
Protokół Nr 95/08

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 25 listopada 2008r.

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

niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn 

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

1. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Geregorczyk – poinformował, że zgodnie z

ustawą  o  związkach  zawodowych,  projekt  uchwały  w  sprawie  pomocy

zdrowotnej  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Pułtuski,  został  przekazany

związkom zawodowym. 

Dyrektor  poinformował,  że  związki  wydały  już  opinie,  w  których

Przewodnicząca  Komisji  Międzyzakładowej  NSZZ  “Solidarność”  p.  H.

Komorowaka  nie  wniosła  żadnych  uwag  dotyczących  projektu  uchwały,

natomiast Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku  wniosła uwagi i

stanowią one załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  regulamin  przyznawania  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli w brzmieniu załącznika nr 4  do protokołu. 

Powyższy regulamin zostanie skierowany pod obrady Komisji oraz na Sesję

Rady Powiatu. 

tematy omawiane łącznie



2. Akceptacja  wysokości  środków  niewygasających  –  nowy  wniosek  do

Marszałka dot. finansowania budowy szpitala w Pułtusku.

3. Akceptacja  zmiany  harmonogramu  realizacji  i  finansowania  zadania

pn. Budowa szpitala w Pułtusku.

4. Informacja  nt.  niezbędnych  nakładów  umożliwiających  przeniesienie

starego szpitala do nowych obiektów  

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu wczorajszym Prezes WPUI

przekazał  informację  nt.  harmonogram  realizacji  i  finansowania  zadania

budowy  szpitala  w  Pułtusku.  Wicestrosta  przedstawił  szczegółową  analizę

ww. dokumentu, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Decyzja w sprawie

zmiany wniosku do Marszałka oraz harmonogramu realizacji i finansowania

zadania zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 listopada

2008r. 

5. Zatwierdzenie  Aneksu Nr 1  o  umowy z Polskim Przedsiębiorstwem

Geodezyjno – Kartograficznym S.A w Warszawie. 

Zarząd  wyraził  zgodę  na  podpisanie  aneksu  do  umowy  dot.  modernizacji

ewidencji  gruntów  Zambski  Kościelne.  Aneks  dot.  przedłużenia  terminu

wykonania umowy do 28 lutego 2009r. 

Aneks stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

6. Informacja o ogłoszonym przetargu na wyposażenie kuchni. 

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie

po przedstawieniu przez Prezesa WPUI informacji nt. kosztów związanych z

zakończeniem inwestycji . Planowane termin spotkania to 27 listopada br. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  układu  wykonawczego  budżetu

powiatu pułtuskiego na 2008r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  167/08 w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.  .  (uchwała znajduje

się w rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji  budżetu

powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 168/08 w sprawie zmian harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2008r.   (uchwała znajduje się w rejestrze uchwał

Zarządu Powiatu w Pułtusku)

9. Wolne wnioski. 

Radna I. Sosnowicz – Ptak -  poinformowała, że w dniu 7 grudnia br. będzie

miała  miejsce   uroczystość  60-lecia  działalności  Powiatowego  Koła

Pszczelarzy w Pułtusku. 

Podczas  spotkania  będą  promowane  produkty  lokalne  –  wyroby

pszczelarskie tj. miód, wosk pszczeli, kit pszczeli, itp. 

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Rady Powiatu. 

Zarząd  Powiatu  na  organizację  imprezy   w  tym  degustację  produktów

lokalnych, postanowił przeznaczyć 3.000zł. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Protokółowała: 

S. Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


