
Protokół Nr 39/2011 

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 sierpnia 2011r

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

do niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu  przewodniczył  Starosta  Pułtuski  –  Edward  Marek

Wroniewski.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Omówienie spraw związanych z inwestycjami prowadzonymi na drogach

powiatowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku J. Kutner – poinformował, że

zostało  zakończone postępowanie  przetargowe na przebudowę odcinka  drogi

powiatowej Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie. 

Wybrano ofertę PPHiO Plhild I w kwocie 182.201,36zł. 

Odnośnie budowy mostu na rowie bez nazwy wraz z drogami dojazdowymi w

Gm. Zatory – Dyrektor poinformował, że ogłoszono postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego na inspektora nadzoru dla ww. zadania.

Ponadto przeprowadzono rozmowę z pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury

nt.  możliwości  wykorzystania  różnicy  pomiędzy  wartością  kosztorysową  a

ofertą  wykonawcy  w  związku  z  zakończeniem  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego.   Wg  przekazanej  informacji  możliwe  będzie

wykorzystanie kwoty ok. 315 000 zł na:

- wydłużenie odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 3433W

- częściowe sfinansowanie inwestycji budowy chodnika przy ul. Grabowej



Odnośnie budowa chodnika w Grabówcu - Dyrektor poinformował, że zostały

przygotowane dokumenty do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg

wskazówek  inspektora  Chełstowskiego,  tj.  umieszczenie  wszystkich

niewykonanych   elementów  w/w  zadania  na  mapie  projektowej  oraz

sprawdzono  przygotowany  przedmiar robót  w terenie.  Po zakończeniu tych

prac zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

celu wybrania nowego wykonawcy. 

Zarząd  przyjął  informację.  Wykaz  postępowań  przetargowych

prowadzonych/zakończonych  przez  ZDP  w  okresie  lipiec/sierpień  2011r.

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Sprawa ugody z firmą UNIBUD 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku J. Kutner – przedstawił wzór

ugody  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim  –  Zarządem  Dróg  Powiatowych  a

Tomaszem Paradowskim UNI-BUD, Skaszewo 5, 06-126 Gzy dot. wykonanych

prac remontowych na odc. drogi powiatowej Kozłówka – Ostaszewo w m. Bego

oraz odc. drogi powiatowej Łady – Gąsocin w m. Gotardy. 

Wzór ugody stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią ugody. 

Zgodnie  z decyzją Zarządu do ugody został  dołączony protokół z negocjacji

dot. wynagrodzenia za prace remontowe na drogach powiatowych wykonanych

przez firmę UNI – BUD. 

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o

przeprowadzenie   rozmów  z  Burmistrzem  Miasta  Pułtusk  nt.  plan

kompleksowego odwodnienia Popław i okolic. 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14

stycznia 2011r. 



Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym podjął Uchwałę Nr 91/2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr

V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zdań z zakresu

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  odrębnymi

ustawami.  

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym podjął Uchwałę Nr 92/2011

w sprawie zmiany planu finansowego zdań z zakresu administracji  rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym podjął Uchwałę Nr 93/2011

w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków  wprowadzonych  w  toku

wykonywania budżetu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym podjął Uchwałę Nr 94/2011

w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na

lata 2011-2024

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Pułtusku za I półrocze 2011r. 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym podjął Uchwałę Nr 95/2011

w  sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  I

półrocze 2011r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu

powiatu  pułtuskiego  za  I  półrocze  2011r.  wraz  z  informacją  o

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 



Skarbnik  Powiatu  – przedstawiła  informację o przebiegu wykonania  budżetu

powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011r. wraz z informacją o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej. 

