
Protokół Nr 4/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 stycznia 2011r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Wroniewski   

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 

1. Zatwierdzenie  SIWZ  na  wykonanie  zadania  ”Przebudowa  drogi

powiatowej nr 2422 W Nasielsk – Strzegocin na odcinku Kowalewice

– Strzegocin” 
Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych w dniu dzisiejszym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2422

W Nasielsk – Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin”. 

Starosta zaproponował aby Zarząd Powiatu warunkowo zaakceptował SIWZ.

Natomiast  z powyższym dokumentem zapozna się  p.  Skarbnik i  Starosta.  W

sytuacji  wystąpienia  ewentualnych  wątpliwości  powyższy  dokument  będzie

przedmiotem posiedzenia Zarządu w dn. 18 stycznia 2011r. 

Zarząd akceptował propozycję Starosty. 

2. Informacja nt. kalkulacji  kosztów wykonania drogi Łady – Zalesie

przy udziale dofinansowania z FOGR 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  przebudowy  drogi  Łady  –  Zalesie

planowanej do realizacji w ramach FOGR, będzie przedmiotem Zarządu w dniu

18 stycznia 2011r.  

3. Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno  Pedagogicznej  o

zaakceptowanie  tygodniowego  harmonogramu  pracy  Poradni



Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Pułtusku  od  dnia  10  stycznia

2011r. do 31 sierpnia 2011r.

p.o.Dyrektora Wydziału EZK p. Z. Chodkowski przedstawił wniosek Dyrektora

Poradni  Psychologiczno  Pedagogicznej  o  zaakceptowanie  tygodniowego

harmonogramu pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku od

dnia 10 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011r. Wniosek stanowi załącznik nr 3

do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek. 

4. Przyjęcie  i  omówienie  sprawozdania  z  wysokości  średnich

wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego  w szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych

przez Powiat Pułtuski

p.o.Dyrektora Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że zgodnie z art.

30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w terminie do

dnia  20  stycznia  każdego  roku  organ  prowadzący  szkołę  będący  jednostką

samorządu  terytorialnego  przeprowadza  analizę  poniesionych  w  poprzednim

roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  w odniesieniu

do wysokości  średnich wynagrodzeń,  o których mowa w art.  30 ust.  3,  oraz

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego. 

Natomiast  zgodnie  z art.  30a ust  4  cyt.  ustawy w terminie  do 10  lutego

należy  sporządzić   sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń

nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach  i

placówkach  ,  z  uwzględnieniem  wysokości  kwoty  różnicy  i  przekazać  ww.

sprawozdanie   Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  Radzie  Powiatu,  a  także

dyrektorom  szkół  prowadzonych  przez  tę  jednostkę  oraz  związkom

zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Dyrektor  Wydziału  EZK  przedstawił  sprawozdania  z  wysokości  średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w



szkołach  i  placówkach  oświatowych prowadzonych przez  Powiat  Pułtuski  w

brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu. 

Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  w  roku  2010  średnie  wydatki  na

wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

osiągnęły  i  przekroczyły  średnie  wynagrodzenia  określone  w  Karcie

Nauczyciela. 

Zarząd akceptował przedstawione sprawozdanie.

Członek  Zarządu  Powiatu  p.  W.  Saracyn  poinformował,  że  na  posiedzeniu

Komisji Spraw Społecznych Przewodnicząca Komisji p. K. Estkowska zgłosiła

wniosek dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. 

p.  W. Saracyn poinformował,  że  została  przeprowadzona wstępna  symulacja

kosztów, w tym zakresie z której wynika, że po uwzględnieniu stopnia inflacji

w  wysokości  2,3%,  skutki  finansowe  podwyżek  wynagrodzeń  pracowników

niepedagogicznych  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego

wynosiłyby w skali roku szacunkowo ok.  53.000zł.

p. W. Saracyn uważa,  że sprawa podwyżek pracowników niepedagogicznych

powinna zostać rozpatrzona kompleksowo. 

 Zarząd przyjął informację.  

5. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia Staroście  Pułtuskiemu oraz

dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  powiatu  pułtuskiego

upoważnienia  do  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach

majątkowych.  

