych. 

Dyrektor SOSW przedstawiła stanowisko dot. powyższej sprawy. 
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Starosta  zaproponował  aby  została  zorganizowane  spotkanie  Wiceministra

Edukacji Narodowej p. Zbigniewem Włodkowskim z przedstawicielami szkół

specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z rejonu

płocko-ciechanowsko-siedlecko-ostrołęckiego. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje oraz zwrócił się do Starosty

p. W. Saracyna oraz Dyrektora SOSW o zorganizowanie spotkania i opracowa-

nia stanowiska, które zostanie przedstawione na spotkaniu Związku Powiatów

Polskich. 

- Wicestarosta Pułtuski poinformował, że mieszkańcy wsi Lipniki Stare zwrócili

się z wnioskiem o udzielnie pomocy przy utwardzeniu terenu w obrębie pasa

drogi  powiatowej.  Został  już zakupiony materiał  natomiast  obecnie  potrzeba

jest pomoc fachowa przy realizacji ww. zadania. 

Z uwagi  na  fakt,  iż  Zarząd  Dróg Powiatowych prowadzi   prace  po  okresie

zimowych  Zarząd  Powiatu  postanowił  ,  że  powyższa   sprawa  zostanie

rozpatrzona w terminie późniejszym.

- Starosta  Pułtuski  poinformował  w  sprawie  wydanie  zgody  na  przejazd

samochodów  wysokotonażowych  firmy  MOSTOSTAL  drogą  powiatową

Klukowo – Bylice prowadzone były liczne rozmowy. W dniu dzisiejszym firma

MOSTOSTAL przekazała  pismo,  w który stwierdziła,  że  z drogi  tej  oprócz

firmy  MOSTOSTAL  korzysta  wiele  innych  firm  wożących  kruszywa

z pobliskich kopalni. 

Pismo firmy MOSTOSTAL stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta  zaproponował  wycofanie  ustnej  zgody  na  przejazd  pojazdów

wysokotonażowych firmy MOSTOSTAL. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje Starosty. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn przedstawił wniosek Zakładu Energetycznego dot.

przebudowania  istniejącego  przyłącza  energetycznego  do  szpitala  położonego

przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku.

Zarząd akceptował wniosek Zakładu Energetycznego. 
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Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  przedstawił  treść  porozumienia  jakie  zostanie

podpisane  pomiędzy  Akademią  Humanistyczną  im.  A.  Gieysztora  w  Pułtusku

a szkołami ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez

Powiat  Pułtuski.  Celem porozumienia jest  podejmowanie  wspólnych działań na

rzecz  rozwoju  i  edukacji  młodzieży,  propagowanie  wiedzy  humanistycznej

i  przygotowanie  przyszłych  kadr  na  potrzeby  polskiej  nauki,  gospodarki

i  społeczeństwa.  Będą  prowadzone  badania  naukowe  i  prace  rozwojowe,

wykonywane ekspertyzy i prognozy. 

Zarząd akceptował treść porozumienia. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 31 marca 2011r. została

zawarta  ugoda  z  firmą ELEKTROBUD w sprawie  zwrotu  należności  na  rzecz

powiatu  przez  firmę  ELEKTROBUD.  Warunki  ugody  przyjęte  w  Sądzie  są

następujące:

- firma ELEKTROBUD zwróci 60.000zł  

- Powiat odstąpi od żądania  zwrotu kwoty należnych odsetek za zwłokę. 

- Kwota wpłaty (60.000zł) zostanie rozłożona na 4 raty po 15.000zł. W latach

2011 – 2013 wpłata nastąpi do końca listopada , natomiast w roku 2014 wpłata

nastąpi do końca czerwca. 

Poza  tym  powiat  wskazał,  że  kwota  wyegzekwowanej  należności  będzie

przeznaczona  na  zakup   sprzętu  dla  SP  ZOZ  w  Pułtusku  uzgodnionego

z kierownictwem SP ZOZ.  

p. Saracyn poinformował, że również przyjęto ustalenia iż w sytuacji gdy firma

ELEKTROBUD  nie  wpłaci  ustalonej  kwoty  wówczas  będą  zobligowani  do

wpłacenia kwoty głównej wraz z odsetkami.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.00

Bogumiła Przybyłowska 

 Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................
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