
Protokół Nr 186/2010

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 października  2010r.

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

niniejszego protokółu.

2.Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.10

1. Sprawa poręczenia kredytu dla SPZOZ w Pułtusku

p.o.  Głównej  Księgowej  SP  ZOZ  p.  K.  Pabich  poinformowała,  że  po

przeprowadzeniu analizy przychodów i kosztów SP ZOZ w Pułtusku , mając w

perspektywie  przeniesienie  obecnego  szpitala  do  wybudowanego  obiektu  na

Popławach, Dyrekcja SP ZOZ zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na

otwarcie kredytu na rachunku bieżącym w wysokości do 1.000.000zł. Główna

księgowa  poinformowała,  że  jednym z  wymagań  banku  jest  zabezpieczenie

kredytu w formie weksla in blanco, który zostanie wystawiony przez SP ZOZ z

zabezpieczeniem Zarządu Powiatu do wysokości uruchomienia kredytu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że organem właściwym do wyrażenia zgody

na  poręczenie kredytu dla SP ZOZ jest Rada Powiatu. Następnie wyjaśniła, że

poręczenie kredytu jest dla powiatu wydatkiem, dlatego też w budżecie należy

zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 1.000.000zł wraz z odsetkami, jako

wydatek  poręczycielski.  Z  uwagi  na  sytuację  finansową  powiatu,  dobrym

rozwiązaniem byłoby aby SP ZOZ zabezpieczył  kredyt własnym majątkiem. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje przedstawione przez Główną Księgową SP

ZOZ i Skarbnika Powiatu oraz postanowił, że SP ZOZ podejmie negocjacje z

bankiem nt. zabezpieczenia kredytu majątkiem SP ZOZ. 

Przerwa w obradach  posiedzenia Zarządu z uwagi na obrady Rady Powiatu w

Pułtusku Przerwa trwała od godz. 9.00 do 10.00



2. Decyzja  w  sprawie  porozumienia  dot.  wydania  kandydatom do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnieniu przez nich

warunków. 
Dyrektor PCPR w Pułtusku – p. B. Jóźwiak – przedstawiła porozumienie, które

zostanie zawarte z powiatem ciechanowskim, w sprawie wydania kandydatom z

terenu powiatu pułtuskiego opinii o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie przez Ośrodek

Adopcyjno  –  Opiekuńczo  w  Ciechanowie  badania  psychologicznego  oraz

sporządzenie opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Koszt 500zł. 

Porozumienie stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował porozumienie. 

3. Akceptacja  porozumienia  w  sprawie  ponoszenia  wydatków  na

utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Dyrektor PCPR w Pułtusku – p. B. Jóźwiak – przedstawiła porozumienie, które

zostanie  zawarte  z  Miastem Stołecznym Warszawa,   w  sprawie  ponoszenia

wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Porozumienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował porozumienie. 

4. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku w roku szk. 2010/2011.

p.o. Dyrektora Wydziału EZK – p. Z. Chodkowski – poinformował, że Poradnia

Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Pułtusku  została  wskazana  przez

Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń i opinii  dla dzieci

niewidomych  i  słabo  widzących,  niesłyszących  i  słabo  słyszących  oraz  dla

dzieci  z autyzmem, przez co zwiększyła się ilość zadań realizowanych przez

Poradnię. Aneks stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Zarząd przyjął informację oraz zatwierdził aneks Nr 2 do organizacji Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku w roku szk. 2010/2011.

5. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Piotra  Skargi  w  Pułtusku  w  roku

szkolnym 2010/2011.



Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  Nr  2  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2010/2011. 

Zmiany finansowe nastąpią w ramach planu finansowego  LO im. P. Skargi w

Pułtusku. 

6. Wniosek  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  dot.  zwiększenia  planu

finansowego z tytułu zatrudnienia doradcy metodycznego 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektor LO im. P. Skargi w Pułtusku

dot.  zwiększenia  planu  finansowego  z  tytułu  zatrudnienia  doradcy

metodycznego.

Z uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe budżetu  powiatu,  Zarząd  nie  ma

możliwości  zwiększenia  planu  finansowego  jednostki.  W  związku  z

powyższym  ewentualne,  brakujące  środki  LO  wygospodaruje  w  ramach

obowiązującego planu. 

7. Wniosek  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  zwiększenie  planu

finansowego 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora ZDP dot. zwiększenia planu

finansowego o kwotę 11.000zł na uregulowanie płatności z tytułu wykonania

przez  biuro  projektowe  URBAN-MEDIA w Warszawie  i  biuro  projektowe  

w  Ciechanowie  dodatkowych  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  

na ul. Tartacznej  i  na odcinku drogi  Kowalewice – Strzegocin. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  decyzja  dot.  sposobu  przygotowania  wniosków  o

przebudowę ul. Tartacznej i drogi na odcinku Kowalewice – Strzegocin została

podjęta  przez  Zarząd  Powiatu  na  posiedzeniu  w  dniu  31  sierpnia  2010r,  w

obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,

Zarząd  Powiatu  postanowił,  podtrzymać  swoją  decyzję  w  przedmiotowej

sprawie.

8. Omówienie  wniosków:  Gminy  Pokrzywnica  i  Winnica  dot.

przebudowy dróg. 

Z-ca  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  p.  A.  Krysiak

przedstawiła  wnioski  Gminy Pokrzywnica  i  Winnica  dot.  przebudowy dróg.

Wnioski stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 



Zarząd Powiatu postanowił, że sprawę przebudowy dróg w powiecie pułtuskim

omówi kompleksowo na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  został  zobowiązany  do  przygotowania

planu finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2011 i lata następne. 

9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 19 października 2010r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  19

października 210r. 

10.Wolne wnioski 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. W. Chrzanowski przedstawił wniosek

dot. zwiększenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z

tytułu  „Rozbudowy  Budynku  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku”  i

wynikłymi  w  jej  trakcie  dodatkowymi  pracami,  których  Inwestor  nie  mógł

wcześniej  przewidzieć. 

Wnioskowa  kwota  wynosi  35.000zł.  Wniosek  stanowi  załącznik  nr  8  do

protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek i postanowił uwzględnić go w uchwale

Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. 

Na tym protokół zakończono. 
Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.30. 

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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5. Edward Wroniewski ........................................... 


