
Protokół Nr 57/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 grudnia  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. 11.00

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie:  powołania  komisji  do

spraw przeprowadzenia naboru
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 155a/2011 w sprawie: powołania komisji do

spraw  przeprowadzenia  naboru na  wybór  partnera  krajowego   i  partnera

zagranicznego w celu wspólnej realizacji projektu innowacyjnego testującego w

Priorytecie  VI  Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich  Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki  pn.: „Zielone miejsca pracy  w Powiecie Pułtuskim” (poprzedni

tytuł projektu „Testowanie, wdrażanie i promocja innowacyjnych instrumentów

aktywizacji  kobiet  i  mężczyzn  50  +  w  obszarach  związanych  z  „zieloną

gospodarką”  w  powiecie  pułtuskim”),  a  w  szczególności  dokona  oceny

partnerów  pod  względem  spełnienia  przez  nich  warunków  określonych

w  ogłoszeniu  oraz  oceni  oferty  podlegające  rozpatrzeniu  w  celu  wyboru

najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

2. Decyzja w sprawie  wniosku Dyrektora SP ZOZ  dot. wyrażenia

zgody na wydzierżawienie powierzchni w  SP ZOZ w Pułtusku

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  wydzierżawienie  powierzchni  w SP  ZOZ

w Pułtusku  przy  ul.  T.  Kwiatkowskiego  19,  przeznaczonych  na  świadczenie

usług medycznych niekonkurencyjnych względem SP ZOZ, tj.:

- Parter – powierzchnia 172,90m2



- I piętro – powierzchnia – 256,10m2

- II piętro – powierzchnia 89,40m2

Okres wydzierżawienia – 36 miesięcy. 

Planowane jest wydzierżawienie powierzchni na usługi w zakresie kardiologii,

neurochirurgii chirurgii plastycznej, laryngologii, urologii oraz leczenia bólu. 

Wniosek Dyrektora SP ZOZ ww. sprawie stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Sprawa  wydzierżawienia  powierzchni  uzyskała  pozytywną  opinię  Rady

Społecznej SP ZOZ w Pułtusku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia Dyrektora

SPZOZ w Pułtusku

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  153/2011  w  sprawie  przedłużenia

zatrudnienia Dyrektora SPZOZ w Pułtusku. 

Panu  Zygmuntowi  Buraczyńskiemu  przedłużono  zatrudnienie  na  stanowisku

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

na  okres  do  31  grudnia  2012r.  z  możliwością  wcześniejszego  rozwiązania

umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia

procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy

ul. T. Kwiatkowskiego 19
W związku z informacją Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku na posiedzeniu w dniu

14 grudnia 2011r. nt. częściowej realizacji warunku zawartego w decyzji PINB

w Pułtusku  nr  116/2010  z  dnia  21  września  2011r.  dot.  wykonania  nowego

ujęcia wody dla potrzeb Szpitala w terminie do 31 grudnia 2011r. opracowano

dokumentację  niezbędną  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenia

zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlano – instalacyjnych.

Zarząd  Powiatu  postanowił  wystąpić  do  PINB  z  prośbą  o  wydanie  decyzji

zmieniającej decyzję nr 116/2010 z dnia 21 września 2010r.  poprzez zmianę

terminu  „wykonania  dodatkowego  ujęcia  wody”  wyznaczonego  do  dnia  30

grudnia 2011r. na termin do dnia 31 grudnia 2012r. 



Ponadto  Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  154/2011  zmieniającą  uchwałę

w  sprawie  zatwierdzenia  procedury  awaryjnych  dostaw  wody  dla  szpitala

w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19. 

5. Sprawa  zawarcia  umów  na  dostawę  mediów  do  budynku

„starego” szpitala 

W związku ze zbliżającym się upływem terminu zakończenia umów na dostawę

mediów do budynku „starego” szpitala, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do

poszczególnych  dostawców  o zawarcie  nowych  umów  na  okres  od  dnia

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 .

6. Informacja  dot.  wyników  pracy  Komisji  Konkursowej  do

rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert,  na  realizację  zadań

zleconych przez Powiat Pułtuski.

Dyrektor Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że w dniu 21 grudnia

2011r.  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Konkursowej  dot.  rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez powiat  pułtuski.

W  postępowaniu  wpłynęła  jedna  oferta  Powiatowego  Szkolnego  Związku

Sportowego, która spełniła warunki  formalne określone w ustawie z dnia 24

kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  W

związku z  tym Komisja  postanowiła  przedstawić  Zarządowi  Powiatu  wyniki

konkursu  wskazując  Powiatowy Szkolny  Związek  Sportowy jako  realizatora

zadania:  Koordynacja  sportowych  rozgrywek  sportowych  w  powiecie

pułtuskim. 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  wyniki  postępowania.  Powyższa  sprawa  będzie

wprowadzona do budżetu powiatu na 2012r. w formie autopoprawki Zarządu

Powiatu. 

