
Protokół nr 34/2011 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 lipca  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. 8.30

1. Sprawa realizacji inwestycji pn. budowa chodnika w miejscowości

Grabówiec. 

Dyrektor ZDP p. J. Kutner przedstawił informację nt. realizacji inwestycji  pn.

„Budowa chodnika w miejscowości Grabówiec”. 

Starosta  Pułtuski  zaproponował  aby  w  dniu  25  lipca  2011r.  odbyło  się

spotkanie z przedstawicielami firmy „KDL Monika Tyszka” celem omówienia

spraw związanych z dalszą realizacją  zadania budowa chodnika w Grabówcu. 

Zarząd akceptował propozycję Starosty. 

2. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. wyrażenia

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Moja

droga do pracy” w ramach RPO Kapitał Ludzki 2007-2013.  

- podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa

Dyrektorowi  PCPR  do  podpisania  umowy  i  realizacji

projektu konkursowego. 

Dyrektor  PCPR  –  p.  B.  Jóźwiak  przedstawiła  propozycję  złożenia  wniosku

o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Moja  droga  do  pracy”  w ramach  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  Priorytet  VII  „Promocja  integracji

społecznej”  Działanie  7.2.  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  wzmocnieniu

sektora  ekonomii  społecznej,  Poddziałanie  7.2.1.  Aktywizacja  zawodowa

i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  –projekty

konkursowe.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3.147.811 zł. Okres realizacji  projektu

2012-2014. 



Projekt  jest  skierowany do grup docelowych z  obszaru woj.  Mazowieckiego

zamieszkujących powiat pułtuski. Grupę docelową projektu stanowi 200 osób

bezrobotnych – 120 kobiet i 80 mężczyzn.

Partnerem Projektu jest Gmina Pułtusk/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  akceptował  wniosek  oraz  podjął  uchwałę  nr  77/2011  w  sprawie

udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  PCPR  do  podpisania  umowy

i realizacji projektu konkursowego. 

3. Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.

dofinansowania dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego. 

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

przedstawił  wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.

dofinansowania zajęć dodatkowych z wychowalnia fizycznego, które miałyby

charakter  ogólnorozwojowy.  Dyrektor  przekazała,  że  uczniowie  ZS  nie  są

zainteresowani uczęszczaniem na zajęcia na Basenie Miejskim. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  i  wyraził  aprobatę  dla  propozycji

zorganizowania zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego. Zajęcia zostaną

sfinansowane ze środków własnych jednostki w ramach posiadanego budżetu.

4. Informacja Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego nt. organizacji

zajęć   wychowania  fizycznego  na  basenie  –  sprawa  udzielenia

pomocy finansowej 

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

przedstawił  wniosek  Dyrektora  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  dot.

organizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie oraz zwiększenia środków

na wydatki finansowe związane z realizacją ww. zadania. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  i  akceptował  propozycję  zorganizowania

zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni. Zajęcia zostaną sfinansowane

ze środków własnych jednostki w ramach podsianego budżetu.

5. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego dot. rekrutacji do

oddziału w zawodzie technik informatyk.



Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn przedstawił wniosek Dyrektora ZSZ

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. przeprowadzenia rekrutacji do pełnego

oddziału w zawodzie technik informatyk. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 

6. Wniosek  Dyrektora  ZSZ  dot.  zaniechania  rekrutacji  do  klasy

I zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. 

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

przedstawił  wniosek  Dyrektora  ZSZ  dot.  zaniechania  rekrutacji  do  klasy

I zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

(dot. awansu na stopień nauczyciela mianowanego). 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  78/2011   w sprawie  powołania  komisji

egzaminacyjnych.

Komisja  Egzaminacyjna  została  powołana  dla  nauczycieli  kontraktowych

zatrudnionych  w szkołach  i  placówkach  powiatu  pułtuskiego,  którzy złożyli

wnioski  o  podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego  o  awans  na  stopień

nauczyciela mianowanego.

Zarząd Powiatu ustalił wynagrodzenie dla ekspertów w wysokości 180 zł

brutto.

8. 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. 
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  79/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

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

14 stycznia 2011r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań

z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.  



Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   80/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

10.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów

i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   81/2011 w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

11.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia:

21 czerwca, 29 czerwca, 12 lipca.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia:

21 czerwca, 29 czerwca, 12 lipca. 

12.Wolne wnioski. 

Dyrektor  DPS Ołdaki  przedstawił wniosek dot. wyrażenia zgody na złożenie

wniosku o wykonanie  melioracji  wodnych szczegółowych w ramach zadania

„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo zadanie I”.

W ramach zadania  przewidziane jest  wykonanie  melioracji  na części  działek

30/8 i 45/3 o powierzchni ok. 12 ha będącego w trwałym zarządzie DPS Ołdaki.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd akceptował wniosek. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 9.10

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


