
Protokół Nr  92 /08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 13 listopada 2008r. 

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. 11.00.

1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  164/08  w  sprawie  projektu  uchwały

budżetowej na rok 2009. (Uchwała znajduje się w Rejestrze Uchwał Zarządu

Powiatu w Pułtusku)

2. Zatwierdzenie  projektu  dot.  podniesienia  kwalifikacji  pracowników

pedagogicznych. 

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

projekt  pt.  „Wzmocnienie  rozwoju  zawodowego  pracowników  placówek

oświaty Powiatu Pułtuskiego” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr

2/POKL/9.4/2008  w  dniu  14  listopada  2008r.  do  Mazowieckiej  Jednostki

Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt  będzie  realizowany  w  ramach  Działania  9.4  Wysoko

wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty,  Priorytetu  IX  Rozwój

wykształcenia i kompetencji  w regionach,  Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Okres realizacji  projektu 01.09.2009r.-  31.08. 2010r. 

Nadrzędnym  celem  projektu  będzie  wzmocnienie  rozwoju  zawodowego  i

kompetencji  33 pracowników  pedagogicznych/ dydaktycznych , nauczycieli



oraz  kadry  administracyjnej  i  zarządzającej,  zatrudnionych  w  sześciu

placówkach  oświatowych  powiatu  pułtuskiego  do  końca  roku  szkolnego

2009/2010.  Grupę  docelową  w  projekcie  stanowią  więc  nauczyciele,

wychowawcy  i  pracownicy  pedagogiczni/dydaktyczni  oraz  kadra

administracyjna  i  zarządzająca  zatrudnienia  w  sześciu  placówkach

oświatowych powiatu pułtuskiego. Łącznie Beneficjentami ostatecznymi będą

33 osoby.

Dyrektor  poinformował,  że  w  ramach  projektu  będą organizowane

następujące  formy  wsparcia:  szkolenie  komputerowe  ECDL,  szkolenie  w

zakresie  zarządzania w oświacie,  studia  podyplomowe („Diagnoza i  terapia

dzieci  i  młodzieży  ze  sprzężoną  niepełnosprawnością”,  „Psychopedagogika

kreatywności”,  „Konflikty  w  rodzinie.  Mediacje  rodzinne”),  superwizja

zewnętrzna   oraz  szkolenia  specjalistyczne  np.  „Diagnoza  i  terapia  dzieci

autystycznych”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 213 000,00zł, w tym  wkład własny- 31.

950,00zl tj. 15 % wartości projektu.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt. 

3. Informacja nt. wyników kontroli archiwum zakładowego – Starostwo

Powiatowe. 

Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka  – poinformowała, że w

dniu  9  września  br.  w  Starostwie  Powiatowym  w  Pułtusku  została

przeprowadzona kontrola archiwum. W wyniku kontroli stwierdzono, ze w

jednostce kontrolowanej przestrzegane są przepisy kancelaryjno – archiwalne,

akta  są  zaewidencjonowane,  kompletne  i  regularnie  przekazywane  do

archiwum.  Posiadają  prawidłową  kwalifikację  i  klasyfikację  zgodną  z

obowiązującym rzeczowym wykazem akt. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

4. Ustalenie terminu i tematyki XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

– podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu

własnego  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu

Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg

Lokalnych 2008 – 2011.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do wniosków w sprawie modernizacji

dróg  powiatowych  realizowanych  w ramach  Programu  Wieloletniego  pod

nazwą  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008  –  2011

konieczne  jest  m.in.  złożenie  uchwały  Rady  Powiatu,  w  której  zostanie

wyrażona zgoda realizację  zadań drogowych w ramach ww. Programu jak

również  zostanie  zabezpieczony  wkład  własny   na  realizację  zadań

inwestycyjnych. Termin złożenia wniosków upływa 21 listopada br.

Zarząd  Powiatu  postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  Przewodniczącego

Rady o zwołanie Sesji na dzień 18 listopada br. z następującym porządkiem

obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody i  zabezpieczenia

wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach

Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy  Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 

3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

4. Zamknięcie Sesji. 

5. Informacja Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o zakończeniu realizacji

inwestycji sieci gazowej. 

Dyrektor  Wydziału  OR –  p.  Marianna  Permanicka  –  poinformowała,  że

Mazowiecka  Spółka  Gazownictwa  przekazała  informację,  że  w  dniu  27



października 2008r. zakończono realizację inwestycji  budowy sieci gazowej

do obiektu zlokalizowanego w Pułtusku przy ul. Bartodziejskiej. W związku

z tym  Mazowiecka Spółka Gazownictwa zaprasza do złożenia  wniosku o

zawarcie umowy na dostawę paliwa gazowego do szpitala w Pułtusku. 

Dokumenty  konieczne  do  złożenia  wniosku,  to:  protokół  głównej  próby

szczelności instalacji gazowej, protokół odbioru układu pomiarowego, opinia

kominiarska,  nadany  numer  porządkowy  przyłączanej  nieruchomości  do

biura obsługi klienta przedsiębiorstwa obrotu gazem w celu złożenia wniosku

o zawarcie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego. 

Informacja  o  konieczności  przygotowania  wniosku  i  skompletowania

niezbędnej dokumentacji do zawarcia kompleksowej umowy na dostawę gazu

została  przekazana  do  Prezesa  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług

Inwestycyjnych w Ciechanowie. 

Dyrektor poinformowała, że z informacji telefonicznej uzyskanej z Oddziału

Zakładu Gazownictwa Działu Rozwoju i Inwestycji w Ciechanowie wynika,

że w pierwszej kolejności należy rozliczyć umowę o przyłącze gazowe,  jak

również należy wystawić fakturę na urządzenia będące przedmiotem umowy

o  przyłącze  gazowe,  tj.:  gazomierz  rotorowy,  telemetria  oraz  pozostałe

urządzenia  o wartości 25.376 zł. Wymienione urządzenia zostaną przekazane

do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że  wymaganym  załącznikiem  do

umowy  o  przyłączenie   gazu  jest  m.in.  dokument  stwierdzający  nadanie

numeru nieruchomości jak również istnieje konieczność wskazania  głównej

drogi dojazdowej do obiektu Szpitala. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  wystawić  fakturę  za  urządzenia  gazowe.  Ponadto

Zarząd postanowił wystąpić do Urzędu Miejskiego w Pułtusku o nadanie numeru



porządkowego  obiektu  szpitala  ze  wskazaniem,  że  główny  dojazd  do  szpitala

będzie  od  ulicy,  w chwili  obecnej  bez  nazwy,  którą  Burmistrz  zobowiązał  się

wybudować zgodnie z deklaracją ustaną złożoną na XXI Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku w dniu 22 września 2008r. 

Poza  tym  Zarząd  zobowiązał  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  do

poinformowania Prezesa WPUI o zakończeniu robót przez Mazowiecką Spółkę

Gazową  i  przygotowaniu  dokumentów  niezbędnych  do  zawarcia  umowy  na

dostawę gazu. 

6. Sprawa  przystąpienia   do  realizacji  projektu  Ministra  Sportu  i

Turystyki pn.: “Umiem pływać”. 

Wicestarosta – poinformował, że Uczniowskie Kluby Sportowe przy Liceum

Ogólnokształcącym  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  oraz  przy  Zespole  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku chcą przystąpić do realizacji

ww. projektu. 

Zarząd  Powiatu  wyraził  wolę  przystąpienia  do  ww.  projektu  oraz  postanowił

sfinansować  wkład własny szkoły w wymaganej wysokości. 

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