7. Informacja  nt.  projektu  „Zielone  miejsca  pracy  w  Powiecie

Pułtuskim” (  poprzedni  tytuł  projektu  „Testowanie,  wdrażanie

i  promocja  innowacyjnych  instrumentów  aktywizacji  kobiet



i mężczyzn 50 + w obszarach związanych z „zieloną gospodarką” 

w powiecie pułtuskim”).
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił wniosek  

o dofinansowanie projektu pt.. „Zielone miejsca pracy w Powiecie Pułtuskim”

(poprzedni  tytuł  projektu  „Testowanie,  wdrażanie  i  promocja  innowacyjnych

instrumentów  aktywizacji  kobiet  i  mężczyzn  50  +  w obszarach  związanych

z  „zieloną  gospodarką”  w  powiecie  pułtuskim”)  przygotowany  w  ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

wszystkich,  Działanie  6.1.,  Poddziałanie  6.1.1.  Wsparcie  osób  pozostających

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
W ramach projektu został przeprowadzony konkurs ofert na partnerów projektu,

w wyniku którego na partnera krajowego wybrano Akademię Humanistyczną

im. A. Gieysztora w Pułtusku z siedzibą ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk,

a na partnera zagranicznego uczelnię wyższą  Fachhochschule Nordhausen, ul.

Weinberghofh4, 99734 Nordhausen z Niemiec.

Wartość projektu: 1.205.750zł. Do projektu nie jest wymagany wkład własny.

Zarząd zatwierdził wybór partnerów i wniosek o dofinansowanie projektu pt..

„Zielone  miejsca  pracy  w  Powiecie  Pułtuskim”  (poprzedni  tytuł  projektu

„Testowanie, wdrażanie i  promocja innowacyjnych instrumentów aktywizacji

kobiet  i  mężczyzn  50  +  w  obszarach  związanych  z  „zieloną  gospodarką”

w powiecie pułtuskim”)

1. Informacja nt. projektów ze środków UE, za okres od września do

grudnia 2011r

Zarząd Powiatu przyjął informację nt.  projektów ze środków UE, za okres od

września do grudnia 2011r w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Powiat pułtuski w 2011r. zrealizował 2 projekty na łączną wartość ok. 2 mln zł

oraz jest w trakcie realizacji 9 projektów na łączna sumę ok. 13 mln zł. 

Ponadto złożono 10 nowych wniosków o dofinansowanie projektów na łączna

sumę ok. 11 mln zł. 



8. Informacja  na  temat  możliwości  złożenia  wniosku

o dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie przez Liceum Ogólnokształcące

im. Piotra Skargi w Pułtusku wniosku w ramach programu „Uczenie się przez

całe życie” Comenius– Partnerskie Projekty Szkół 
Celem projektu jest m.in.:  rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków

europejskich  oraz  zrozumienia  przez  młodzież  i  kadrę  nauczycielską  jej

wartości;  promowanie  poprawy  znajomości  języków  obcych;  wymiana

doświadczeń  i  promowanie  wiedzy  z  różnych  dziedzin;  posługiwanie  się

nowoczesnymi  technikami  komunikacyjnymi;  stworzenie  europejskiej

przestrzeni  do  nauki  i  działań  wspólnych  dla  uczniów  szkół  i  nauczycieli;

poprawa  jakości  kształcenia,  opracowanie  innowacyjnych  metod  nauczania;

realizacja aktywnego obywatelstwa poprzez dialog międzykulturowy, wymianę

dobrych  praktyk  i  wspólne  rozwiązywanie  problemów; promowanie

kompetencji społecznych poprzez kontakt  z uczniami szkół europejskich.

Planowane działania to: wizyty przygotowawcze w celu opracowania

wspólnego dla szkół projektu przygotowanie językowe uczestników wymiana

uczniów i kadry

Wartość projektu: ok. 40 tys. EUR. W tym 80% zaliczka i 20% refundacja. 

Termin składania wniosków: 21.02. 2012 r. Termin realizacji: 2013 r.

Realizator projektu: Powiat Pułtuski / Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi

w Pułtusku. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  projekcie

uchwały budżetowej na 2012r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 155/2011 w sprawie  wprowadzenia zmian

w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.



Do projektu  uchwały budżetowej  na  2012r.  przyjętego  uchwałą  nr  130/2011

Zarządu  Powiatu  z  dnia  14  listopada  2011r.  wprowadzono  następujące

autopoprawki:

- wprowadzenie  do  projektu  uchwały  budżetowej  zadania  pn.  “Wsparcie

techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu

ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” w kwocie 286 392 zł 

- wprowadzenie  do  projektu  uchwały  budżetowej  zwiększenia  zadania  pn.

“Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w kwocie 79 783 zł 

- przeznaczenie  dotacji  dla  Powiatowego  Szklonego  Związku  Sportowego

w wysokości 50.000 zł. 

10.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia

14 grudnia 2012r. 

11.Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 12.00

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


