
Protokół Nr 183/2010

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 4 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. 8.00 

1. Informacja nt. sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu przyjął informację SP ZOZ w Pułtusku nt. przychodów i kosztów SP

ZOZ  w  miesiącu  październiku  2010r.  w  brzmieniu  załącznika  do  protokołu.

Przedstawiona  sytuacja  finansowa  zakładu  pozwala  na  wypłacenie  wynagrodzeń

pracownikom SP ZOZ. 

Ponadto Zarząd Powiatu postępując zgodnie  z Uchwałą Nr XXXVIII/277/10 Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2010r w sprawie zmian uchwały budżetowej

Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 28 grudnia 2009r. (Załącznik nr 9 do Uchwały) postanowił o przekazaniu kwoty

80.000zł dla SP ZOZ w Pułtusku.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 28 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę Nr

334/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr

XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

3. Decyzja  w  sprawie  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Organizacja  i  przeprowadzenie  warsztatów  z  zakresu  technik



aktywnego  poszukiwania  pracy  oraz  nabywania  kompetencji

kluczowych w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE - kluczem

do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", 

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

wpłynęła żadna oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z

zakresu  technik  aktywnego  poszukiwania  pracy  oraz  nabywania  kompetencji

kluczowych 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  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego

Funduszu Społecznego. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia przetargu. 

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień

publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

p.  A.  Rachuba  przedstawił  propozycję  zmian  do  SIWZ  na  "Organizację  i

przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz

nabywania kompetencji kluczowych w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE -

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" w brzmieniu załącznika

nr3  do protokołu. 

Zarząd  akceptował  SIWZ oraz  postanowił  o  ponownym ogłoszeniu  przetargu  na

realizacje ww. zadania. 

4. Wolne wnioski

Zarząd Powiatu z okazji otwarcia boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. 



Ruszkowskiego w Pułtusku postanowił o ufundowaniu zestawu piłek w kwocie do

1.000zł. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


