
Protokół nr 59/2012

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 4 stycznia 2012r.  

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.  pilotażu  dot.  projektu  „Wysoka  jakość  systemu

oświaty”

• propozycja  założenia  wniosku  o  dofinansowanie  z  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  ww.  projektu,  Działanie  3.3.

Poprawa  jakości  kształcenia  Poddziałanie  3.3.1  Efektywny

system  kształcenia  i  doskonalenia  nauczycieli  –  projekty

systemowe. 

Osoby referujące ww. temat: Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn oraz z-ca

Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku p. A. Kowalska.

Pilotaż  nowego  systemu  doskonalenia  nauczycieli  będzie  realizowany  przez

samorządy powiatowe w latach 2012-2015 w ramach projektu wdrożeniowego

„Bezpośrednie  wspomaganie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli”   realizowanego  w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytetu 3. Wysoka jakość systemu oświaty,

Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Beneficjantem projektu może być powiat lub wskazana przez niego placówka.  



Projekt  systemowy  „Wysoka  jakość  systemu  oświaty”  jest   finansowany  z

funduszu  europejskiego-85%  i  z budżetu  państwa  -15%  (bez  angażowania

środków własnych powiatu).
Celem  projektu jest  poprawa  jakości  systemu  doskonalenia  nauczycieli,

spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych.

Zmiany  wprowadzone  do  systemu  doskonalenia  przyniosą  korzyści  przede

wszystkim  uczniom,  którzy  zostaną  objęci  wszechstronną  diagnozą  oraz

otrzymają  wsparcie  w  rozwoju  swoich  talentów.  Natomiast  nauczyciele

otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Do  projektu  mogą  zgłaszać  udział  szkoły  podstawowe,  gimnazja,  licea

ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Obecnie wyłączone

z  projektu  są  szkoły  specjalne,  licea  profilowane,  szkoły  uzupełniające  i

policealne.
W przypadku zespołów szkół do projektu zgłaszane są poszczególne szkoły, nie

zespół.  Podczas składania  wniosku o dofinansowanie projektu należy spełnić

również  wymóg  aby  do  projektu  zgłosiło  się  minimum  20%  szkół

funkcjonujących na terenie powiatu, w tym  przynajmniej 2 przedszkola. Poza

tym 10% ze zgłoszonych szkół powinny posiadać najniższe wyniki i 10% szkół

z najwyższymi wynikami.
Szkoły przystępujące do projektu wybierają do realizacji dwie oferty, które

mogą dot. m.in.: budowy systemu wsparcia pracy wychowawców klas,

specjalnych potrzeb edukacyjnych, budowy  szkolnego programu współpracy ze

środowiskiem lokalnym, realizacji projektu edukacyjnego w szkole, itp. 
Poza tym w ramach projektu będą finansowane takie działania jak: konsultacje

indywidualne,  konsultacje  grupowe,  warsztaty  oraz  inne  formy doskonalenia

dostosowane do specyfiki danej oferty. 

Drugim rodzajem wsparcia oferowanym w ramach projektu jest budowa sieci

współpracy  i  samokształcenia  czyli  współpracujących  ze  sobą  zespołów

nauczycielskich. Będzie to szansa na wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu



szkolnych problemów oraz na inicjowanie nowych przedsięwzięć. Budowanie

sieci  współpracy będzie możliwe poprzez:  organizację spotkań, moderowanie

dyskusji  i  forów  wymiany  doświadczeń  dla  dyrektorów  szkół,  pedagogów i

przedmiotowych grup nauczycielskich. 

Bardzo  istotną  sprawą jest  wyznaczenie  osoby  pełniącej  funkcję  Szkolnego

Organizatora  Edukacji.  Będzie  to  osoba  odpowiedzialna  za  prowadzenie

poszczególnych  ofert  doskonalenia  realizowanych  bezpośrednio  w  szkołach.

