
Protokół Nr 127/09

 posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 5 sierpnia 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. 14.00

1. Informacja  nt.  realizacji  postanowień  Zarządu  Powiatu  z  dnia  29  lipca

2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

2. Omówienie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  „Wzbogacenie  zasobów

emocjonalnych  i  intelektualnych uczniów Zespołu Szkół  im. B. Prusa w

Pułtusku  w  kontekście  podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkolnictwa

zawodowego”.

Dyrektor  Wydziału  WRP  –  p.  Marek  Szajczyk –  poinformował,  że  wniosek

opracowany  przez  Zespół  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  o  dofinansowanie

projektu  ma  być  złożony  w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,

Priorytetu  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach,  Działania  9.2

Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego.  Projekt  będzie

realizowany  w  okresie  od  4  stycznia  2010r.  do  31  grudnia  2010r.  W  ramach

projektu  przewidziano  następujące  formy  wsparcia:  warsztaty  terapeutyczne,

warsztaty efektywnego uczenia się  - ćwiczenia Dennisona, zajęcia profilaktyczne,

zajęcia  z  zasad  równych  szans  kobiet  i  mężczyzn,  zajęcia  wyrównawcze  z

matematyki,  zajęcia  pozalekcyjne  z języka niemieckiego,  zajęcia  pozalekcyjne  z

języka  angielskiego,  warsztaty  przedsiębiorczość  z  komputerem,  Wartość



projektu: 275.404,44 zł, w tym wkład własny: 35184,44 zł.

Wynagrodzenia  pracowników  zajmujących  się  projektem  będą  finansowane  z

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że powiat pułtuski przy realizacji projektu

zabezpiecza wkład własny w postaci rzeczowej, np. wynajem sal, itp. Dlatego też

wnioskowała aby §2 uchwały brzmiał:

„Powiat  Pułtuski  zapewnia  w okresie  realizacji  projektu w ramach rzeczowego

wkładu własnego środki w kwocie 35.184,44zł tj. 12,78% wartości projektu”. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  p.  Skarbnik.  Zarząd  Powiatu  pozytywnie

zaopiniował projekt uchwały. 

3. Omówienie wniosku  o dofinansowanie projektu „Kreatywny absolwent na

rynku pracy”.

Dyrektor Wydziału WRP – p. Marek Szajczyk – poinformował, że wniosek ma

być  złożony w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Priorytetu  IX

Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działania  9.2  Podniesienie

atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa zawodowego.  Projekt  będzie  realizowany w

okresie od 2 sierpnia 2010r. do 1 sierpnia 2011r. W ramach projektu przewidziano

następujące  formy  wsparcia:  kurs  języka  angielskiego,  warsztaty  technologii

gastronomicznej,  kurs  informatyczny,  warsztaty  „mała  firma”,  zajęcia  z

matematyki,  kurs  barmański,  uczestnictwo  uczniów  w  targach

międzynarodowych. 

Wartość projektu: 395 168,88 zł, w tym wkład własny: 50 768,88zł.

Skarbnik Powiatu   – poinformowała,  że podobnie jak w poprzednim projekcie

uchwały wnioskuje o uściślenie zapisu w§2 i dopisanie  przed wyrazami „wkładu

własnego” słowo  “rzeczowego”.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  uściśleniu  zapisu.  Zarząd  Powiatu  pozytywnie

zaopiniował projekt uchwały. 



Radny – p. Z. Szczepanik  - ponownie złożył wniosek aby członkowie Zarządu

otrzymywali kopię wniosków o dofinansowanie projektu wraz z materiałami na

posiedzenie Zarządu.

Dyrektor  Wydziału  WRP  –  p.  Marek  Szajczyk –  poinformował,  że  kopie

wniosków zostały przekazane do Starostwa Powiatowego. Natomiast nie do jego

decyzji należy kwestia przekazania dokumentu. 

4. Omówienie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:

przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Wysoka  jakość  szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Dyrektor Wydziału WRP – p. Marek Szajczyk – poinformował, że projekt został

złożony  w  poprzednim  roku,  uzyskał  akceptację,  została  przyznana  dotacja.

Zmiana uchwały dotyczy zapisu o wkładzie własnym. W poprzedniej uchwale był

zapis,  że  wkład  własny  zostanie  wniesiony  w postaci  wynagrodzenia  asystenta

projektu  oraz  udostępnienia  sal  lekcyjnych.  W  chwili  obecnej  pojawiły  się

dodatkowe formy wnoszenia wkładu własnego, np. zakup materiałów biurowych,

udostępnianie informacji w postaci ogłoszeń w prasie. Kwota wniosku pozostaje

bez zmian.

Skarbnik Powiatu   – poinformowała, że podobnie jak w poprzednich projektach

uchwał wnioskuje o uściślenie zapisu w §1 i dopisanie  przed wyrazami „wkładu

własnego” słowo  “rzeczowego”.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  uściśleniu  zapisu.  Zarząd  Powiatu  pozytywnie

zaopiniował projekt uchwały. 

5. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu

rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  „Wysoka  jakość  szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Dyrektor  Wydziału  WRP  –  p.  Marek  Szajczyk –  poinformował,  że  projekt

“Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie  pułtuskim”  został



opracowany przez pracowników Wydziału WRP.  Jest on realizowany w ramach

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i

kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości

szkolnictwa  zawodowego.  Projekt  rozpoczął  się

1  sierpnia  2009r.  Zatwierdzenie  Regulaminu  stanowi  warunek  rozpoczęcia

rekrutacji uczestników projektu. 

Projekt Regulaminu stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

6. Informacja  nt.  przygotowań  do  powiatowych  obchodów  70  rocznicy

wybuchu

II wojny światowej. 

Pracownik  Wydziału  OR  –  p.  Dorota  Sobotka –  przedstawiła  szczegółowy

harmonogram powiatowych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Harmonogram stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

7. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30.

Protokółowała 

Sylwia Sekutowicz

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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



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

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

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


