Protokół nr 152/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 23 lutego 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. 12.00
1. Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku
a) informacja nt. wymiany drzwi przystankowych przez Fabrykę
Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że
Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. w piśmie przekazanym w dniu
15.02.2010r. wyraziła zgodę na wymianę, na własny koszt, istniejących drzwi
przystankowych na drzwi z atestem EI-30 aktualnie obowiązującym zgodnie z
wymogami normy PN-EN-81.58. Termin realizacji zadania - 2 kwietnia 2010r.
Zarząd zapoznał się z informacją.
b) sprawy różne
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że
w dniu 22 lutego 2010r. podczas spotkania na budowie szpitala stwierdzono, że
firma ZAMBET nie wykonała w 100% usterek wymienionych w protokołach
odbioru z dnia 19,20 i 21 stycznia 2010r. W związku z powyższym ustalono, że
firma ZAMBET poinformuje pisemnie Inwestora Zastępczego, Zarząd Powiatu
i SP ZOZ w Pułtusku o pełnej realizacji usterek.
Ponadto Dyrektor poinformowała o działaniach podjętych przez Inwestora
Zastępczego w celu wyjaśnienia spraw wymienionych w wystąpieniu
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku

z dnia 18

grudnia 2009r oraz w stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2009r.
Zarząd zapoznał się z informacją.

c) wniosek WPUI dot. udzielenia zlecenia na przeprowadzenie
okresowego badania instalacji gazowej na budowie szpitala w
Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła
wniosek WPUI dot. udzielenia zlecenia na

przeprowadzenie okresowego

badania instalacji gazowej na budowie szpitala w Pułtusku. Wniosek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek
2. Informacja nt.

projektu

harmonogramu zamówień publicznych w ramach

RPO

WM/7.1/1/2008

(dot.

zakupu

sprzętu

wysokospecjalistycznego dla SP ZOZ.
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski przedstawił:
-

harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu

-

harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach
projektu

-

harmonogram wydatków.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją.
Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski zapytał, czy przedstawiony
harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach projektu zapewni
rozpoczęcie działalności szpitala w planowanym terminie.
Dyrektor SP ZOZ odpowiedział , że tak.
Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na dostawę stołów i lamp operacyjnych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, mówiący o tym, iż dostawa nastąpi do siedziby
Zamawiającego, tj. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku ul. Daszyńskiego 2.
Skarbnik zaproponowała aby radca prawny sprawujący obsługę prawną w SP
ZOZ w Pułtusku wydał opinię nt. dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego
w świetle przeniesienia szpitala do nowego obiektu.
Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik
3. Informacja nt. planu rzeczowo –finansowego SP ZOZ w Pułtusku na

2010r..

Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. B. Więcka przedstawiła plan rzeczowo – finansowy
SP ZOZ na 2010r. w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z planem. Powyższa sprawa zostanie skierowana pod
obrady Rady Społecznej SP ZOZ oraz najbliższej Sesji Rady Powiatu.
4. Ustalenie

zakresu

rekrutacji

do

podległych

szkół

ponadgimnazjalnych
w r. szk. 2010/2011 - z udziałem dyr. LO, ZSZ i ZS
Zarząd Powiatu wraz z dyrektorami szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Skargi w Pułtusku, Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w
Pułtusku i Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku omówił zakresu rekrutacji do
podległych szkół ponadgimnazjalnych w r. szk. 2010/2011.
Zarząd akceptował zakres rekrutacji zgodnie z propozycją przedłożoną przez
Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu, która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
5. Informacja Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku nt. stanu
technicznego dachu na budynku Zespołu Szkół
Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku p. Dorota Orłowska
przedstawiła informację nt. stanu technicznego dachu na budynku Zespołu
Szkół w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.
Skarbnik

Powiatu

poinformowała

o

możliwości

pozyskania

środków

finansowych z 0,6 % rezerwy oświatowej będącej w dyspozycji Ministerstwa
Edukacji Narodowej na realizację ww. zadania. Skarbnik wyjaśniła, że w chwili
obecnej brak jest jeszcze zatwierdzonych zasad podziału tej rezerwy na 2010r.,
ale kryteria podziału, wymagane dokumenty i tytuły zadań będą podobne jak w
roku ubiegłym.
Uzgodnione już zostały między stroną rządu i samorządu dwa kryteria:
1) sytuacje kryzysowe wynikająca z klęsk żywiołowych (nowe kryterium)
2) zdarzenia losowe.
W kryterium pierwszym można otrzymać nawet 100% środków na usunięcie
szkody, a w kryterium drugim - dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz podjął decyzję, że zadanie winno być
realizowane ze środków 0,6 % rezerwy oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej

