
Protokół Nr 50/2011 

  Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 listopada  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.Informacja  nt.  kontroli  przeprowadzonej  w  PUP  w  zakresie

wykorzystania przez PUP środków Funduszu Pracy na organizowanie

staży. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. W. Chrzanowski poinformował, że w

dniach od 20 do 23 września 2011r. w PUP w Pułtusku została przeprowadzona

kontrola problemowa w zakresie „wykorzystania przez powiatowe urzędy pracy

środków Funduszu  Pracy na  organizowanie  staży”.  Wystąpienie  pokontrolne

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd  przyjął  informację  oraz  ustalił,  że  w  przypadku  konieczności

przeprowadzenia  wizytacji  u  organizatorów  staży  ,  Powiatowy  Urząd  Pracy

będzie mógł skorzystać ze służbowego samochodu Starostwa Powiatowego. 

2.Informacja nt. stanu zatrudnienia w PUP wraz z analizą finansową 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. W. Chrzanowski poinformował, że w

związku  z  deklaracją  złożoną  na  posiedzeniu   Zarządu  Powiatu  w  dniu  20

września  2011r.  przedłożył  informację nt.  stanu zatrudnienia  w Powiatowym

Urzędzie Pracy wraz z analizą finansową. Informacja stanowi załącznik nr 4  do

protokołu.

Dyrektor wyjaśnił, że obecnie plan finansowy PUP na 2012r. kształtuje się na

poziomie 94,5% wydatków tegorocznych. 



Zarząd Powiatu przyjął informację. Ponadto mając na uwadze trudną sytuację

finansową powiatu oraz wzrost zadań powiatu, Zarząd zwrócił się do Dyrektora

o  dostosowanie  zadań  wykonywanych  przez  PUP  do   wysokości  planu

finansowego.

3.Omówienie  Powiatowego  Programu  Promocji  Zatrudnienia  oraz

Aktywizacji  Lokalnego  Rynku  Pracy  na  lata  2011-2020  -  temat

przewidziany na XVIII Sesję. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z Powiatowym Programem Promocji Zatrudnienia

oraz  Aktywizacji  Lokalnego  Rynku  Pracy  na  lata  2011-2020  w  brzmieniu

załącznika  nr  5  do  protokołu  oraz  postanowił  skierować  ww.  Program  na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora PUP o przeanalizowanie sytuacji na

rynku  pracy  w  powiecie  pułtuskim  za  okres  do  października  2011r.   i

przedstawienie stosownej informacji na ww. temat podczas posiedzeń Komisji. 

4.Informacja nt. wyników matur 

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

przedstawił:

−wyniki  egzaminu  maturalnego  w  podległych  publicznych  szkołach

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011

−wyniki  egzaminu  maturalnego  w  podległych  publicznych  szkołach

ponadgimnazjalnych w latach 2008/2009 – 2010/2011 

w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  poinformował,  że  w  najbliższych  dniach

odbędzie  się  spotkanie  z  dyrektorami  szkół  ponadgimnazjalnych  celem

omówienia  wyników  matur  oraz  omówienia  informacji  o  realizacji  zadań

oświatowych   za  rok  szkolny  2010/2011.  Wnioski  ze  spotkania  zostaną

przestawione na posiedzeniu Zarządu. 



5.Informacja o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze  samorządu  powiatu  pułtuskiego  w  roku  szkolnym

2010/2011 - temat przewidziany na XVIII Sesję.
p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski

przedstawił  informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2010/2011, w

brzmieniu załącznika nr 7  do protokołu. 

Zarząd  przyjął  informacje  oraz  postanowił  skierować  ww.  dokument  na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

6.Sprawa wdrożenia ustawy o pieczy zastępczej w roku 2012

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  p.  B.  Jóźwiak

poinformowała,  że  wysokość  środków  na  zadania  objęte  nową  ustawą  o

wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  w  roku  2011  wynosiły

978.000zł natomiast w roku 2012 będą wynosiły 1.411.000zł. 

Informacja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2012r.  opracowana na

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej stanowi

załącznik nr 8  do protokołu. 

Następnie  Dyrektor  przedstawiła  koncepcję  pieczy  zastępczej  w  powiecie

pułtuskim od 1 stycznia 2012 w brzmieniu załącznika nr 9  do protokołu. 