Poinformowała,  że  wykonanie  dochodów  ogółem  stanowi  47,39%,  w  tym

wykonanie dochodów bieżących – 55,66%, wykonanie dochodów majątkowych

13,15%.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych został spowodowany tym, że

dopiero  w drugim półroczu  2011r.  nastąpi  realizacja  zadań  drogowych  przy

udziale  finansowym gmin,  jak  również  ze  środków w ramach  „Narodowego

programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011” (tzw. Schetynówka”).

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie  37,09% planu rocznego. 

Wykonanie  planów  finansowych  w  większości  jednostek  organizacyjnych

powiatu  kształtuje  się  na  poziomie  50%  i  jest  zgodne  z  upływem  czasu.

Wszystkie j.o.p. dokonały odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w Zarządzie Dróg Powiatowych na koniec

czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.344.237,33zł dot.

zakończonej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk –

Strzegocin  na  odc.  Kowalewice  Włościańskie  –  Strzegocin”.  Zadanie

realizowane jest w ramach tzw. Schetynówki , z terminem wykonalności do 30

października 2011r.  Zadanie  zostało  zrealizowane i  odebrane od wykonawcy

przed  upływem terminu  wynikającego  z  umowy,  co  spowodowało  okresowe

zobowiązania  niewymagalne.  W  świetle  podpisanej  umowy  z  Wojewodą

Mazowieckim  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  przekazywana  jest  po

zrealizowaniu zadania i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Płatność

za zrealizowane zadanie została uregulowana w m. lipcu i sierpniu 2011r. 

W  I  półroczu  2011r.  dokonano  spłaty  kredytów  w  wysokości  150.000zł,

pożyczek  z  WFOŚiGW  w  wysokości  57.506zł,  oraz  wykupu  obligacji

komunalnych  w  kwocie  230.000zł.  Łącznie  rozchody  w  I  półroczu  2011r.



wynosiły  437.506zł  natomiast  przychody  zrealizowano  w  wysokości

2.716.148,01zł są to wolne środki z 2010r. które przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.575.012zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 188.241zł.

Na  dzień  30  czerwca  2011r.  pozostała  do  rozdysponowania  kwota  wolnych

środków z 2010r. w wysokości 952.895,01zł.

Stan  zobowiązań  powiatu  wg tytułów dłużnych  na  dzień  30  czerwca  2011r.

ogółem wynosi 16.392.498zł.

Na  dzień  30  czerwca  2011r.  powiat  pułtuski  nie  posiada  zobowiązań

wymagalnych. 

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2011r. wynosi 25,12% planowanych

dochodów powiatu.

Starosta Pułtuski poinformował, że zwrócił się do p. Skarbnik o analizę budżetu

powiatu  roku  bieżącego,  z  uwagi  na  niezrealizowane  dochody   z  tytułu

sprzedaży  mienia.  W  wyniku  przeprowadzonej  wstępnej  analizy  finansowej

budżetu  wynika,  że  istnieje  możliwość  zbilansowania  budżetu  przy

ograniczeniu  wielkości  wydatków.  Poza  tym  z  proponowanych  wielkości

dochodów z budżetu  państwa i  innych źródeł  należnych powiatowi,  wynika

konieczność  bardzo  oszczędnego  i  racjonalnego  gospodarowania  środkami.

Poza  tym  sytuacja  finansowa  roku  przyszłego  nie  ulegnie  poprawie  Ze

wstępnych  założeń  budżetu  państwa,  obowiązujących  nowych,  bardziej

rygorystycznych wskaźników zadłużenia  się  samorządów oraz  wprowadzenia

przez  Ministra  Finansów  nowych  tytułów  dłużnych  do  państwowego  długu

publicznego  zachodzi  potrzeba  ograniczenia  wydatków  bieżących  .  Na

podstawie  wymienionych  założeń  ,  po  zbilansowaniu  możliwości  budżetu

powiatu na rok 2012 wynika konieczność zmniejszenia wydatków bieżący na

rok przyszły w stosunku do roku bieżącego. 