będącej w dyspozycji

Zarząd zobowiązał

Dyrektora ZS

do przygotowania wniosku wraz ze

stosowanymi dokumentami, które będą potwierdzały sytuację kryzysową
wynikającą z klęsk żywiołowych lub ewentualnie zdarzenie losowe.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu

przyjęcia

planu

dofinansowania

doskonalenia

w sprawie
zawodowego

nauczycieli w roku 2010.
Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały Zarządu Powiatu

w sprawie

przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
2010 w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu oraz upoważnił Dyrektora
Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury Fizycznej i Sportu do uzgodnienia ww.
projektu regulaminu ze związkami zawodowymi nauczycieli działającymi na
terenie powiatu pułtuskiego.
7. Ustalenie wysokości stypendiów Starosty Pułtuskiego za wybitne
wyniki w nauce.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 17 lutego 2010r. odbyło się
posiedzenie

Komisji Stypendialnej, która zapoznała się ze złożonymi

wnioskami o przyznanie stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz wnosi o
przyznanie stypendium następującym uczniom:
1) z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku dla :
•

Bartłomieja Zglinickiego

kl. III, średnia ocen 5,36

•

Anety Warda

kl. III, średnia ocen 5,0

•

Katarzyny Dyga

•

Barbary Czyżewskiej

kl. III, średnia ocen 5,07

•

Martyny Tośka

kl. I, średnia ocen 5,0

•

Sylwii Marii Kwiatkowskiej kl. III, średnia ocen 5,0

kl. III, średnia ocen 5,0

2) z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
dla:
•

Magdaleny Szczerby

kl. I, średnia ocen 5,2.

Wicestarosta poinformował, że wpłynęły również dwa wnioski z Liceum
Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku, które dotyczyły stypendium w
kategorii “za wybitne osiągnięcia artystyczne”. Niestety złożone wnioski nie
spełniały wymogów określonych w §3 pkt 2 ust. 6b uchwały Nr XXIX/215/09
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia

“Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre
wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”
Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił, że w pierwszym semestrze za
wybitne wyniki w nauce zostaną przyznane stypendia w wysokości 250zł
miesięcznie dla ucznia z najwyższą średnia ocen oraz po 200zł miesięcznie dla
pozostałych uczniów.
8. Zatwierdzenie aneksu Nr 6 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zatwierdził aneks Nr 6 do organizacji ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010. Aneks będzie
obowiązywać od 20 lutego 2010r. do końca roku szkolnego 2009/2010.
Aneks stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
9. Omówienie propozycji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

podziału środków PFRON na 2010r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B. Jóźwiak
przedstawiła informację nt. wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu w 2010r.
na realizację zadań powiatu określonych w art. 35a ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Środki ogółem wynoszą 335.640zł w tym:
-

środki na realizację

zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji

zawodowej – 135.640zł
-

środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 213.705zł.

Dyrektor poinformowała, że podejmowała liczne działania w kierunku
zwiększenia kwoty przyznanej powiatowi pułtuskiemu na realizację ww. zadań.
Jednak nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu.
Ponadto Dyrektor poinformowała, że w latach poprzednich powiat pułtuski
otrzymywał następujące środki z PFRON:
-

w roku 2009 – ok. 502.000zł w tym: na rehabilitację zawodową
przeznaczono 209.151zł a na rehabilitację społeczną – 293.732zł

-

w roku 2008 – ok. 771.000zł w tym na rehabilitację zawodową
przeznaczono310.000zł a na rehabilitację społeczną 461.000zł

-

w roku 2007 – ok. 182.000zł z czego całość

środków została

przeznaczona na rehabilitację społeczną.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił, ze sprawa dot. podziału
środków PFRON na 2010r. zostanie skierowana na posiedzenia komisji Rady
oraz na posiedzenie Rady Powiatu w Pułtusku.
10. Decyzja w sprawie uczestnictwa w programie wyrównywania różnic

między regionami.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła
zaproszenie

PFRON

dot.

uczestnictwa

w

programie

pt.

