
Protokół  Nr 30/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 15 czerwca 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. Zatwierdzenie  aneksu  do  porozumienia  w  sprawie  ponoszenia

kosztów  i  określenia  wysokości  wydatków  na  utrzymanie  dzieci

umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu makowskiego. 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  do  porozumienia  sprawie  ponoszenia

kosztów i określenia wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych

w rodzinie zastępczej na terenie powiatu makowskiego w brzmieniu załącznika

nr 3 do protokołu. 

2.Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i

ogłoszenie  o  rozpoczęciu  postępowania  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na organizację  i  przeprowadzenie kursu  „Operator

koparko - ładowarki - kl. III".

Pan  W.  Chrzanowski  -  Koordynator  Projektu  pn.  Nowe  kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro  przedstawił  Specyfikację  Istotnych  Warunków

Zamówienia  na  organizację  i  przeprowadzenie  Kursu  „Operator  koparko  -

ładowarki - kl. III" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego. 

Zarząd  akceptował  SIWZ  w  brzmieniu  załącznika  nr  4  do  protokołu  oraz

postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

3.Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i

ogłoszenie  o  rozpoczęciu  postępowania  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  organizację  i  przeprowadzenie  szkolenia



"księgowość z obsługą komputera oraz programu PŁATNIK - poziom

podstawowy".

Pan  W.  Chrzanowski  -  Koordynator  Projektu  pn.  Nowe  kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro  przedstawił  Specyfikację  Istotnych  Warunków

Zamówienia  na  organizację  i  przeprowadzenie  szkolenia  „Księgowość  z

obsługą  komputera  oraz  programu  PŁATNIK  -  poziom  podstawowy"  w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  w  trybie  przetargu

nieograniczonego. 

Zarząd  akceptował  SIWZ  w  brzmieniu  załącznika  nr  5  do  protokołu  oraz

postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  58/2011  w  sprawi  powołania  komisji

przetargowej.

Komisja Przetargowa  w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji -  Marianna Permanicka 

 Zastępca przewodniczącego Komisji -  Witold Chrzanowski 

 Sekretarz Komisji     -  Agata Łojek 

 Członek Komisji     - Bogdan Mossakowski

przeprowadzi wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –

prowadzonego w oparciu o postanowienia ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) –

w   projekcie  pn.  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”,

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego  zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  projektu  nr

POKL.06.01.01-14-398/10, a w szczególności dokona: oceny spełniania przez

Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

oraz  badania  i  oceny  ofert  podlegających  rozpatrzeniu  w  celu  wyboru

najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

5.Informacja nt. posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu  14 czerwca

2011r. w sprawie  stypendiów sportowych. 



p.o. Dyrektora Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że w dniu 14

czerwca 2011r.  Komisja stypendialna zapoznała się z propozycją dyrektorów

szkół dot. przyznania stypendiów sportowych.

Komisja wnioskuje o przyznanie stypendiów 17 uczniom, tj. 7 uczniom z LO

im. P. Skargi w Pułtusku, 8 uczniom z ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, 2

uczniom  z  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  oraz  1  uczniowi  z  SOSW  im.  A.

Karłowicz w Pułtusku. 

Zarząd przyjął  informację i wyraził  zgodę na podział  rezerwy budżetowej na

ww. cel. 

p.o.  Dyrektora  Wydziału  EZK p.  Z.  Chodkowski   -   w związku  z  licznymi

pytaniami zadawanymi na ostatniej Sesji  Rady Powiatu w sprawie procedury

uchwalenia uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej przedstawił podstawy

prawne podjęcia ww. uchwały.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

6.Informacja nt. odpowiedzi udzielonej firmie UNI-BUD 
p.o.  Dyrektora  ZDP  p.  A.  Krysiak  przedstawiła  propozycję  odpowiedzi  na

oświadczenie firmy UNI-BUD  w sprawie wykonawstwa robót remontowych na

drogach powiatowych w 2011r.  