Starosta  poinformował,  że  powyższa  informacja  została  przekazana  do

jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd przyjął informację.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 96/2011 w sprawie informacji o przebiegu

wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011r. wraz z informacją

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Informacja  WFOŚiGW  nt.  umorzenia  części  pożyczki  zaciągniętej  na

termomodernizację obiektów szkolnych.
Skarbnik  Powiatu–  poinformowała,  że  powiat  pułtuski  występował  do

Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   o

umorzenia pożyczek zaciągniętych  na termomodernizację obiektów szkolnych:

Bursa  Szkolna,  Zespół  Szkół  Rolniczych  w  Golądkowie,  Zespół  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, Zespół Szkół im. B. Prusa w

Pułtusku w łącznej w wysokości ok. 172.000zł.  

Powiat  pułtuski  otrzyma umorzenie w wysokości  ok.  98.000 zł,  które będzie

dotyczyło  spłaty  zobowiązań   z  roku  2012.  Natomiast  w roku  2011  powiat

pułtuski będzie jeszcze spłacał pożyczkę. 

Następnie Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z decyzją Zarządu kwota umorzonej

pożyczki  miała  zostać  przeznaczona  na   „Wsparcie  techniczne  systemu

reagowania  kryzysowego  oraz  krajowe  systemy  ratowniczo  –  gaśniczego

powiatu pułtuskiego”.

Wymieniony projekt jest realizowany w roku 2011, natomiast kwota umorzenia

pożyczki dotyczy dopiero roku 2012.

Skarbnik Powiatu zaproponowała aby podczas spotkania nt. podpisania umowy

o warunkach umorzenia pożyczki uzgodnić z WFOŚiGW, czy kwota umorzenia

może być wykorzystana wcześniej niż faktyczne umorzenie i na cel wskazany

we wniosku. 
Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik.  

10.Informacja  nt.  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Zespole  do

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – p. B. Jóźwiak

–  poinformowała,  że  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  przekazał  wystąpienie

pokontrolne dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w

Pułtusku. 

Wystąpienie stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

Dyrektor  poinformowała,  że  zostały  podjęte  stosowne  działania  w  celu

realizacji  zaleceń  pokontrolnych.  Informacja  stanowi  załącznik  nr  6  do

protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

11.Zatwierdzenie  Aneksu  nr  1  do  porozumienia   w  sprawie  ponoszenia

kosztów i określenia wydatków na utrzymanie dzieci  umieszczonych w

rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Makowskiego. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – p. B. Jóźwiak

– przedstawiła aneks Nr 1 do porozumienia  w sprawie ponoszenia kosztów i

określenia  wydatków  na  utrzymanie  dzieci  umieszczonych  w  rodzinie

zastępczej na terenie Powiatu Makowskiego w brzmieniu załącznika nr 7 do

protokółu. 

Zarząd zatwierdził aneks 

12.Informacja  nt.  uzyskania  przez  powiat  pułtuski  tytułu  „Samorząd

równych szans 2011”. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – p. B. Jóźwiak

– poinformowała, że Rada Nagrody “SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011”

pozytywnie oceniła  projekt  “Pomagamy naszym klientom aby potrafili  samie

sobie  pomóc”  i  postanowiła  przyznać  powiatowi  pułtuskiemu  tytuł

„SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011”

Informacja  stanowi załącznik nr 8 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

13.Podjęcie decyzji w sprawie przekazania mienia Bursy Szkolnej, w

oparciu o uchwałę nr XIII/56/2011.



p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski –

poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr XIII/56/2011 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 maja 2011r.,  likwidacja Bursy Szkolnej w Pułtusku nastąpi z dniem

31  sierpnia  2011r.,  natomiast  mienie  zlikwidowanej  jednostki  zostanie

przekazane Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku. 

