
Protokół 45/2011  

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 4 października 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. 10.00

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu  realizacji  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro”.

Koordynator Projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” p. W.

Chrzanowski przedstawił propozycję zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze

jutro”, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje zmiany uchwały i podjął w ww. sprawie

uchwałę nr 115/2011.

2. Wnioski  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  dot.

zatrudnienia nauczycieli  emerytów. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Chodkowski

przedstawi niżej wymienione wnioski dot. zatrudnienia nauczycieli emerytów:

• wniosek  Dyrektor  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  dot.  zatrudnienia  p.  B.

Folańskiej emerytowanego nauczyciela języka rosyjskiego, 

• wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku dot. zatrudnienia p. J. Szolc –

emerytowanego  nauczyciela  języka  polskiego  oraz  p.  H.  Wojtaszek  –

emerytowanego nauczyciela j. Rosyjskiego,



• wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. zatrudnienia

p.  J.  Szolc  –  emerytowanego  nauczyciela  jęz.  polskiego  (w  szkole  dla

dorosłych)  oraz  p.  T.  Miłoszewskiego   emerytowanego  nauczyciela

wychowania fizycznego, 

• wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  dot.

zatrudnienia  p.  B.  Borczyńskiej  logopedy  ,  która  z  dniem 1  października

2011r. przeszła na emeryturę.  

Dyrektor  poinformował,  że  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  nie  są

zarejestrowane  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  do  nauczania

wymienionych przedmiotów.

Zarząd akceptował wnioski, które stanowią załącznik nr 4  do protokołu. 

3. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks Nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno

– Pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012 w brzmieniu załącznika nr 5 do

protokołu.

Zmiany  w  Arkuszu  organizacyjnym  zostały  spowodowane  odejściem  na

emeryturę p. B. Borczyńskiej – logopedy.

4. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  3  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława Prusa w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  3  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława  Prusa  w  Pułtusku  w  roku  szkolnym  2011/2012  w  brzmieniu

załącznika nr 6  do protokołu. 

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na rozwiązanie stosunku pracy

z nauczycielem j. polskiego i nauczyciela j. rosyjskiego w związku z przejściem

na emeryturę i zatrudnieniem  ww. nauczycieli na podstawie umowy o pracę na

czas określony. 

5. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.



Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  2  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012 w

brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu. 

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na rozwiązanie stosunku pracy

z nauczycielem j. polskiego i nauczycielem wychowania fizycznego  w związku

z przejściem na emeryturę i zatrudnienie ww. nauczycieli na podstawie umowy

o pracę na czas określony. 

6. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  2  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012 w

brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu. 

Nowego podziału godzin dokonano m.in.  ze względu na rozwiązanie stosunku

pracy z nauczycielem języka rosyjskiego w związku z przejściem na emeryturę i

zatrudnieniem  ww. nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin. 

7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dot.

wyrażenia  zgody  na  zatrudnienie  pracownika  (na  czas

nieobecności głównej księgowej Poradni). 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Chodkowski

przedstawił wniosek  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dot.

wyrażenia  zgody  na  zatrudnienie  pracownika,  na  czas  nieobecności  głównej

księgowej Poradni. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd  akceptował  wniosek.  Forma  zatrudnienia  pracownika  zostanie

uzgodniona z radcą prawnym. 

8. Sprawa nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta Pułtuski  poinformował,  że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz

uchwałą nr XXVI/193/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 



ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za

ich  osiągnięcia  dydaktyczno  –  wychowawcze,  stanowiące  1%  planowanego

rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli:

1) 20% tego funduszu na nagrody Starosty Pułtuskiego – fundusz pozostaje w

dyspozycji organów przyznających nagrody.

2) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wysokość nagród, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich

osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz tryb składania wniosków określa

załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Chodkowski

przedstawił wnioski dyrektorów o przyznanie nagrody Starosty Pułtuskiego.