Dyrektor poinformowała, że brak jest podstaw prawnych oraz faktycznych do

uwzględnienia żądania Pana T. Paradowskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w

Pułtusku nie dysponuje dokumentacją pisemną potwierdzającą wykonanie przez

firmę UNI – BUD naprawy drogi powiatowej Łady – Gąsocin w miejscowości

Begno i Gotardy. Nie jest również takim dowodem samo wystawienie faktury

VAT, które jest elementem końcowym realizacji każdego zadania. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  akceptował  treść  odpowiedzi  na

oświadczenie firmy UNI-BUD w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

7.Stanowiska  w  sprawie  wykonania  robót  dodatkowych  przez  firmę

POLHILD na odc. Chmielewo – Kowalewice 



Odnośnie   wykonania  robót  dodatkowych  przez  firmę  POLHILD  na  odc.

Chmielewo – Kowalewice p.o. Dyrektora ZDP p. A. Krysiak   poinformowała,

że Inspektor Nadzoru potwierdza konieczność wykonania robót  dodatkowych

polegających  na  wymianie  gruntów  niezbędnych  do  realizacji  ww.  zadania.

Powyższe roboty są właściwie udokumentowane i Zarząd Dróg Powiatowych

stoi  na  stanowisku  aby  te  roboty  uznać.  Wg  kosztorysu  z  Sekocenbudu  -

wartość wymiany gruntów wynosi ok. 30.521zł. 
Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  środki  finansowe  przeznaczone  na

przebudowę  drogi  na  odc.  Chmielewo  –  Kowalewice są  wydatkami

niewygasającymi  i  pod  koniec  czerwca  2011r.  należy  uregulować  wszelkie

należności związane z wykonaniem ww. drogi.

Natomiast  w budżecie  powiatu  nie  ma zabezpieczonych środków na zadanie

związane  z  wymianą  gruntów  koniecznych  do  realizacji  tego  zadania.  W

związku  z  powyższym  p.  Skarbnik  zaproponowała  zwiększenie  wydatków

majątkowych  na  dofinansowanie  zadania  „Przebudowa  drogi  powiatowej

Nasielsk  – Strzegocin  na odc.  Chmielewo –  Strzegocin”  w kwocie  31.000zł

poprzez  wprowadzenie  zmian  w budżecie  powiatu  na  najbliższą  Sesję  Rady

Powiatu. Po zabezpieczeniu środków Zarząd Dróg Powiatowych będzie mógł

podpisać umowę na roboty dodatkowe. 

Zarząd zapoznał się z informacją oraz akceptował propozycję p. Skarbnik. 

8.Informacja nt. terminu odbioru drogi powiatowej na odc. Kowalewice

– Strzgocin –(Schetynówka) i na odc. Chmielewo – Kowalewice

p.o. Dyrektora ZDP p. A. Krysiak zaproponowała, aby  termin odbioru drogi

powiatowej  na  odc.  Kowalewice  –  Strzgocin  –(Schetynówka)  i  na  odc.

Chmielewo – Kowalewice został wyznaczony na 22 czerwca 2011r.

Zarząd akceptował propozycję. 

9.Informacja Dyrektora ZDP nt. ogłoszenia  przetargu na przebudowę

mostu z drogami dojazdowymi na odc. Gładczyn – Cieńsza

p.o.  Dyrektora  ZDP  p.  A.  Krysiak  poinformowała,  że  sprawa  ogłoszenia

przetargu na przebudowę mostu z drogami dojazdowymi na odc. Gładczyn –



Cieńsza  przeciągnie  się  w  czasie  z  uwagi  na  konieczność  przygotowania

stosownej  dokumentacji  niezbędnej  do  ogłoszenia  przetargu,  tj.  np.  należy

wykonać aktualizację map i  dokumentacji. 