Osoba ta będzie prowadziła z dyrektorem i środowiskiem szkolnym diagnozę a

następnie    wraz  z  Powiatowym  koordynatorem  projektu  dobierze  formę

wsparcia. 

Osoba  ta  będzie  również  organizowała  różnorodne  formy  współpracy  i

wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami oraz będzie inicjowała  powstanie i

moderowanie  działania  lokalnych  sieci  współpracy  i  samokształcenia  dla

nauczycieli i dyrektorów szkół.

Liczba  szkolnych  koordynatorów  będzie  zależała  od  liczby  szkół,  które

przystąpią do tego projektu. 

W momencie podjęcia przez powiat pułtuski decyzji o przystąpieniu do pilotażu

nowego systemu doskonalenia nauczycieli planuje się podjąć czynności mające

na celu utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Szkoły (lub Powiatowego

Centrum Rozwoju Edukacji).  

Następnie  od  1  września  2012r.  zostałoby  np.  utworzone  Powiatowe

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pułtusku. 

Zaistniałyby  dwie  jednostki:  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  oraz

Powiatowe Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Te  dwie  jednostki  zostałyby połączone  w jeden  organizm  kierowany przez

wspólnego dyrektora pod nazwą np. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  przedstawioną  informację  oraz  postanowił  o

przystąpieniu  powiatu  pułtuskiego  do  projektu  systemowego  pod  nazwą

„Bezpośrednie  wsparcie  systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  powiecie



pułtuskim” realizowanego w ramach programu wdrożeniowego „Bezpośrednie

wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  systemu

doskonalenia nauczycieli” Ośrodka Rozwoju Edukacji - w ramach Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  3.3  Poprawa  Jakości  Kształcenia,

Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli –

projekty systemowe.

Zarząd  Powiatu  udzielił  pełnomocnictwa  Pani  Agnieszce  Kowalskiej  –  Z-cy

Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku do wykonywania wszelkich czynności

związanych z przygotowaniem i realizacją wymienionego projektu oraz podjął

w ww. sprawie uchwałę nr 162/2012r. 
Ponadto członek Zarządu p. W. Saracyn wraz z p. A. Kowalską Z-cą Dyrektora

ZS im. B. Prusa w Pułtusku przeprowadzą rozmowy z Burmistrzem i wójtami

gmin  powiatu  pułtuskiego  nt.  wprowadzenia  pilotażu  nowego  systemu

doskonalenia  nauczycieli  w  przedszkolach  oraz  w szkołach  podstawowych  i

gimnazjalnych. 

2. Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

(SIWZ)  i  ogłoszenie  o  rozpoczęciu  postępowania  w  trybie

przetargunieograniczonego  na  organizację  i  przeprowadzenie

kursu "operator maszyn CNC numerycznie sterowanych".

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia

(SIWZ)  na  organizację  i  przeprowadzenie  kursu  „operator  maszyn  CNC

numerycznie  sterowanych”,  dla  10  uczestników  projektu  pn.  „Nowe

kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach

Priorytetu  VI.  Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich  Działanie  6.1.  Poprawa

dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie

Poddziałanie  6.1.1.  Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na

regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SIWZ stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 



Zarząd  Powiatu  zatwierdził  ogłoszenie  o  rozpoczęciu  postępowania  w trybie

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

Chrzanowski  poinformował,  że  w  trakcie  realizacji  projektu  powstały

oszczędności, m.in. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w

ramach  tegoż  projektu.  Zaktualizowany  Wniosek  o  dofinansowanie  projektu

został  złożony  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Warszawie  w  dniu  14

października 2011 r.,  w którym zaproponowano zorganizowanie dodatkowo 30

staży  dla  osób  bezrobotnych  oraz  przeprowadzenie  jeszcze  jednego

(jedenastego)  szkolenia,           o  którym mowa wyżej.  Propozycja  została

zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia – WUP w Warszawie.
Zarząd przyjął informację.

