
Protokół Nr 20/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 19 kwietnia  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. 12.00

1. Sprawa  wynajęcia  pomieszczenia  użytkowego  w  Przychodni

 w Pułtusku dla Gabinetu Psychologicznego.

Starosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  dot.

wynajęcia  pomieszczenia  użytkowego  o  powierzchni  ok.  49m2 dla  Gabinetu

Psychologicznego  w  przychodni  Rejonowej  przy  ul.  3-go  Maja  5  celem

utworzenia pracowni psychologicznej. Okres wynajmu – 1 rok. 

Zarząd przyjął informację. 

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji

i  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  ”Pro  patria  nostra  –  edukacja

w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  39/2011  w  sprawie  zatwierdzenia

Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  ”Pro  patria  nostra  –

edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”.

Odnośnie  projektu Pro  patria  nostra  –  edukacja  w  zakresie  dziedzictwa

kulturowego  ziemi  pułtuskiej”  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji

przedstawił informację nt. udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej netto

1500 ÷ 14 000euro na: 

- wykonanie  100  szt.  długopisów  reklamowych,  Przewidywana  wartość

zamówienia--350zł brutto



- trzymiesięczny nadzór pedagogiczny nad: 

a) realizacją kursów udoskonalających według programu merytorycznego,

obejmującego 100 godzin lekcyjnych (po 50 godzin w dwóch grupach), 

b) organizacją i przeprowadzeniem objazdu krajoznawczego w terenie (10

godzin),

c) organizacją  konferencji  promującej  ideę  edukacji  regionalistycznej.

Przewidywana wartość zamówienia 2.400 zł brutto

- zamieszczenie  3  ogłoszeń  w  lokalnej  prasie.  Przewidywana  wartość

zamówienia 2.400,00 zł brutto
- przygotowanie  i  druk  100  szt.  Plakatów.  Przewidywana  wartość

zamówienia 1.000 zł brutto

Zarząd przyjął informację. 

3. Zatwierdzenie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  pt.  „e-Belfer-

przygotowanie  nauczycieli  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu

pułtuskiego  do  stosowania  e-learningu  w  nauczania

 i samokształceniu” 

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

o  dofinansowanie  projektu  pt.  „e-Belfer-przygotowanie  nauczycieli  szkół

ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego  do  stosowania  e-learningu  w

nauczania  i  samokształceniu”  współfinansowanego  ze  środków  Unii

Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4

Wysoko  wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty,  Priorytet  IX  Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  38/2011  w  sprawie  udzielenia

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.



Pełnomocnictwo został udzielone p. J. Druchniakowi Dyrektorowi ZSZ im. J.

Ruszkowskiego  w  Pułtusku  i  dot.  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach

majątkowych  powiatu  w  zakresie  czynności  związanych  z  aplikowaniem

o dofinansowanie i realizacją projektu pt. „e-Belfer-przygotowanie nauczycieli

szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego  do  stosowania  e-learningu

w nauczania i samokształceniu” 

4. Informacja  o  ofertach  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  realizację  kursu  księgowości

komputerowej w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE kluczem

do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego.  

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

nt.  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu  nieograniczonego  w  ramach  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, realizowanego z

poddziałania  6.1.1.  Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na

regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Dyrektor  poinformował,  że  w  postępowaniu  na  „Organizację

 i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C” wpłynęły niżej wymienione

oferty: 

- Oferta nr 1 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum 

Kształcenia w Ciechanowie ul. Płońska 57a, 06 – 400 Ciechanów

Cena brutto: 18.500,00 zł

- Oferta nr 2 – Ośrodek Szkolenia Kierowców ZNAK s.c. ul. Nowy Rynek 2, 

06 – 100 Pułtusk 

 Cena brutto: 18.720,00 zł

- Oferta nr 3 – Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas 
ul. Bohaterów Modlina 48, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 Cena brutto: 19.490,00 zł



-  Oferta  nr  4  –   Liga  Obrony  Kraju  Ośrodek  Szkolenia  Zawodowego

Kierowców, ul. Rzeczkowska 4, 06 – 400 Ciechanów

 Cena brutto: 21.320,00 zł

Dyrektor poinformował, że oferty NR 2,3 i 4 zawierają braki formalne. Dlatego

wnioskuje  się  o  uzupełnienie  tych  ofert  i  w  przypadku  gdy  oferty  zostaną

uzupełnione zostanie wybrana najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.   

Zarząd przyjął informację. 

Dyrektor poinformował, że w postępowaniu na Organizację i przeprowadzenie

kursu księgowości komputerowej” wpłynęły niżej wymienione oferty:

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości 

ul. Zielna 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski 

 Cena brutto: 21.950,00 zł

Oferta nr 2 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, 

Centrum Kształcenia w Ciechanowie 

ul. Płońska 57a, 06 – 400 Ciechanów

 Cena brutto: 26.000,00 zł

Oferta nr 3 – Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC 

ul. Warszawska 49/50, 25 – 531 Kielce

 Cena brutto: 19.890,00 zł

Oferta nr 4 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O Warszawa, 

Oddział Terenowy Ciechanów

ul. Ściegiennego 10/52, 06 – 400 Ciechanów

 Cena brutto: 28.400,00 zł

Oferta nr 5 – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51, 60 -115 Poznań 

 Cena brutto: 22.000,00 zł

Oferta nr 6 – Akademia LAURENT Anna Jemielita



ul. Grodzka 6, 06 – 400 Ciechanów

 Cena brutto: 23.750,00 zł

Oferta nr 7 – Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego

ul. Małgorzacka 8, 06 – 400 Ciechanów

 Cena brutto: 24.400,00 zł

Oferta nr 8 – Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki

ul. Czarnocińska 31, 03 – 110 Warszawa

 Cena brutto: 23.100,00 zł

Dyrektor  poinformował,  że  przedstawione  oferty  zawierają  braki  formalne.