Dyrektor zapewniła, że przetarg zostanie ogłoszony w lipcu 2011r. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

10.Sprawa wierzytelności firmy PROMOTOR 

p.o. Dyrektora ZDP p. A. Krysiak poinformowała, że firma OBLIGO Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi przekazała pismo w którym zawiadomiła, że  w dniu 12 maja

2011r. nastąpiło zwrotne przeniesienie wierzytelności przysługujące Obligo Sp

Z o.o. w wysokości 283.628,82zł wynikające z Faktury VAT nr 1/09/2010 na

kwotę 283.628,82zł na rzecz P.W.PROMOTOR. 

Dyrektor  wyjaśniła,  że  z  powyższego  zawiadomienia  wynika,  iż  firma

windykacyjna  OBLIGO  nie  będzie  zajmowała  się  przedstawioną

wierzytelnością.

Zarząd przyjął informację i zobowiązał p.o. Dyrektora ZDP do omówienia ww.

sprawy z radcą prawnym. 

Sprawa ul. Grabowej 

p.o.  Dyrektora  ZDP  p.  A.  Krysiak  poinformowała,  że  istnieje  zagrożenie

wykonania zadania budowa chodnika w miejscowości Grabówiec. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zwrócił się do p.o. Dyrektora p.

A. Krysiak o:

-sprawdzenie  zapisów  umowy  odnośnie  kar  za  niewykonanie  zadania

drogowego w terminie

- przekazania  firmie wykonującej chodnik w m. Grabówiec stosownego pisma

w tej sprawie,

-firma budująca  chodnik  w m. Grabówiec  doprowadzi  do  właściwego  stanu

nawierzchnię asfaltową drogi w m. Grabówiec.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zawarcia  umów dotyczących  ustalenia

wysokości  rekompensaty  finansowej  za  szkody  powstałe  na  skutek



przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie

przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  60/2011  w  sprawie  zawarcia  umów

dotyczących ustalenia wysokości rekompensaty finansowej za szkody powstałe

na  skutek  przejazdu  drogami  powiatowymi  pojazdów  wysokotonażowych  o

masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą. 

12.Sprawa wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu. 

Dyrektor  Wydziału  RLO  p.  Stanisław  Jaworowski  przedstawił  protokół  z

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  szacunkowej

netto – 4.000 – 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Dyrektor  poinformował,  że  w postępowaniu  pn.  „Wykonanie  uproszczonych

planów urządzenia  lasu”  wpłynęły  trzy oferty  a  najkorzystniejszą  ofertę  pod

względem cenowym złożyła  Agencja  CEZAR Piotrkowicz  sp.  J.  Pracownica

Urządzania Lasu ul. Boczna 28 Mińsk Mazowiecki na kwotę brutto 19.440zł

brutto. 

Zarząd przyjął informację. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia

dróg na terenie Miasta Pułtusk do kategorii dróg gminnych.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała,

że  Burmistrz  Pułtuska  zwrócił  się  z  wnioskiem o  pozytywne  zaopiniowanie

zaliczenia  do  kategorii  dróg gminnych  nieruchomości  położonych na  terenie

miasta Pułtuska:

a) obręb nr 20 działka nr 7/13,

b) obręb nr 28 działki o nr 208/6, 218/3, 213/1, 214, 215/3.

Zarząd zapoznał  się z informacją oraz podjął  uchwałę nr 59/2011 w sprawie

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miasta Pułtusk do kategorii

dróg gminnych.  



14.Sprawa wniosku BIO K.K.  Energia Sp. z o.o. Garnowo – Duże dot.

wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej energoelektrycznej linii

napowietrznej

Dyrektor  Wydziału  GGN  p.  S.  Niedzielska  poinformowała,  ze  BIO  K.K.

Energia  Sp.  z  o.o.  Garnowo Duże 06-420  Gołymin  – Ośrodek wystąpiła  do

Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej

elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV do zasilania

działki nr 37 w miejscowości Borza Nowe gm. Gzy. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd  zwrócił  się  do  Dyrektora  GGN  o  sprawdzenie,  czy  w  związku  z

realizacją  ww.  zadania  zachodzą  przesłanki  do  naliczenia  opłat  za  zajęcie

terenu. 