3. Podjęcie  uchwały   sprawie  zaopiniowania  projektu  Programu

Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zatory  na  lata  2012-2015  z

perspektywą na lata 2016-2019. 

Zarząd Powiatu podjął  uchwałę  nr  160/2011 sprawie zaopiniowania projektu

Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zatory  na  lata  2012-2015  z

perspektywą na lata 2016-2019. 

4. Sprawy dot. Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 
• Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży „na pniu” drzew rosnących

w pasie dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu  podjął  uchwałę nr  161/2011 w sprawie sprzedaży „na pniu”

drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.

Usuwanie  drzew przydrożnych  rosnących na  terenie  powiatu  pułtuskiego,  w

pasie drogowym dróg powiatowych może odbywać się wyłącznie na podstawie

planu wyrębu i po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na ich usunięcie.

Plan  wyrębu  drzew,  na  każdy  rok  kalendarzowy,  sporządza  Zarząd  Dróg

Powiatowych  w  Pułtusku.  Drzewa  nie  ujęte  w  planie  wyrębu   mogą  być



usuwane  wyłącznie,  gdy  zagrażają  bezpieczeństwu  ruchu  drogowego  lub

uniemożliwiają przeprowadzenie modernizacji drogi.  

Dyrektor  ZDP został upoważniony do zawierania umów sprzedaży „na pniu”

drzew rosnących w pasie dróg powiatowych oraz do dokonywania wszelkich

innych czynności związanych z realizacją tych umów.

• Wniosek  Rady  Sołeckiej  Gminy  Gzy  dot.  modernizacji  odcinka

drogi powiatowej Łady –Zalesie –Skórznice o długości 350m.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem Rady  Sołeckiej  Gminy  Gzy  dot.

modernizacji  odcinka drogi powiatowej Łady –Zalesie –Skórznice o długości

350m na terenie gminy Gzy w roku 2012. 

Rada Gminy Gzy zaplanowała w budżecie gminy na 2012r. środki finansowe na

realizację ww. zadania.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podjęcia

czynności mających na celu przygotowanie stosownego wniosku do Samorządu

Województwa Mazowieckiego o środki z zakresu ochrony gruntów rolnych na

dofinansowanie  przebudowy  drogi,  o  której  mowa  wyżej.  Decyzja  w

przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

• Przekazanie  „Szczegółowego  Planu  Operacyjnego  Zimowego

Utrzymania Dróg w sezonie 2011/2012”. 

Zarządu Powiatu przyjął „Szczegółowy Plan Operacyjny Zimowego Utrzymania

Dróg w sezonie 2011/2012”, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

• Wniosek o  wyrażenie  zgody  na  sprzedaż  samochodu  marki  FS-

Lublin Żuk

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  Zarządu  Dróg

powiatowych dot.  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki  FS-Lublin

Żuk A0701B. Wniosek stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

• Sprawa dot. przebudowy drogi powiatowej w Grabówcu 

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych poinformował,  że został  przygotowany

projekt przebudowy drogi i budowy mostu  w Grabówcu. Stosowne dokumenty



zostały  złożone  do  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  Starostwa

Powiatowego. 

Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie realizacji ww. zadania

z rezerwy budżetu państwa. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że w budżecie powiatu na 2012r. na ww.

zadanie  zaplanowane  są  środki  w  wysokości  1.212.811zł,  co  stanowi  50%

wartości zadania. Wniosek winien być złożony na wskazana wartość.

Zarząd zaakceptował propozycję p. Skarbnik. 

• Sprawy różne  

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  poinformował,  że  w  ostatnim  czasie

zgłaszają się do niego firmy i przedstawiają faktury za wykonane prace , które

rzekomo zostały zlecone ustnie jeszcze przez poprzedniego dyrektora Zarządu

Dróg Powiatowych. 

