
Protokół Nr 121/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 czerwca  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. 8:00

Na wniosek Starosty Pułtuskiego Zarząd Powiatu uzupełnił porządek obrad o

punkt dot. podjęcia uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych. 

1. Omówienie spraw związanych z ogłoszeniem  przetargu na zadanie

pt.: „Wykonanie robót budowlano – montażowych w Budynku B w

budowanym szpitalu w Pułtusku.”

Obecny  na  posiedzeniu  Inwestor  Zastępczy  Z.  Mikołajczak  przedstawił

projekt  umowy,  która  jest  integralną  częścią  ogłoszenia  o  przetargu  na

zadanie:  „Wykonanie  robót  budowlano  –  montażowych  w budynku  B  w

budowanym szpitala w Pułtusku”.

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 10 września  2009 r.

Zarząd akceptował projekt umowy oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

2. Decyzja  w  sprawie  uzupełnienia  porządku  XXIX  Sesji  Rady

Powiatu o punkty dot.:

a) Podjęcia  uchwały  w sprawie  zmian  podziału  środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian podziału

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

2009r. 

Zmiany wprowadzane są na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ze  względu  na  fakt,  iż  wzrosło  zainteresowanie  środkami  PFRON  na



rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  przez  osoby  niepełnosprawne

dokonano zmian w planie finansowym, zmniejszając:

a) finansowanie  kosztów  szkolenia  zawodowego  osób

niepełnosprawnych  o kwotę 6.000 zł,

b) dokonywanie  zwrotów  kosztów  wyposażenia

stanowisk pracy o kwotę 26.000 zł.

Wyżej  wymienione  środki  na  ogólną  kwotę  32.000 zł  przeznaczono na

zwiększenie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo

na  wniesienie  wkładu  do  spółdzielni  socjalnej   przez  osoby

niepełnosprawne.

Poza  tym  zmiany  wprowadzane  są  na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie ponieważ wzrosła ilość osób składających wnioski

o  dofinansowanie  do  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne i  środki  pomocnicze  dokonano zmian w planie  finansowym,

zmniejszając:

a) dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 2.016 zł,

b) dofinansowanie likwidacji  barier architektonicznych, w komunikowaniu

się  i  technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi  potrzebami  osób

niepełnosprawnych o kwotę 1.500 zł.

Wyżej  wymienione  środki  na  ogólną  kwotę  3.516  zł  przeznaczono  na

zwiększenie  środków  na  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt

rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym



b) Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  gminie  Pokrzywnica

prowadzenia  i  finansowania  zadania  publicznego  przebudowy drogi

powiatowej  nr  3409W  Pokrzywnica  –  Dzbanice  –  Karniewek  –  na

odcinku Dzbanice – Karniewek ok. km 3+692,50 do km 6+032,5.

Starosta Pułtuski poinformował, że w budżecie powiatu pułtuskiego przyjęto

do realizacji zadanie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dzbanice –

Karniewek o długości 2.340mb. 

Łączna wartość  zadania do realizacji w roku bieżącym wynosi 599.750zł w

tym:

Powiat: - 249.750zł

Gmina Pokrzywncia – 350.000zł

Gmina  Pokrzywnica  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

pozyskała  środki  unijne  na  realizację  zadań,   w  ciągu  drogi  Piskornia  –

Dzbanice.

W  ciągu  ww.  drogi   znajduje  się  również  droga  powiatowa  Dzbanice  –

Karniewk.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica wnioskuje do Zarządu

Powiatu  o  powierzenie  zadnia  przebudowa  drogi  powiatowej  Dzbanice

-Karniewek Gminie Pokrzywnica. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  na  podstawie  art.  46  i  48  ustawy  o

dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  przekazanie  zadania  i

określenie  wysokości  dotacji  należy  do  kompetencji  organu  stanowiącego

jednostki  samorządu  terytorialnego.  W  związku  z  tym  powyższy  temat

powinien być przedmiotem obrad Rady Powiatu.

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  powierzenia  gminie  Pokrzywnica

prowadzenia  i  finansowania  zadania  publicznego  przebudowy  drogi

powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek – na odcinku



Dzbanice – Karniewek ok. km 3+692,50 do km 6+032,5 będzie przedmiotem

obrad najbliższego posiedzenia Rady Powiatu. 

3.Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Godz.: 9:00

Radny  Z.  Szczepanik  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Zarządu  o

usprawiedliwienie jego nieobecności w dalszej części posiedzenia. 

4.Podjęcie  uchwał  dotyczących  powołania  komisji  w  celu

przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:  

1) Uchwałę  Nr  206/09  w  sprawie  powołania  komisji  w  celu

przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

2) Uchwałę  Nr  207/09  w  sprawie  powołania  komisji  w  celu

przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Liceum

Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

3) Uchwałę  Nr  208/09  w  sprawie  powołania  komisji  w  celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.

Bolesława Prusa w Pułtusku.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9:30

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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



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

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