15.Informacja nt. demontażu układu torowego linii kolei wąskotorowej

Nasielsk – Pułtusk

Dyrektor Wydziału GGN p. S. Niedzielska przedstawiła informację PKP S.A.

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , że w dniu 24 maja

2011r.  przekazano  firmie  „TIM”  Kasprzak,  Zenowicz  spółka  jawna,  do

demontażu  układ  torowy  linii  kolei  wąskotorowej  Nasielsk  –  Pułtusk.

Informacja stanowi załącznik nr 8  do protokołu 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że w Rzeczpospolitej  ukazał  się  artykuł  nt.

wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2011r.  – „PKP musi zwrócić wła-

ścicielom działki, na których nie jeździ kolej wąskotorowa. Bez znaczenia jest

przy tym fakt,  że w 1990 PKP została na tych działkach uwłaszczona. Dziś

kolej już tam nie jeździ. Jeśli grunt nie jest wykorzystywany zgodnie z prze-

znaczeniem, właściciel  może zażądać rozwiązania  umowy, nawet  jeśli  użyt-

kowanie nie wynika z umowy, ale uwłaszczenia”. 

W związku z powyższym Starosta zwrócił się do p. Dyrektor aby wraz z radcą

prawnym  przeanalizowała  informację  PKP  S.A.  Oddział  Gospodarowania



Nieruchomościami  w  Warszawie  w  kontekście  wyroku  SN  i  przedstawiła

stosowną informację na jednym z posiedzeń Zarządu. 

16.Informacja  z  sesji  otwarcia  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  “Opracowanie  numerycznej  mapy

zasadniczej oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków”.

Dyrektor  Wydziału  GGN  p.  S.  Niedzielska   poinformowała,  że  w  dniu  14

czerwca  2011r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego

na “Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej oraz modernizację ewidencji

gruntów i budynków”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podał  kwotę jaką zamierza

przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości:

• Zadanie nr 1 „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podsta-

wie istniejących dokumentów w systemie Ewmapa dla obrębów: Bar-

todzieje, Psary, Obryte, Skłudy, Nowy Gródek, Gródek Rządowy gminy

Obryte o powierzchni 492ha” – 51.935zł brutto 

• Zadanie nr 2 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opra-

cowanie  numerycznej  mapy  zasadniczej  obrębu  Strzyże,  gmina  Po-

krzywnica o powierzchni 307 ha”- 92.450zł brutto 

Dyrektor  poinformowała,  że  w  postępowaniu  wpłynęło  osiem  ofert,  które

zawierają braki formalne. Dlatego wnioskuje się o uzupełnienie tych ofert i w

przypadku  gdy  oferty  zostaną  uzupełnione  wnioskuje  się  również  wybór

najtańszej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  (zgodnie  z  kryterium  wyboru

ofert).   

Zarząd akceptował wniosek Komisji.  

Wykaz  ofert  jakie  wpłynęły  w  postępowaniu   stanowi  załącznik  nr  9  do

protokołu. 

17.Informacja  nt.  przebiegu  prac  przygotowawczych  do

przekazania/zwrotu  nieruchomości  szpitala  położonego  przy  ul.3-go

Maja w Pułtusku. 



Zarząd Powiatu  w Pułtusku  zapoznał  się  z informacją Komisji  nt.  przebiegu

prac przygotowawczych do przekazania/zwrotu nieruchomości starego szpitala

na rzecz powiatu pułtuskiego w brzmieniu załącznika nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją  oraz zwrócił się do Dyrektora SP

ZOZ aby pracownicy działu technicznego SP ZOZ usunęli  z obiektu odpady

komunalne, oraz zdemontowali  agregat prądotwórczy.

Odnośnie wyposażenia Kaplicy szpitalnej, o którym stanowią spisy z natury -

Zarząd  postanowił  wystąpić  do  ks  kan.  W.  Koska  Dziekana  Dekanatu

Pułtuskiego o wskazanie miejsca przekazania  ww. wyposażenia. 