Dlatego  wnioskuje  się  o  uzupełnienie  tych  ofert  i  w  przypadku  gdy  oferty

zostaną  uzupełnione  zostanie  wybrana  najtańsza  oferta  nie  podlegająca

odrzuceniu.   

Zarząd przyjął informację. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego

powiatu pułtuskiego za 2010. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy  z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych „sprawozdanie finansowe jednostki

samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po

roku budżetowym”.

Następnie Skarbnik poinformowała, że Rada Powiatu podejmie uchwałę w

sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) sprawozdaniem finansowym, który obejmuje  bilans  z wykonania  budżetu

powiatu pułtuskiego, bilansu jednostek budżetowych, rachunek zysku i strat

jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki,

3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;

4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;



6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem  finansowym  oraz  podjął

uchwałę nr 37/2011 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu

pułtuskiego za 2010r. 

6. Przyjęcie  protokołu posiedzenia Zarządu w dniu 7 kwietnia 2011r.

oraz 13 kwietnia 2011r.  

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu w dniu 7 kwietnia 2011r.

oraz 13 kwietnia 2011r.  

7. Wolne wnioski. 

Odnośnie projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - Dyrektor

Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że w dniu

19 kwietnia 2011r. wpłynęło pismo z Krajowej Izby Odwoławczej  informujące,

że firma NEGRI Marcin Melon z siedzibą ul. Jeżynowa 96-320 Mszczonów nie

złożyła  odwołania  dotyczącego  postępowania  w  zakresie  pełnienia  funkcji

specjalisty ds. zamówień publicznych.

W związku z powyższym Komisja Przetargowa wnioskuje o zawarcie umowy

z p. A. Łojek zam. Pułtusk. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek komisji przetargowej. 

 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że  w  celu  realizacji  harmonogramu

projektu  „Nowe kwalifikacje  perspektywą na lepsze jutro”   wszczęta  została

procedura  na  wybór  wykonawcy  dot.  badań  lekarskich  mających  na  celu

stwierdzenie  zdolności Beneficjanta Ostatecznego do uczestnictwa w szkoleniu

lub odbywania stażu. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył SP ZOZ w Pułtusku na kwotę 19.875zł brutto. 

Komisja wnioskuje o zawarciu umowy.

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór. 



Wicestarosta Pułtuski poinformował o zagrożonym terminie wykonania zadania

pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2422  Nasielsk  –  Strzegocin  na  odc.

Chmielewo  –  Strzegocin  od  km  4+867,29  do  km  7+590,65  mb  2”,

wykonywanej przez firmę POLHILD.

Skarbnik Powiatu przypomniała, że ww. droga jest wykonywana z wydatków

niewygasajacych  i  nie  ma  możliwości  przesunięcia  terminu  realizacji  ww.

zadania.

Starosta  Pułtuski  poinformował  o  spotkaniu,  które  odbędzie  się  w  dn.  20

kwietnia  2011r.   z  udziałem  przedstawicieli  firmy  POLHILD  nt.  realizacji

zadania.  Poza  tym  Starosta  zwrócił  się  do  Wicestarosty  p.  Doleckiego

o  sprawdzenie  zapisów  umowy podpisanej  z  firmą  POLHILD odnośnie  kar

umownych  oraz  wszelkich  konsekwencji  wynikających  z  tytułu

niezrealizowania  zadania  w  terminie  ,  ponieważ   możliwe  ,  że  zaistnieje

potrzeba zerwania umowy z ww. firmą. 

Ponadto  Starosta  zwrócił  się  do  Wicestarosty  do  bieżącego  monitorowania

przebudowy drogi na odc. Chmielewo – Strzegocin. 

Zarząd przyjął informację. 

Wicestarosta  Pułtuski poinformował, że firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

w Pułtusku wykonuje dalszy odcinek drogi Nasielsk – Strzgocin, tj.  odcinek

Kowalewice  –  Strzegocin.  Postęp  prac  jest  zadawalający  i  prawdopodobnie

zadanie zostanie wykonane przed planowanym terminem. 

Wicestarosta  poinformował,  że  z  tego  też  powodu  podejmie  rozmowy

z przedstawicielami Wojewody nt. wcześniejszego wypłacenia wynagrodzenia

z tego tytułu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  ze  ww.  zadanie  jest  realizowane  przy

pomocy finansowej Gminy Świercze, dlatego też po uzyskaniu informacji  od

Wojewody  należy  powiadomić   Wójta  Gminy  Świercze,  czy  ma możliwość



wcześniejszego przekazania środków finansowych, ponieważ pomoc finansowa

przekazana będzie przez Gminę Świercze poprzez zaciągnięcie kredytu. 

Zarząd przyjął informację. 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  informację  Prezesa  OSP  w  Pułtusku  p.  B.

Mroziewicza nt. działalności Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP

w Pułtusku oraz wniosek Prezesa o wsparcie finansowe. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  wesprzeć  działalność  Zespołu  przeznaczając

maksymalnie kwotę 3.000zł na sfinansowanie kosztów przejazdu autokarowego

Orkiestry na Ogólnopolski Zlot Orkiestr Strażackich w Wadowicach w dniach

14-15 maja 2011r.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 13.00

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