Starosta  zaproponował  aby  nagrody  Starosty  Pułtuskiego  zostały  przyznane

niżej wymienionym nauczycielom:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

• Pani  Aldona  Iniarska  150%  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela

dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym, 

• Pani Alina  Rutkowska – 120% wynagrodzenia zasadniczego

Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku 

• Pani Barbara Meredyk – 125% wynagrodzenia zasadniczego

• Pan Andrzej Gregorczyk – 130% wynagrodzenia zasadniczego

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

- Pani  Jadwiga   Budziszewska  –  120%  wynagrodzenia

zasadniczego

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 

• Pani Dorota Orłowska – 125% wynagrodzenia zasadniczego

• Pani Anna Kmiołek – 120% wynagrodzenia zasadniczego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku 

• Pani Barbara Borczyńska – 120% wynagrodzenia zasadniczego



Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  decyzja  co  do   wielkości  i  liczby

przyznanych  nagród  w  ramach  80%  funduszu  wynagrodzeń  osobowych

nauczycieli należy do dyrektorów jednostek oświatowych. 

Zarząd przyjął informację. 

Starosta Pułtuski zwrócił się do p. Skarbnik o:

− przygotowanie  informacji  nt.  wysokości  subwencji  oświatowej

przyznawanej na ucznia danej szkoły i placówki oświatowej

− dokonanie analizy wydatków we wszystkich jednostkach oświatowych 

Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrodę w kwocie do 1.500zł  dla Pana

Piotra  Podlaskiego  absolwenta  Liceum Ogólnokształcącego  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku, który zdobył brązowy medal w XLII Międzynarodowej Olimpiadzie

Fizycznej w Tajlandii.

9. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Warszawie dot. Bursy Szkolnej 

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Chodkowski

przedstawił  informację Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w  Warszawie  nt.  wykreślenia  z  ewidencji  placówek  nadzorowanych  przez

Państwową Inspekcję Sanitarną , Bursy Szkolnej w Pułtusku przy ul. 3-go maja

20.

Zarząd przyjął informację, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

10. Wniosek Klubu Krótkofalowców PZK działający przy Świetlicy

Osiedlowej w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na użycie herbu oraz

udzielenia wsparcia finansowego. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Klubu  Krótkofalowców  PZK

działający  przy  Świetlicy  Osiedlowej  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  zgody  na



użycie herbu oraz udzielenia wsparcia finansowego w brzmieniu załącznika nr

11  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Klubu

Krótkofalowców PZK dot.  wyrażenia  zgody na  umieszczenie  herbu  powiatu

pułtuskiego na karcie QSL – potwierdzającej nawiązanie łączności radiowej. 

Jednak  z  uwagi  na  trudną  sytuację  finansową  powiatu,  Zarząd  negatywnie

zaopiniował  wniosek  Klubu  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  na  pokrycie

kosztów druku karty QSL. 

11. Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha Przewodowo

Poduchowne  dot.  udzielenia  dotacji  na  remont  zabytkowego

kościoła. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Św.

Rocha Przewodowo Poduchowne dot. udzielenia dotacji na remont kościoła w

parafii  pw.  św.  Rocha  w  Przewodowie  Poduchownym.  Wniosek  stanowi

załącznik nr 12 do protokołu. 

Z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu Zarząd Powiatu uznał, że  na

dzień dzisiejszy, nie ma możliwości przekazania dotacji na ww. zadanie.

12. Informacja  nt.  kontroli  kompleksowej  przeprowadzonej  w

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. kontroli kompleksowej przeprowadzonej

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku,  przeprowadzonej  przez

Wydział  Polityki  Społecznej  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w

Warszawie Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie.

 Informacja stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

13. Wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów

Zarządu  Rejonowego  w  Pułtusku  dot.  udzielenia  pomocy

finansowej.



Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów

Rencistów  i  Inwalidów  Zarządu  Rejonowego  w  Pułtusku  dot.  udzielenia

pomocy finansowej na organizację Dnia Seniora. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając kwotę 600zł na

wydatki rzeczowe związane z organizacją uroczystości. 