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  7/2011  w  sprawie  udzielenia  Staroście

Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.  

6. Akceptacja  protokółu  odbioru  usługi  na  wykonanie  zastępstwa

inwestycyjnego budowy szpitala w Pułtusku 



Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  na  poprzednim  posiedzeniu  Zarząd

Powiatu  omawiał  protokół  odbioru  umowy  na  wykonanie  zastępstwa

inwestycyjnego budowy szpitala w Pułtusku i zgodnie z ustaleniem Zarządu do

protokołu został wprowadzony poniższy punkt: 

 „Wykonywanie w imieniu Zamawiającego praw z  tytułu rękojmi i gwarancji.

Ponadto strony uzgodniły:

- w zakresie przeprowadzania przeglądów i pogwarancyjnych WPUI sp. z o.o.

deklaruje dalszą pomoc i współpracę na pisemne zgłoszenie Zamawiającego lub

SP ZOZ w Pułtusku”. 

Zarząd Powiatu akceptował protokół odbioru usługi na wykonanie zastępstwa

inwestycyjnego budowy szpitala  w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 5 do

protokołu. 

7. Omówienie  propozycji  stanowiska Rady Powiatu w sprawie  zmian

organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Starosta Pułtuski zaproponował rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej Sesji o

punkt Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zmian organizacyjnych w systemie

ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Starosta poinformował, że Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

w dniu 10 stycznia 2011r. zajął Stanowisko w sprawie proponowanych przez

Wojewodę  Mazowieckiego   zmian  w  planach   organizacji  ratownictwa

medycznego.  Nowy  plan  organizacji  ratownictwa  medycznego  oparty  na

utworzeniu  dużych  rejonów  operacyjnych  grupujących  po  kilka  powiatów

zakłada  polepszenie  sprawności  działania  systemu  poprzez  koncentrację

zarządzania  większą  ilością  zespołów  ratowniczych.   Proponowana  zmiana

sprawdzi  się  zapewne  w  przypadku  zdarzeń  masowych,  które  występują

sporadycznie,  gdzie  koncentracja  sił  pod  jedynym  kierownictwem  ułatwi

kierowanie akcją ratowniczą. Natomiast w sytuacji wystąpienia małych zdarzeń,

czyli np.  wypadki,  do jakich najczęściej wzywane jest Pogotowie Ratunkowe,

to sprawniejszy jest obecny system. 



Dlatego też Starosta wnioskował do Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku

Sesji o punkt, w którym Rada Powiatu wyraziłaby negatywną opinię w sprawie

zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu. 

Zarząd akceptował propozycję. 

8. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  z  dnia  28  grudnia   i  30

grudnia 2010r. oraz 7 stycznia 2010r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia

i 30 grudnia 2010r. oraz 7 stycznia 2010r. 

9. Wolne wnioski

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  p.  W.  Chrzanowski

wnioskował  do  Zarządu  Powiatu  o  uzupełnienie  porządku  Sesji  o  punkt

„Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Statutu  Powiatowego  Urzędu  Pracy w

Pułtusku”. 

Powyższe  uzasadniał  zmianą  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach

rynku  pracy,   która  wprowadziła  zmiany w realizowanych  przez  powiatowe

urzędy pracy zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. 

Sprawa dotyczy wydawania decyzji przez Powiatowe Urzędy Pracy również w

sprawach  obowiązku  zwrotu  nienależnie  pobranych  kosztów  przygotowania

zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy. 

Stąd  propozycja  zmiany  §4  ust.  16  litery  „c’  Statutu  Powiatowego  Urzędu

Pracy. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek 

Starosta Pułtuski zwrócił się do Skarbnika Powiatu o przedstawienie Zarządowi

Powiatu ostatecznej wersji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia

wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w

Pułtusku. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały która stanowi załącznik nr 6 do

protokołu. 



Zarząd akceptował treść projektu uchwały. 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  Związku  Młodzieży  Wiejskiej  dot.

wynajęcia lokalu na potrzeby Inkubatora Ekonomii Społecznej, który powstanie

w ramach realizowanego projektu pn. „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w

województwie mazowieckim” Wniosek stanowi załącznik  nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń biurowych odpłatnie

przez okres 12 miesięcy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.50 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