Następnie Dyrektor poinformował o wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Pułtusku dot. przekazania wyposażenia Bursy Szkolnej na

rzecz Ośrodka.  Wniosek stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  poinformował  o  planach  związanych  z

powołaniem Powiatowego Centrum Edukacji, w skład którego wejdą Poradnia

Psychologiczno  –  Pedagogiczna,  Ośrodek  Metodyczny  oraz  Biblioteka

Pedagogiczna.  Szczegółowa informacja na ww. temat zostanie przedstawiona

na posiedzeniu Zarządu w m. październiku 2011r.. 

14.Informacja w sprawie regulacji płac nauczycieli od 1.09.2011.

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski

–poinformował, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej

zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek

wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu

wolnym od pracy

minimalne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  określone  w  załączniku  do

rozporządzenia  są wyższe o 7 proc.  od kwot obowiązujących od 1 września

2010 r. Przedstawiony w rozporządzeniu wzrost płacy zasadniczej nauczycieli

odpowiada  zatem  siedmioprocentowemu  wzrostowi  kwoty  bazowej  dla

nauczycieli, określonej w przepisach ustawy budżetowej.

Dyrektor  poinformował,  że  zakładając  7%  wzrost  wynagrodzeń  skutki

finansowe  dla  powiatu,  z  podziałem  na  poszczególne  placówki  oświatowe,

będą następujące:



ZS im. B. Prusa w Pułtusku  – ok. 55.000zł

LO im. P. Skargi w Pułtusku  – ok. 66.000zł

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku  - ok. 62.000zł

SOSW  im.  A.  Karłowkicz  w  Pułtusku  –  ok.  72.000zł  (wraz  ze  skutkami

nowozatrudnionych nauczycieli) 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku - ok.  12.000zł

W sumie ok. 316.000zł 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała  ,  że  środki  finansowe  na  regulację

wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zostaną

zabezpieczone poprzez podział rezerwy celowej. Uchwała w sprawie zmian w

uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego zostanie przygotowana na najbliższe

posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął informację. Regulacja wynagrodzeń nauczycieli nastąpi

z dniem 1 września 2011r. 

15.Stanowisko  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  regulacji  płac  kadry

kierowniczej podległych szkół i placówek oświatowych od 1.09.2011r.

Zarząd Powiatu  postanowił,  że  wynagrodzenia  dyrektorów szkół  i  placówek

oświatowych  prowadzonych  przez  powiat  zostaną  zmienione  zgodnie  z

rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej  zmieniającym rozporządzenie

w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego

nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, tj. będą

wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2010 r.

Ewentualna decyzja dot. zmiany wynagrodzeń dyrektorów zostanie podjęta po

zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół.

16.Zatwierdzenie  wyników  rekrutacji  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku do oddziałów klasy I na rok szkolny 2011/2012 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  wyniki  rekrutacji  do  oddziałów klas  pierwszych

Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na rok szkolny 2011/2012 w brzmieniu

załącznika nr 10  do protokołu. 



17.Rezygnacja z klasy I Szkoły Zawodowej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w

Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012 

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski –

poinformował,  że  w  związku  z  niewielkim  zainteresowaniem kształcenia  w

klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Nr 1 w zawodowych stolarz i

elektryk  ,  Dyrektor  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  proponuje  nie

otwierać oddziału na rok szkolny 2011/2012.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację.  

18.Wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku i Dyrektora ZSZ im. J.

Ruszkowskiego  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  opinii  nt.  zatrudnienia

nauczycieli emerytów w roku szkolnych 2011/2012 

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski –

przedstawił wniosek  Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku i Dyrektora ZSZ

im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  opinii  nt.  zatrudnienia

nauczycieli emerytów w roku szkolnych 2011/2012 

Dyrektor poinformował, że wg informacji przekazanej z Powiatowego Urzędu

Pracy  w  Pułtusku  wśród  osób  poszukujących  pracy,  nie  figurują  osoby

bezrobotne  bądź  poszukujące  pracy  o  kwalifikacjach  niezbędnych  do  nauki

przedmiotów, o których mowa w wymienionych wnioskach. 