14. Omówienie wniosku na przebudowę drogi w ramach Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

- sprawa podpisania umowy o partnerstwie w realizacji

zadania inwestycyjnego (na drogę w Grabówcu) 

Starosta  Pułtuski  poinformował  o  rozmowach  prowadzonych  z  Burmistrzem

Pułtuska  nt.  przebudowy  drogi  powiatowej  w  Grabówcu  w  partnerstwie  z

Gminą Pułtusk w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Z uwagi  na fakt,  iż  poziom dofinansowania  z budżetu państwa wynosi  30%

kosztów realizacji inwestycji – maksymalnie 1 mln zł, dlatego też propozycja

dla Gminy Pułtusk była aby pozostałe 70% sfinansował samorząd powiatowy i

gminny w proporcji po 35% każdy.

Na Sesji w dniu 29 września 2011r. Rada Miejska w Pułtusku podjęła Uchwałę

Nr XVII/110/2011 w sprawie partnerstwa przy realizacji programu pod nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój” , zgodnie z którą Gmina Pułtusk deklaruje możliwość

dofinansowania  w  ramach  partnerstwa  zadanie  inwestycyjne  –  przebudowa

drogi  powiatowej  na  odcinku  Grabówiec,  pod  warunkiem  udzielenia

dofinansowania  w  ramach  partnerstwa  przez  powiat  pułtuski  zadania

inwestycyjnego  pn.”  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  7  Lipniki  Stare  –

Płocochowo” w wysokości 400.000zł. 

Zarząd  Powiatu  uznał,  że  treść  ww.  uchwały  nie  odzwierciedla  propozycji

Zarządu. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu, Zarząd wyraził negatywną

opinię w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie.  



Starosta  Pułtuski  przedstawił  propozycję  złożenia  wniosku  na  przebudowę

drogi  powiatowej  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg

Lokalnych  na  odcinku  Grabówiec  w  partnerstwie  z  Gminą  Zatory  i

Województwem Mazowieckim. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  partnerstwo na  rzecz  realizacji  zadania

inwestycyjnego  powinno  zostać  powołane  pod  nazwą:  „Przebudowa  drogi

powiatowej nr 3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory na odcinku Grabówiec od km

0+655,00 do km 2+971,57”,  tj.  będzie to inwestycje dwuletnia, czyli  w roku

bieżącym zostanie wykonane zadanie „Budowa mostu na rowie bez nazwy wraz

z drogami dojazdowymi w Gm. Zatory” z udziałem Gminy Zatory w wysokości

550.000zł natomiast w roku 2012 zostanie przebudowana droga powiatowa na

odcinku Grabówiec. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję przedstawioną przez p. Skarbnik oraz

wyraził  zgodę  na realizację  zadania  inwestycyjnego w partnerstwie z  Gminą

Zatory  oraz  Województwem  Mazowieckim.  Umowy  partnerskie  stanowią

załącznik nr 14 do protokołu. 

Wniosek o dofinansowanie zadania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

15. Omówienie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  SP  ZOZ  w

Pułtusku.

Zarząd Powiatu postanowił,  że informacja Dyrektora SP ZOZ nt.   kierunków

działań naprawczych SP ZOZ w Pułtusku na lata 2011-2014 oraz informacja o

uwarunkowaniach  prawnych  oraz  o  działaniach  związanych  z  realizacji

projektu  przekształcenia  SP  ZOZ w Pułtusku  w  spółkę  kapitałową  zostanie

omówiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

16. Informacja  nt.  aktualnego  stanu  adaptacji  dawnego  szpitala  w

Pułtusku do funkcji administracyjnej – Starostwa Powiatowego 

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury p. W. Subkowski – przedstawił

informację  nt.  aktualnego  stanu  adaptacji  dawnego  szpitala  w  Pułtusku  do

funkcji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.



Dyrektor  poinformował,  że  zostały  już  zakończone  prace  architektoniczne

zostały zaopiniowane przez Konserwatora Zabytków.  