„Program

wyrównywania różnic między regionami II”. Wysokość dofinansowania ze
środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50%
kosztów realizacji każdego projektu w przypadku obszarów A,B i D oraz 25%
kosztów realizacji w obszarze E programu. Informacja na ww. temat stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Dyrektor poinformowała, że powyższe zaproszenie zostało przekazane do gmin
powiatu pułtuskiego, domów pomocy społecznej oraz szkół, które nie
realizowały tego zadania. Dyrektor przedstawiła wykaz chętnych do wzięcia
udziału w realizacji ww. programu w brzmieniu załącznika nr 11 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił, że w programie udział
wezmą:
-

DPS w Ołdakach, który wybrał kierunek działania – obszar D dot.
likwidacji barier transportowych – zakup samochodu osobowego
„mikrobusu” do przewozu pensjonariuszy

a)

DPS Obryte , który wybrał następujące kierunki działania:
obszar A dot. zakupu wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

b) obszar D dot. likwidacji barier transportowych – zakup samochodu

osobowego „mikrobusu” do przewozu pensjonariuszy
Udział finansowy na realizację zadania zostanie zabezpieczony w ramach
planów finansowych DPS w Obrytem i w Ołdakach.
Poza tym udział w programie PFRON zadeklarowała Gmina Pokrzywnica
wybierając

kierunek

działania

–

obszar

architektonicznych w placówkach edukacyjnych.

B

dot.

likwidacji

barier

Do

Oddziału

Mazowieckiego

PFRON

zostanie

przekazane

stosowne

oświadczenie o gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic między
regionami II”.
Ponadto Zarząd Powiatu ustalił, że w sytuacji gdy DPS Obryte i DPS Ołdaki
zakupią samochody w ramach Programu, o którym mowa wyżej, zostanie
ustalony

harmonogram

usług

transportowych

świadczonych

dla

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.
11. Omówienie propozycji uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia

mienia w formie darowizny
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntów p. S. Niedzielska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia mienia w
formie darowizny

dot. działki położonej w obrębie 26 miasta Pułtusk,

oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/35 o pow. 0,0466ha przewidzianej pod
budowę chodnika w Grabówcu.
Dyrektor wyjaśniła, że Rada Miejska podjęła w ww. sprawie uchwałę Nr
XXXIX/412/2009 w dn. 28 grudnia 2009r. w której zawarła zapis, iż w
przypadku niewykorzystania do końca 2010r. nieruchomości na ten cel
darowizna podlega odwołaniu.
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały i postanowił skierować go pod obrady
najbliższej Sesji Rady Powiatu.
12. Wniosek Bursy Szkolnej w Pułtusku

w Pułtusku dot. remontu

dachu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej nt. stanu
technicznego dachu na budynku Bursy Szkolnej. Pismo stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Zarząd Powiatu tak samo jak w przypadku remontu dachu na budynku ZS im.
B. Prusa w Pułtusku, podjął decyzję, że zadanie winno być realizowane ze
środków

0,6 % rezerwy oświatowej

będącej w dyspozycji Ministerstwa

Edukacji Narodowej. Dlatego też Dyrektor Bursy Szkolnej została zobowiązana
do przygotowania wniosku wraz ze stosowanymi dokumentami, które będą
potwierdzały sytuację kryzysową wynikającą z klęsk żywiołowych lub
ewentualnie zdarzenie losowe.

13. Omówienie propozycji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2010r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2010r. będzie zawierał
m.in.
- ostateczne kwoty subwencji od Ministra Finansów
Powiat pułtuski otrzymał subwencje i udział w podatku dochodowym (PIT) na
poziomie prognozowanym, z wyjątkiem subwencji oświatowej, która jest
wyższa o ok. 278.285zł. Skarbnik zaproponowała aby ww. kwotę przeznaczyć
na stypendia sportowe, stypendia za osiągnięcia w nauce a pozostałe środki
przeznaczyć na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych.
- ostateczne kwoty dotacji od Wojewody Mazowieckiego, które powinny być
przekazane do ok. 5 marca 2010r.
-

zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego za realizację drogi powiatowej
Przewodowo – Sisice. Koszt wykonania drogi wynosił ok. 350.000zł. Po
rozliczeniu powiat pułtuski powinien zwrócić 27.000zł plus odsetki jak od
zaległości podatkowych. Aby dokonać powyższych czynności należy
wprowadzić zmiany budżetu.

Pozostałe zmiany proponowane do uchwały budżetowej będą wprowadzone na
wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił, że sprawa zmiany uchwały
budżetowej na 2010r. będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń komisji i
Rady Powiatu w Pułtusku.
14. Informacja nt. planowanych przez Jednostki Organizacyjne Powiatu

Pułtuskiego, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
funduszy Unii Europejskiej oraz programów finansowanych ze
środków krajowych w 2010 r.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. Marek Szczajczyk przedstawił
informację

nt.

planowanych

przez

Jednostki

Organizacyjne

Powiatu

Pułtuskiego, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy Unii
Europejskiej oraz programów finansowanych ze środków krajowych w 2010 w
brzmieniu załącznika nr 13 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją.