Starosta  poinformował,  że  sprawą  zapewnienia  środków na  realizację  zadań

wynikających  z  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej

zajmie się Związek Powiatów Polskich. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

7.Omówienie  Ewaluacji  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania

Problemów  Społecznych  w  Powiecie  Pułtuskim  na  lata  2007-2014-

temat przewidziany na XVIII Sesję. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła

Ewaluacji  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w

Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014-, która stanowi załącznik nr 10.



Zarząd zapoznał się z Ewaluacją oraz postanowił skierować ją na posiedzenia

Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

Wnioski  z  przeprowadzonej  Ewaluacji  zostaną  przekazane  właściwym

jednostkom organizacyjnym powiatu 

8.Informacja  nt.  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2010 temat

przewidziany na XVIII Sesję. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła

informację  nt.  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2010, która stanowi

załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem  oraz  postanowił  skierować  go  na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

9.Omówienie  Powiatowego  Programu  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie  na

lata 2011-2015  temat przewidziany na XVIII Sesję. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła

Powiatowy Program Pomocy Dziecku  i  Rodzinie  na  lata  2011-2015  ,  który

stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z Programem  oraz postanowił skierować go na posiedzenia

Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

Dyrektor  PCPR  poinformowała,  że  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem

otrzymał  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego. 

Jest  to  dofinansowanie  projektu  w  ramach  „Programu  wyrównania  różnic

między regionami II” w obszarze „D”. 

Zarząd przyjął informację. 

10.Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  określenia

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - temat przewidziany na XVIII

Sesję. 



Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej , który stanowi załącznik nr

13 do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  projektem uchwały  oraz  postanowił  skierować  go  na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

11.Informacja  Dyrektora  ZDP nt.  realizacji  zadań  inwestycyjnych  na

drogach powiatowych  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. J. Kutner poinformował, że

ogłoszono  postępowanie  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie

renowacji  przydrożnego  rowu  odwadniającego  koronę  drogi  powiatowej  nr

4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary od km 28+100 km do

28+900 km.

Zadanie  zostanie  wykonane  zgodnie  z  decyzją  Powiatowego  Inspektora

Nadzoru Budowlanego. 

Dyrektor ZDP poinformował, że złożono  pozew do sądu w sprawie odstąpienia

firmy  KDL  M.  Tyszka  od  realizacji  zadania  –  budowa  chodnika  w  m.

Grabówiec  oraz wniesiono  z  tego  tytułu  odpowiednią  opłatę.  Sprawa

wykluczenia  ww.  firmy z  prawa  do  przystępowania  do  przetargów zostanie

rozstrzygnięta w momencie wydania wyroku w postępowaniu sądowym. 

Dyrektor  ZDP  poinformował,  że  termin  odbioru  ulicy   Tartaczanej  został

wyznaczony na 14 listopada 2011r. natomiast termin odbioru zadania: „Budowa

mostu  wraz  z  drogami  dojazdowymi  w  gm.  Zatory”  został  ustalony  na  21

listopada 2011r. 

Dyrektor  ZDP  poinformował,  że  zostało  rozstrzygnięte  postępowanie  na

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  „Zimowe  utrzymanie  dróg  powiatowych  powiatu

pułtuskiego w sezonie zimowym 2011/2012” . W postępowaniu wpłynęły dwie



oferty, tj. oferta P. P. H. U. KAMM  Kamil Szymański,  Wyrzyki 22,  06-150

Świercze  oraz  oferta UNI-BUD Tomasz Paradowski  Nowe Skaszewo 06-126

Gzy. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy,  ani nie odrzucił żadnej

oferty. Firma P. P. H. U. KAMM Kamil Szymański, spełnia warunki udziału w

postępowaniu.  Oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  Specyfikacji  Istotnych

Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  jest  zgodna  z  przepisami  ustawy  PZP,  jest

najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest ofertą najtańszą i

uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 

Zadanie 1: 99 508,00 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych  00/100).

Zadanie 2: 85 428,00 zł 

(słownie:  osiemdziesiąt  pięć  tysięcy  czterysta  dwadzieścia  osiem  złotych

00/100).

Zadanie 3: 163 516,00 zł 

(słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset szesnaście złotych 00/100).

Zadanie 4: 101 954,00 zł 

(słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Zarząd przyjął przedstawione informacje. 