Zarząd  Powiatu  uznał,  że  nie  ma  żadnych  udokumentowanych  podstaw  do

uznania roszczeń zgłaszających się firm. 

5. Wniosek  p.  M.  Żarkowskiego  dot.  wyłączenia  z  nieruchomości

działki nr 92 zajętej pod chodnik drogi powiatowej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem p. M. Żarkowskiego dot. wyłączenia

z terenu jego nieruchomości położonej w Winnicy przy ul. Strażackiej 3 działki

nr 98 zajętej pod chodnik drogi powiatowej. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do

protokołu. 

Dyrektor  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformowała,  że  po

przeanalizowaniu  dokumentacji  znajdującej  się  w  Powiatowym  Ośrodku

Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku nie wynika, iż część

działki  oznaczonej  numerem  ewiden.  92  położonej  w  Winnicy  będącej

własnością p. M. Żarkowskiego, zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej

nr 1821W „Gąsiorowo – Winnica”. 

W  celu  dokładnego  określenia  przebiegu  granic  pomiędzy  działką  nr  92  i

działką 89 (droga) należałoby zlecić pomiar geodecie uprawnionemu.



Dyrektor poinformowała, że o powyższej sprawie rozmawiała z p. Żarkowskim,

który postanowił na własny koszt zlecić pomiar geodezyjny. 

Zarząd przyjął informację. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do odbioru samochodu

dziewięcioosobowego typu Mikrobus

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  159/2011  w  sprawie  upoważnienia  do

odbioru samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus

Zarząd  upoważnił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  do

dokonania  czynności  odbioru  samochodu  typu  Mikrobus  marki  Volkswagen

Transporter  zakupionego  w  ramach  umowy  zawartej  w  trybie  przetargu

nieograniczonego pn. „Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich”

w  ramach  projektu  „Likwidacja  barier  transportowych  DPS  w  Obrytem”  z

programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Do  udziału  w  czynnościach  został  wyznaczony  Wicestarosta  Pułtuski  p.

Andrzej Dolecki. 

7. Informacja  nt.  realizacji  ugody  sądowej  przez  firmę

ELEKTROBUD

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru

nt.  realizacji  ugody  sądowej  dot.  dostawy  sprzętu  medycznego  przez  firmę

ELEKTROBUD na rzecz SP ZOZ w Pułtusku. 

W  dniu  3  stycznia  2012r.  do  SP  ZOZ  dostarczono  ssaki   firmy  Ogarit  z

Łomianek  w  ilości  3  szt.  Natomiast  kardiomonitor  zostanie  dostarczony   i

zainstalowany w Szpitalu w okresie do 13 stycznia 2012r. 

8. Informacja  dotycząca  przygotowania  do  Wielkiej  Orkiestry

Świątecznej Pomocy 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że

zgodnie  z  decyzją  Zarządu  Powiatu  z  dnia  25  listopada  2011r.   na  zakup

materiałów i organizację WOŚP przeznaczono 1.500zł .



Następnie Dyrektor poinformowała, że poczęstunek dla wolontariuszy Orkiestry

przygotują m.in:

- bigos- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,

- ciasto-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,   Dom

Pomocy Społecznej w Ołdakach i Środowiskowy Dom Samopomocy w

Pułtusku, 

Na  licytację  WOŚP  zostaną  przeznaczone  rzeczy  wykonane  w  ramach

Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  przekazane  przez  Środowiskowy  Dom

Samopomocy w Pułtusku, DPS Obryte i DPS Ołdaki. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Z uwagi na fakt, iż jest to XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Zarząd  Powiatu  postanowił  ufundować  podziękowania  dla  organizatorów

Pułtuskich  Finałów WOŚP oraz  nagrodę  książkową  dla  szkoły,  która  wśród

szkół z terenu powiatu pułtuskiego, zebrała najwyższa kwotę. 

Na wyżej wymienione wydatki Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę do 1.000zł.

9. Wolne wnioski. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.30

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