Zarząd przyjął informację.  

19.Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku i  wniosek Dyrektora

ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  zgody  na

zatrudnienie specjalistów do przedmiotów zawodowych.  

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski –

przedstawił wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku i wniosek Dyrektora

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot.  wyrażenia zgody na zatrudnienie

specjalistów do przedmiotów zawodowych. Wnioski stanowią załącznik nr 12

do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 



Starosta Pułtuski poinformował, że podczas przygotowywania organizacji szkół

i placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 każdy kierunek kształcenia

w danej szkole powinien mieć zabezpieczoną kadrę nauczycielską. 

Powyższa  informacja  zostanie  przekazana  do  wszystkich  szkół  i  placówek

oświatowych powiatu pułtuskiego. 

-      harmonogram pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski  –

przedstawił  harmonogram pracy Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w

Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 12a do protokołu. 

Zarząd akceptował harmonogram. 

20.Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na

wykonanie zadania  „opracowanie   numerycznej mapy zasadniczej  na

podstawie  istniejących  materiałów  w  zasobie  geodezyjnym  i

kartograficznym. 

1. podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  wykonanie

zadania   „Opracowanie   numerycznej  mapy  zasadniczej  na  podstawie

istniejących  materiałów  w  zasobie  geodezyjnym  i  kartograficznym”  w

brzmieniu załącznika nr 13 do protokołu.

Zarząd Powiatu akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

21.Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na

opracowanie dokumentacji geodezyjnej. 

1. podjecie decyzji o ogłoszeniu przetargu, podjecie uchwały

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła  Specyfikację  Istotnych  Warunków Zamówienia  na  opracowanie

dokumentacji geodezyjnej w brzmieniu załącznika nr 14  do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/2011 w sprawie powołania Komisji

przetargowej 

22. Wniosek Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach dot.

ufundowania nagrody dla wystawcy z powiatu pułtuskiego.

Sekretarz  Powiatu  –  poinformowała,  że  w  dniach  10-11  września  2011r.  w

Siedlcach odbędą się  XVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczych i

VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, w której będzie brało udział

77  hodowców bydła  mlecznego  i  mięsnego  oraz  trzody  chlewnej.  Z  terenu

powiatu pułtuskiego w Wystawie  weźmie udział Wojciech Żukowski. 

Pismo stanowi załącznik nr 15  do protokółu.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  postanowił  o  ufundowaniu  dla  Pana

Waldemara Żukowskiego upominku w kwocie do 400 zł. 

23.Wniosek  Stowarzyszenia  Polskich  Niewidomych  dot.  wsparcia

finansowego.

Sekretarz  Powiatu  –  poinformowała,  że  Zarząd  Stowarzyszenia  Polskich

Niewidomych  w  Pułtusku  zwrócił  się  z  prośbą  o  wsparcie  zorganizowania

wycieczki  turystyczno – krajoznawczej.  Wniosek stanowi załącznik nr  16 do

protokółu. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Panią  Sekretarz  do  uzgodnienia  szczegółów

wycieczki oraz   postanowił o wsparciu Stowarzyszenia kwotą  do 500 zł. 

24.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Sekretarz Powiatu  –  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu  w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku w brzmieniu

załącznika nr 17 do protokółu. 
Zarząd Powiatu postanowił,  że ww. dokument omówi na jednym z kolejnych

posiedzeń  Zarządu.  Ponadto  Starosta  zwrócił  się  do  Sekretarza  Powiatu  o

opracowanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie procedur przygotowania

projektów  uchwał  Rady  Powiatu  oraz  Zarządu  Powiatu  oraz  zasad  obiegu



dokumentów na posiedzenia Zarządu. Starosta poinformował, że wymienione

zarządzenie  będzie  obowiązywało  w momencie  wejścia  w  życie  Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 

25.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Zasad  postępowania  w  procesie

przygotowania i  realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii

Europejskiej.