12.Sprawa  współfinansowania  prac  geodezyjnych  w  latach  2012-2013

przez Gminę Obryte

Zarząd  Powiatu  postanowił  przystąpić  do  modernizacji  ewidencji  gruntów  i

budynków na obszarze obrębu Obryte w latach 2012 – 2013. Szacunkowy koszt

wykonania prac wyniesie ok. 242 tys zł.  W związku z powyższym do Wójta

Gminy  Obryte  zostanie  wystosowane  pismo  o  dofinansowanie  ww.  prac  w

kwocie 60 tys zł w roku 2012 i 60 tys zł w roku 2013. 

13.Informacja  na  temat  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  pt.

„Wykształcenie –  nasza inwestycja w lepsze jutro”.

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił  do

akceptacji  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pt.  „Wykształcenie  –   nasza



inwestycja w lepsze jutro”.  Wnioskowane dofinansowanie wynosi  377.152zł.

Termin realizacji projektu 2012 – 2014. 

Zarząd akceptował wniosek , który stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

14.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za

usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego

na rok 2012 - temat przewidziany na XVIII Sesję

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu

pułtuskiego na rok 2012 w brzmieniu załącznika nr 15 do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały oraz ustalił opłaty, o których mowa

wyżej,  zgodnie  z załącznikiem nr 16 do protokołu. 

15.Przekazanie  informacji  nt.  bieżących  działań  realizowanych  przez

Biuro Powiatowe ARiMR-  temat  przewidziany na posiedzenie  Komisji

Rady 

Zarządowi Powiatu przekazano informację nt. bieżących działań realizowanych

przez  Biuro Powiatowe ARiMR w brzmieniu załącznika nr 17  do protokołu.

16.Omówienie  skargi  złożonej  p.  W.  Patejuka  temat  przewidziany  na

XVIII Sesję. 
Sekretarz Powiatu poinformowała, że skargę złożoną przez Pana W. Patejuka ,

która  stanowi  załącznik  nr  18  do  protokołu,  omówi  z  radcą  prawnym  i

przedstawi Zarządowi stosowną opinię w tej sprawie.  

Zarząd przyjął informacje. 

17.Omówienie  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości

oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku  Publicznego

„Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014” - temat przewidziany na

XVIII Sesję.
Zarząd  Powiatu zapoznał  się  z  Powiatowym  Programem  Zapobiegania

Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku

Publicznego „Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014” , który stanowi

załącznik nr 19  do protokołu.



Zarząd  postanowił,  że  ww.  dokument  zostanie  skierowany  na  posiedzenia

Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

18.Omówienie tematyki XVIII Sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu omówił  i  akceptował  tematykę XVIII  Sesji  Rady Powiatu w

brzmieniu załącznika nr 20 do protokołu. 

19.Akceptacja  umowy na wykonanie  i  dostarczenie  teczki  promującej

powiat pułtuski 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  propozycję  podpisania  umowy  z

Wydawnictwem  PROFILL   na  wykonanie  i  dostarczenie  teczki  promującej

powiat pułtuski. 

Teczki  promującej  Powiat  Pułtuski  byłyby  z  prezentacją  firm  w  formie

modułów  reklamowych,  według  projektu  i  układu   graficznego

zaproponowanego  przez  powiat  pułtuski  w  terminie  6  miesięcy  od  daty

zawarcia  umowy.  W  ramach  umowy  zostanie  przekazane  1000szt  wydania

teczki, które będą dystrybuowane przez Starostwo Powiatowe przy wydawaniu

pozwoleń na budowę, innych dokumentów oraz w zakresie promocji powiatu. 

Umowa stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd akceptował propozycję. 

20.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  26

października i 2 listopada 2011r.

Zarząd przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 października i 2

listopada 2011r.

21.Wolne wnioski. 

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 5 do organizacji  Zespołu Szkół im. B.

Prusa  w  Pułtusku  w  roku  szkolnym  2011/2012  Nowego  podziału  godzin

dokonano ze względu na orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla

ucznia klasy drugiej Technikum w zawodzie technik budownictwa. 

Realizacja aneksu nastąpi w ramach planu finansowego jednostki.  

Aneks stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 



Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  zgodnie  z   uchwałą  Nr XXIX/213/2009

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  22  czerwca  2009r.  w  sprawie:  zasad

wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego

zasobu  powiatu  Zarząd  Powiatu  powołuje  komisję  mieszkaniową,  w  skład

której wchodzi m.in.  przedstawiciel Zarządu Powiatu. 
Starosta  zaproponował  aby  do  komisji  mieszkaniowej  został  zgłoszony

Wicestarosta Pułtuski p. Andrzej Dolecki 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