15.Informacja nt. skargi złożonej na Dyrektora Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej.
Sekretarz

Powiatu

poinformowała,

że

skargę

na

Dyrektora

Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku złożyły dwie pracownice Poradni
p. Błachnio i p. Piotrowska. Skarga została przekazana do Kuratora Oświaty w
Ciechanowie.
Dyrektor Delegatury w Ciechanowie powołując się na art. 229 pkt 4 Kpa,
przekazał skargę Radzie Powiatu w Pułtusku, z wnioskiem aby Rada
rozpatrzyła te zarzuty przedstawione w skardze dla załatwienia których jest
organem właściwym.
Kuratorium rozpatrzeć miało zarzuty dotyczące nadzoru pedagogicznego oraz
realizacji merytorycznych statutowych działań Poradni.
Z treści skargi wynika, że zarzuty które zobowiązana jest rozpatrzyć Rada
Powiatu dot.:
1) zarzutu „kreowania fałszywego wizerunku pracy psychologa i
przekazywanie go do organów nadzoru”
2) zarzutu obraźliwych komentarzy i ocen pracowników dokonywanych
przez dyrektora
3) zarzutu nie dostrzegania przez Dyrektora rosnącego zapotrzebowania na
pomoc psychologów, eliminując tych psychologów z Poradni.
Przewodniczący Rad zwrócił się do skarżących o uzupełnienie przedstawionych
zarzutów natomiast Sekretarz Powiatu dokonała badania zarzutów skargi
analizując dokumenty przedstawione przez Dyrektora Poradni, tj.: protokoły z
posiedzeń Rady Pedagogicznej, analiza arkuszy organizacji Poradni, wnioski o
przyznanie nagrody Starosty Dyrektora dla pracowników Poradni.
W dokumentach badanej skargi znajdują się również notatki służbowe ze
spotkań przedstawicieli Zarządu Powiatu: Starosty Pułtuskiego, członka
Zarządu E. Wroniewskiego oraz Sekretarza Powiatu z pracownikami Poradni.
Całość dokumentów została przekazana do Przewodniczącego Rady celem
wniesienia powyższego tematu do porządku

obrad najbliższej Sesji Rady

Powiatu.
16.Omówienie

propozycji

zmiany

Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Regulaminu

Organizacyjnego

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Pułtusku polegają m.in. na zmianie wymiaru czasu
pracy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów oraz Radców Prawnych. Poza
tym poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego przedstawiły drobne
zmiany dot. swojej działalności, które również zostaną uwzględnione w
Regulaminie.
Zarząd zapoznał się z informacją.
17.Omówienie propozycji zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady
Powiatu w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja p. Skarbnik nt. konieczności zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku.
Obecnie zgodnie z ww. uchwałą diety radnych ustalane są wg kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dn. 23 grudnia 1999r. o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw.
W lutym 2009r. ukazała się zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, gdzie zapis
brzmi:
„...kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za
okres od dnia 1 marca 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. ustala się w wysokości
przysługującej tym osobom w 2008r....”.
Radnym Rady Powiatu w Pułtusku diety były naliczane od kwoty bazowej
wynikającej z ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa na rok 2010 dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określiła kwotę bazową w
wysokości 1.835,35zł i tak zostały wypłacone diety w styczniu 2010r.
W 2009r. w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją wydatków budżetowych , gdzie kolejno pojawia się
zapis:...kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska ustala się
w wysokości przysługującej tym osobom w 2008r. ...”

W związku z tym, że wysokość diet wg uchwały Rady Powiatu w Pułtusku jest
zależna od kwoty bazowej istnieje trudność i pojawia się wątpliwość od jakiej
kwoty bazowej naliczać diety:
b) czy od kwoty bazowej z ustawy budżetowej a ustawa o
kształtowaniu wynagrodzeń jest przytoczona dla wskazania, ze
bierze się osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe , a
nie np. osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe,
c) czy od kwoty bazowej, skorygowanej później ustawą o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił zwrócić się do Radcy
Prawnego o wyjaśnienie powyższej kwestii.
18.Ustalenie tematyki XXXVI Sesji Rady Powiatu
Zarząd wstępnie omówił tematykę XXXVI Sesji Rady Powiatu w brzmieniu
załącznika nr 14 do protokołu.
19.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 10 lutego i 17
lutego 2010r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego i
17 lutego 2010r.
20. Wolne wnioski.

Starosta Pułtuski poinformował, że wraz z Sekretarzem Powiatu wizytował
obiekt Bursy Szkolnej celem wygospodarowania niezbędnych pomieszczeń na
potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego lub Powiatowego Inspektora
Weterynarii. Niestety w Bursie Szkolnej brakuje wolnych pomieszczeń na ww.
cel.
Zarząd przyjął informację.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00
Protokółowała:
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
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