Dyrektor  Wydziału  WRP  p.  M  .Szajczyk  –  przedstawił  projekt  uchwały  w

sprawie zasad postępowania w procesie przygotowania i  realizacji projektów

współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w brzmieniu załącznika nr

18 do protokółu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr  98/2011 dot. ww. sprawy. 

26.Podjecie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Starosty  Pułtuskiego  i

Wicestarosty  Pułtuskiego  do  podpisania  umowy  kompleksowej

dostarczania paliwa gazowego.

Dyrektor Wydziału OR – p. M. Permanicka – przedstawiła projekt uchwały w

sprawie  upoważnienia  Starosty  Pułtuskiego  i  Wicestarosty  Pułtuskiego  do

podpisania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Umowa na dostawę paliwa gazowego dotyczy kotłowni “starego” szpitala  w

budynku administracyjnym. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 99/2011

27.  Informacja nt.  negocjacji  w zakresie ustalenia  warunków umowy na

doradztwo  w  sprawie  możliwości  obniżenia  kosztów  zużycia  energii

elektrycznej w jednostkach organizacyjnych powiatu.  

Dyrektor  Wydziału  OR  P.  M.  Permanicka  –  przedstawiła   informację  nt.

negocjacji  w  zakresie  ustalenia  warunków  umowy na  doradztwo  w sprawie

możliwości  obniżenia  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  w  jednostkach

organizacyjnych powiatu.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją.  Temat  zostanie  omówiony  na

kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 



28. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu z dnia 27 lipca, 3 sierpnia,

10 sierpnia i 18 sierpnia 2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzeń  Zarządu  z  dnia  27  lipca,  3

sierpnia, 10 sierpnia i 18 sierpnia  2011r.

29. Wolne wnioski. 

– informacja nt. spotkania z Konserwatorem Zabytków 

Członek Zarządu W. Saracyn – poinformował o spotkaniu  z Konserwatorem

Zabytków podczas którego omówiono m.in. sprawę kontroli przeprowadzonej

przez  Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w  Warszawie  Delegatura  w

Ciechanowie  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  przestrzegania  i

stosowania  przepisów  dot.  ochrony  zabytków  i  opieki  nad  zabytkami  ,  w

odniesieniu do parku podworskiego zlokalizowanego w miejscowości Ołdaki.
Zgodnie z ustaleniami Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach wykona

zalecenia pokontrolne , które może wykonać we własnym zakresie,   natomiast

zalecenia  pokontrolne  wymagające  nakładów  finansowych  zostaną  odrębnie

uzgodnione z Konserwatorem Zabytków. 

Członek Zarządu W. Saracyn – przedstawił informację  Dyrektora ZS im. B.

Prusa w Pułtusku nt. zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego

- p. H. Wojtaszek w brzmieniu załącznika nr 19 do protokołu. 
Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem uznał,  że  zatrudnienie  pracowników

dydaktycznych, administracyjnych i obsługi placówek oświatowych należy do

kompetencji  jej dyrektora, dlatego też Zarząd postanowił nie wyrażać  opinii

dot. zatrudnienia ww. nauczyciela. Poza tym z uwagi na fakt, iż dokument pn.

organizacja  placówki  szkolnej  jest  opracowywany  na  okres  jednego  roku

szkolnego,  Zarząd  nie  może  wypowiadać  się  w  kwestii  akceptacji  planu

Dyrektora dot. zatrudnienia nauczyciela –na kolejne lata.



Sekretarz Powiatu przedstawiła  projekt uchwały Rady Powiatu dot.  Programu

współpracy  powiatu  pułtuskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2012r. w brzmieniu załącznika nr 20 do protokołu.  

Zarządu Powiatu zapoznał się z projektem uchwały, który zostanie skierowany

na najbliższą Sesję Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 12.00 

Bogumiła Przybyłowska 
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