
Protokół Nr 133/09

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 29 września 2009r. 

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2

do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:00

Starosta  Pułtuski  zaproponował  uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt:

„Wyrażenie  zgody  na  zatrudnienie  dwóch  pracownic  w  ramach  prac

interwencyjnych”.

Zarząd  akceptował  propozycję.  Powyższy  temat  zostanie  omówiony  w

punkcie  3a. 

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  układu  wykonawczego  budżetu

powiatu pułtuskiego na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  250/09  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu realizacji budżetu powiatu

na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  251/09  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r. 

3. Zatwierdzenie Aneksu Nr 2 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego

im. P. Skargi w Pułtusku  w roku szkolnego 2009/2010  

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  Aneks  nr  2  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku  w roku szkolnego 2009/2010.



Nowego podziału godzin dokonano ze względu na zmiany kadrowe związane

z  powierzeniem  stanowiska  wicedyrektora  szkoły  Pani  Becie

Czerniakowskiej  -  Koc,  zatrudnienie  p.  Ewy Mazurkiewicz  na  stanowisku

psychologa w wymiarze ½ etatu oraz zatrudnienie p. Marleny Morawskiej na

stanowisku  nauczyciela  matematyki  w  wymiarze  5,5/18.  Godziny  zostały

przydzielone nauczycielom zatrudnionym w szkole.

Zarząd  zatwierdził  Aneks.   Koszty  związane  z  realizacją  ww.  aneksu

zabezpieczy  LO w ramach budżetu. 

3a) Wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracownic w ramach prac

interwencyjnych – jako punkt 4a

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch pracownic w ramach

prac  interwencyjnych  skierowanych  do  pracy  w  charakterze  robotnika

gospodarczego w okresie od 02.10.2009r. do 31.12.2009r. 

Koszty związane z zatrudnieniem ww. pracowników zostaną zabezpieczone

w ramach środków własnych jednostki. 

4. Informacja  Dyrektora  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku  o  wyborze

wykonawcy na dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany c.o

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Zarząd  Powiatu  postanowił  o

przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego

Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  –  2013

Działanie  4.3.  Ochrona  powietrza,  energetyka. na  realizację  zadania

związanego  z  wymianą  centralnego  ogrzewania  w  Zespole  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej w

Pułtusku. 

Dyrektor  Bursy  Szkolnej  przeprowadziła  procedurę  na  wykonanie

dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej.  Najniższą  ofertę  złożyła  firma



Dexter w Ciechanowie na kwotę 14.800zł. Środki na wykonawstwo zostaną

zabezpieczone w ramach planu finansowego placówki. 

Zarząd przyjął informację. 

5. Wolne wnioski. 

Wicestarosta  poinformował,  że na posiedzeniu Zarządu w dn.  10 września

2009r.   Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  pismem SP ZOZ w Pułtusku  dot.

wydania opinii nt. rozpoczęcia procedury  zamówień publicznych na zakup

wyposażenia  i  sprzętu  medycznego  w  ramach  RPO.  Wówczas  Zarząd

Powiatu wydał opinię pozytywną. 

Wicestarosta poinformował, że wtedy Zarząd Powiatu posiadał wiedzę, że na

realizację zamówienia zostały przyznane środki. 

Poza tym na początku maja br. w prasie lokalnej zamieszczono informację

dyrektora  SPZOZ Krzysztofa Tokarskiego, że „projekt SP ZOZ-u dotyczący

wyposażenia  szpitala  w  nowoczesny  sprzęt  znalazł  się  na  7  miejscu  listy

rankingowej  i  dzięki  temu  otrzymamy   dofinansowanie  z  Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 8,6 mln zł. Za te pieniądze

zostanie  zakupiony  sprzęt  medyczny  do  pracowni  specjalistycznych  i

wyposażenie oddziałów nowego szpitala”

Natomiast  14  września  2009r.  otrzymaliśmy  pismo,  że  wniosek  o

dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami przeszedł pomyślnie

etap  oceny  formalnej  i  został  przekazany  do  oceny  wykonalności  przez

Komisję Konkursową.

Poza  tym  ze  względu  na  wartość  zamówienia  –  ok.  10  mln  zł,  istnieje

obowiązek  stosowania  procedur  unijnych  zgodnie  z  dyrektywami.  W

związku z powyższym wydłuża się okres np.  składania ofert.

Zarząd zapoznał  się z informacją  oraz postanowił,  że do sprawy wróci po

uzyskaniu opinii radcy prawnego na ww. temat.  



Starosta poinformował, że wniosek o dofinansowania zadania pt. „Poprawa

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  na  Narwią  w  Powiecie”  dot.

przebudowy  drogi  dot.  Gminy  Zatory  i  Gminy  Pokrzywnica  przeszedł

pomyślnie  etap  oceny  formalnej  i  zostanie  przekazany  do  oceny

wykonalności,  którą  przeprowadzi   komisja  konkursowa.  Sytuacja  wyżej

przedstawiona  dot.  wszystkich  powiatów  w  związku  z  tym  w  imieniu

Konwentu Województwa Mazowieckiego zostanie przygotowane zapytanie

do  Zarządu  Województwa  Maz.  kiedy  zostanie  ustalony  harmonogram

podpisywania umów na zadania drogowe. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Radny Z. Szczepanik – poinformował, że 30 września 2009r. upływa termin

składania  wniosków  o  dofinansowanie  zadań  drogowych  w  ramach  tzw.

„Schetynówki”. Zarząd Powiatu ustalił odcinki dróg, które zostaną zgłoszone

do realizacji oraz wskazał liczne  propozycje do opracowywanego wówczas

wniosku.  Niestety z informacji  przekazanych przez Dyrektora  ZDP p. K.

Strzyżewskiego  wynika,  że   nie  wszystkie  propozycje  Zarządu  zostały

uwzględnione w powyższym wniosku. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:30

Protokółowała B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................



2. Witold Saracyn .....................................................

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

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