Następny etap związany z adaptacja szpitala na potrzeby Starosta dot.  będzie

powołania  składu  sądu  konkursowego  do  konkursu  architektonicznego  na

koncepcję rewitalizacji i zmiany funkcji obiektu i całego terenu.

Dyrektor zaproponował, aby przewodniczącą sądu konkursowego została prof.

Danuta  Kłosek  –  Kozłowska   z  Zakładu  Konsekracji  Zabytków Katedra

Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej.

Zgodnie  z  sugestią  profesor  Kłosek  –  Kozłowskiej  Dyrektor  zaproponował

przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu architektonicznego na wiosnę 2012r,

po to aby sąd konkursowy miał możliwość zapoznania się z materiałem. Poza

tym zgodnie z informacją przekazaną przez p. profesor, studenci Politechniki

Warszawskiej wykonają projekty koncepcyjne adaptacji szpitala, z których pod

koniec  semestru,  tj.  styczeń/luty  2012r.,  zostałyby  wyłonione  najlepsze

rozwiązania.  Następnie  zostałby  ogłoszony  ogólnopolski  konkurs

architektoniczny – przewidywany termin rozstrzygnięcia I połowa 2012r. 

Dyrektor poinformował, że wówczas  pozwolenie na budowę zostałoby wydane

jesienią 2012r.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

17. Omówienie tematyki XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Zarząd  Powiatu  postanowił  zwrócić  się  do  Przewodniczącego  Rady  o

umieszczenie w porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu tematów, zgodnie z

załącznikiem nr  16 do protokołu.

Przewodniczący  Rady   poinformował,  że  najbliższa  Sesja  Rady  Powiatu

planowana jest na 26 października 2011r.

18. Sprawa umowy o współpracy w ramach usługi ubezpieczeniowej 

Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję podpisania umowy o współpracy w

ramach usługi ubezpieczeniowej.



Sekretarz poinformowała, że na realizację ww. zadania wpłynęły dwie oferty, tj.

firmy Eurobrokers oraz Supra Brokers. Jednak po ich przeanalizowaniu przez

Radcę  Prawnego  korzystniejszą  okazała  się  oferta  złożona  przez  firmę

Eurobrokers. 

p.  Sekretarz  wyjaśniła,  że  przedmiotem  umowy  jest  aby  firma  Eurobrokers

pośredniczyła  w  zawieraniu  umów  ubezpieczeniowych  na  rzecz  starostwa

powiatowego  i  jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Pośrednictwo  dotyczy

ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, ubezpieczenie

sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne. 

Pośrednictwo dotyczy również ubezpieczeń na życie w zakresie obejmującym

pracowników starostwa powiatowego wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił,  że  ww. sprawę  omówi  z

udziałem przedstawiciela firmy  EUROBROKERS, na jednym z najbliższych

posiedzeń Zarządu. . 

19. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 i 27

września 2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu Powiatu  w Pułtusku  z

dnia 20 i 27 września 2011r. 

20. Wolne wnioski 

• członkom  Zarządu  Powiatu  przekazano  zestawienie  Związku

Powiatów   Polskich  dot.  najważniejszych  działań  oczekiwanych

przez samorząd powiatowy w Polsce

• Zarząd  Powiatu  postanowił  sfinansować  koszty  związane  z

organizacją Dożynek  Gminno – Powiatowych w Pokrzywnicy, tj.

występ  Miejskiej  Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  przy  OSP  w

Pułtusku,  wykonanie  button  z  napisem  „DOŻYNKI  GMINNO-



POWIATOWE  POKRZYWNICA  2011”,  wynajem  przenośnych

toalet. Wydatki stanowią łączną kwotę ok. 5.000zł. 

- informacja  nt.  wystąpień  Powiatowego  Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  Zarządowi  informację  nt.  wystąpień

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku dot. kontrolni na

drodze  powiatowej  –  ul.  Grabowiej,  w  byłym kompleksie  koszarowym i  w

budynku  szpitala  oraz zawiadomienie  PINB o wszczętym postępowaniu  dot.

zmiany sposobu użytkowania budynku w m. Kleszewo. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.30 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 
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