Protokół Nr 162/10
Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 26 kwietnia 2010r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.40
1. Podjęcie

uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 299/10 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Panu Józefowi Jerzemu Melnickiemu z dniem 26 kwietnia 2010r. powierzono
pełnienie obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku na
czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą Dyrektora – Pana Kazimierza Strzyżewskiego. Powierzenie obowiązków nastąpi na
czas do 30 kwietnia 2010r.
2. Zatwierdzenie Aneksu Nr 8 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w
Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010.
p. Zbigniew Chodkowski – Wydział EZK - poinformował, że zmiana aneksu
dotyczy zmiany przydziału godzin z nauczyciela przybywającego na urlopie
macierzyński.
Aneks stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd zatwierdził Aneks Nr 8 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa.
3. Sprawa ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. “Przegląd
i

konserwacja

istniejących

osnów

oraz

opracowanie

technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i

projektu
założenia

wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pułtusk oraz
części gmin Gzy i Winnica”

Dyrektor Wydziału GGN – p. Stela Niedzielska – przedstawiła Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. “Przegląd i konserwacja
istniejących osnów oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji
poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na
terenie gminy Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica”.
Dyrektor poinformowała, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi
103.400zł. brutto a termin wykonania całości zamówienia został wyznaczony od
daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2010r. Termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 12 maja 2010r.
Zarząd Powiatu zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na ww. zadanie.
4. Wolne wnioski
–

sprawa ufundowania nagród książkowych dla absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody książkowe dla najlepszych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie do 1000zł.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.00
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