Natomiast dźwig towarowo – osobowy, który obecnie znajduje się w budynku

szpitala,  decyzją  Zarządu  pozostaje  w  obiekcie.  Przed  przekazaniem  ww.

urządzenia  SPZOZ w Pułtusku  winien  ją  wyrejestrować w Urzędzie  Dozoru

Technicznego.

Odnośnie  pomieszczenia  baszty  szpitalnej  zajętej  obecnie  przez  księgarnię  –

decyzja zostanie podjęta po opracowaniu koncepcji zagospodarowania budynku

byłego szpitala położonego przy ul. 3-go Maja w Pułtusku  wraz z kosztorysem.

18.Informacja nt. funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku p. Z.

Buraczyńskiego nt.  funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku oraz postanowił,  że

informacja w powyższej sprawie będzie składana przez Dyrektora SP ZOZ na

posiedzeniach Zarządu, co dwa tygodnie. 

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Świercze

Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 57/2011 w sprawie udzielenia przez Gminę

Świercze  Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dotacja celowa w kwocie 600.000zł  zostanie przeznaczona na dofinansowanie

zadania  „Przebudowa drogi  powiatowej Strzegocin  – Chmielewo na odcinku

Kowalewice – Strzegocin o długości 3180mb”. Do podpisania umowy zostali

upoważnieni Starosta Pułtuski oraz Wicestarosta Pułtuski. 



20.Akceptacja umowy nr FN/2/2011 w sprawie udzielenia przez Gminę

Świercze pomocy finansowej powiatowi pułtuskiemu

Zarząd Powiatu akceptował umowę nr FN/2/2011 w sprawie udzielenia przez

Gminę  Świercze  pomocy  finansowej  powiatowi  pułtuskiemu  w  kwocie

600.000zł   z  przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania  „Przebudowa drogi

powiatowej Strzegocin – Chmielewo na odcinku Kowalewice – Strzegocin o

długości 3180mb”. Umowa stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

21.Decyzja w sprawie wniosku o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  cztery  wnioski  o  umorzenie  pożyczki  z

WFOSiGW  zaciągniętej  na  termomodernizację  obiektów  szkolnych:  Burasa

Szkolna, Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie, Zespół Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, Zespół  Szkół  im. B. Prusa w Pułtusku na

ogólną kwotę 172.498zł. 

Skarbnik  wyjaśniła  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  kwoty

umorzonej pożyczki należy przeznaczyć na kolejne zadania z zakresu ochrony

środowiska  i  gospodarki  wodnej  wynikające  z  ustawy  –  Prawo  ochrony

środowiska  oraz  złożyć  przy  niniejszych  wnioskach  –  oświadczenie  o

przeznaczeniu umorzonej pożyczki. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała aby kwotę umorzonej pożyczki zadeklarować

na:

udział  własny  powiatu  do  projektu  unijnego  „Modernizacja  systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”

lub też na udział  własny powiatu do projektu unijnego „Wsparcie techniczne

systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowe  systemy  ratowniczo  –

gaśniczego powiatu pułtuskiego” 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił,  że  kwota  umorzonej

pożyczki zostanie zadeklarowana na „Wsparcie techniczne systemu reagowania

kryzysowego  oraz  krajowe  systemy  ratowniczo  –  gaśniczego  powiatu

pułtuskiego”.



22.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Starosty  Pułtuskiego  i

Wicestarosty Pułtuskiego do złożenia wniosku o umorzeniu pożyczek z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr   61/2011 w sprawie upoważnienia Starosty

Pułtuskiego  i  Wicestarosty  Pułtuskiego  do  złożenia  wniosku  o  umorzeniu

pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej.

23.Opinia  w  sprawie  propozycji  roboczej  strony  samorządowej  dot.

sposobu  objęcia  podsektora  samorządowego  procedurą  ograniczenia

deficytu sektora finansów publicznych.  

