
Protokół Nr 27/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 26 maja 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. 14.00

1. Zatwierdzenie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny

2011/2012

 Członek Zarządu Witold Saracyn oraz p.o. Dyrektora Wydziału EZK p. Z. Chodkowski

przedstawili organizację pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012

Zarząd  zatwierdził  organizację  pracy  szkół  i  placówek  oświatowych  na  rok  szkolny

2011/2012

p.o.  Dyrektora  Wydziału  EZK  przygotuje  zestawienie  porównawcze  pomiędzy  2010

a  2011  oraz  informację  opisową nt.  zmian  przeprowadzonych  w pułtuskiej  oświacie

w związku z decyzjami Zarządu. 

2. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych

w Pułtusku

Starosta poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik.

Skarbnik –  przedstawiła  stanowisko  Zespołu  Kontrolnego  w  sprawie  wyjaśnień

złożonych przez p. Kazimierza Strzyżewskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

w Pułtusku do protokółu kontroli doraźnej w brzmieniu załącznika nr  3 do protokółu.  

Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z opinią radcy prawnego oraz zapisem w

protokole  z  kontroli  doraźnej  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w Pułtusku  zachodzi

konieczność poinformowania o tym fakcie rzecznika dyscypliny finansów publicznych

o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Starosta zarządził głosowanie nad wnioskiem. 

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  o  zgłoszeniu  sprawy  do  rzecznika  finansów



publicznych 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 45/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

3. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego SP ZOZ na 2011r. 

Zarząd zatwierdził plan inwestycyjny SP ZOZ na 2011 w brzmieniu załącznika nr 4 do

protokółu, który zostanie zaproponowany pod obrady na najbliższej Sesji Rady Powiatu

w Pułtusku.

4. Wolne wnioski.

Skarbnik  Powiatu –  poinformowała,  że  w  świetle  art.  37  ustawy  o  finansach

publicznych, Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 maja

roku  następnego  informację  o  wykonaniu  budżetu,  deficycie,  nadwyżce,  kwocie

zobowiązań,  kwotach  dotacji  otrzymywanych  z  jednostek  samorządu  terytorialnego,

udzielonych  poręczeń  i  gwarancji  oraz  wykaz  osób,  którym  udzielono  pomocy

publicznej. 

Skarbnik przedstawiła pisemną  informację na ten temat. Informacja stanowi załącznik

nr 5 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  uchwałą  nr

833/42/11 z dnia 4 maja 2011r. przyznał dotację dla powiatu pułtuskiego w wysokości

58.000 zł na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady –

Winnica na odcinku Łady – Zalesie, od 0+800 do km 1+200”. 

Pismo stanowi załącznik nr  6 do protokółu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  i  zwrócił  się  do  Wicestarosty  Pułtuskiego  o

wystąpienie  do  Wójta  Gminy  Gzy  o  przekazania  pomocy  finansowej  na  realizację

zadania w wysokości 50% wkładu własnego powiatu. 

Członek Zarządu – p.W. Saracyn – przedstawił regulamin konkursu plastycznego na

plakat  projektu pt.:  Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba”  w Powiecie Pułtuskim



brzmieniu załącznika nr 7 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził regulamin.

Zarząd  Powiatu  na  uroczystość  nadania  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Gzowie

imienia  księdza Jana Twardowskiego postanowił  ufundować upominek w kwocie ok.

500 zł. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.45

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz  

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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



Wyciąg z protokółu

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 26 maja 2011r. 

Ad. 4.  Wolne wnioski. 

Zarząd  Powiatu  na  uroczystość  nadania  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Gzowie

imienia księdza Jana Twardowskiego. postanowił o ufundowaniu upominku w kwocie

ok. 500 zł. 

Sporządziła: 



Wyciąg z protokół 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 26 maja 2011r. 

Omówienie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  Zarządu  Dróg  Powiatowych

w Pułtusku

Starosta poinformował, że zgodnie z rozmową z mecenasem oraz zapisem w protokole

o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jesteśmy zmuszeni poinformować o tym

fakcie rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 

Starosta zarządził głosowanie nad wnioskiem. 

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  o  zgłoszeniu  sprawy  do  rzecznika  finansów

publicznych 