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  opinię  w sprawie  propozycji  roboczej  strony

samorządowej  dot.  sposobu  objęcia  podsektora  samorządowego  procedurą

ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych w brzmieniu załącznika nr

12 do protokołu.

Zarząd zapoznał się z opinią.  

24.Wniosek Stowarzyszania Polskich Niewidomych Oddział w Pułtusku

dot. udzielenia wsparcia finansowego.

Zarząd  Powiatu   zapoznał  się  z  wnioskiem Przewodniczącej  Stowarzyszania

Polskich  Niewidomych  Oddział  w  Pułtusku dot.  udzielenia  wparcia

finansowego  na wycieczkę organizowaną do Krakowa i Łagiewnik. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe powiatu,  Zarząd Powiatu nie ma

możliwości udzielenia wsparcia finansowego.  

25.Sprawa  zwołania  Sesji  Rady Powiatu w trybie  § 14  ust.  2  Statutu

Powiatu Pułtuskiego. 

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady

Powiatu o zwołanie Sesji  w trybie § 14 ust.  2 Statutu Powiatu Pułtuskiego z

następującym porządkiem obrad:  

-podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia

naruszenia interesu prawnego.



-podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. 

-podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

26.Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu z dnia 12,20,24,26 i 30

maja oraz 7 czerwca 2011r. 

27.Wolne wnioski. 

Z okazji  zakończenia  roku szkolnego Zarząd Powiatu postanowił  ufundować

nagrody  książkowe  dla  najlepszych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  w

kwocie do ok. 1.100zł. 

Pan. W. Saracyn poinformował, że Sejm RP ogłosił rok 2011- rokiem Czesława

Miłosza.  Z  tej  też  okazji  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  wraz  z

Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku organizuje konferencję

promującą  twórczość  wybitnego  polskiego  poety.  Podczas  spotkania

przewidziane  jest  wystąpienie   wykładowców  Akademii  Humanistycznej im.

Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  oraz profesorów innych uczelni.

p.  W.  Saracyn   zwrócił  się   do  Zarządu  Powiatu  o  sfinansowanie  kosztów

wystąpień  wygłoszonych  przez  dwóch  wykładowców  z  innych  uczelni  w

kwocie po 200zł za wykład.

Zarząd akceptował wniosek.

Członek  Zarządu p.  W. Sararcyn poinformował,  że w dniu  30 marca 2011r.

odbyły  się  eliminacje  powiatowe  XIII  Edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu

Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem  „Powódź, pożar, dniem i nocą

– straż przychodzi  i z pomocą”. 

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały się następujące osoby:



-w kategorii I grupa – grupa młodsza  (6-8 lat)  zakwalifikowała się praca

wykonana przez Wiktorię Izbicką - uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej

w Pokrzywnicy. 
-w kategorii II grupa – grupa średnia (9-12 lat)  zakwalifikowała się praca

wykonana przez Kamila Zbrzeznego – ucznia  Publicznej Szkoły Podstawowej

w Płocochowie.  

-w kategorii III grupa – grupa starsza (13-16 lat)  zakwalifikowała się praca

wykonana przez Martynę Karczewską - uczennicę Publicznego Gimnazjum w

Obrytem 

-w kategorii IV grupa – uczniowie niepełnosprawni  zakwalifikowała się praca

wykonana przez Joannę Barszcz  - uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej w

Gródku Rządowym. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informacje  oraz  postanowił  o  ufundowaniu  dla

wymienionych uczniów nagrody książkowe w łącznej  kwocie do 300zł. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku nt.  rozpoczęcia postępowania

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn. Wykonanie

robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  dachu  ,  obróbek  blacharskich

oraz  wzmocnień  murarskich  dachu  budynku  SOSW im.  Anny  Karłowicz  w

Pułtusku na ul. Al. Tysiąclecia 12”. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 13.00

Bogumiła Przybyłowska 
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