
Protokół Nr 1 /10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 grudnia  2010r.

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. 11.00 

1. Wnioski i opinie Komisji Rady Powiatu

Zarząd  Powiatu  przyjął  wnioski   Komisji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

przedstawione  przez  Starostę  Pułtuskiego  w  brzmieniu  załącznika  nr  1  do

protokołu. 

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  wewnętrznej  drogi

dojazdowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1/2010 w sprawie przekazania wewnętrznej

drogi dojazdowej.

Uchwała dotyczy przekazania na rzecz SP ZOZ w Pułtusku wybudowanej drogi

dojazdowej do szpitala w Pułtusku – odcinek ulicy Teofila Kwiatkowskiego w

Pułtusku.

3. Wniosek Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dot. włączenia do

budżetu  powiatu  na  2011r.  środków  na  realizację  Wizyty

Przygotowawczej w ramach Programu Leonardo da Vinci. 

p. A. Kmiołek nauczyciel ZS im. B. Prusa w Pułtusku przedstawiła wniosek dot.

włączenia  do  budżetu  powiatu  na  2011r.  środków w wysokości  3.610zł.  na

realizację Wizyty Przygotowawczej w ramach Programu Leonardo da Vinci. 



Zarząd  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Powyższa  sprawa  zostanie

wprowadzona do budżetu powiatu na 2011r. autopoprawką Zarządu. 

Przerwa w obradach Zarządu
Obrady zostaną wznowione po posiedzeniu Rady Powiatu 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i  imiennym,  jednogłośnie   podjął

Uchwałę  Nr  2/2010  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Wolne wnioski 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  nawiązując  do  wcześniejszych  deklaracji

przedstawianych na Sesji  Rady Powiatu  poinformował,  że   do obowiązków

Wicestarosty Pułtuskiego p. A. Dolecki będzie należało:

- wykonywanie w imieniu Zarządu Powiatu bezpośredniego nadzoru nad

działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, 

-  koordynowanie  działań  związanych  z  budową,  remontami  i

utrzymaniem  dróg  powiatowych  i  mostów,  w  tym  zimowym

utrzymaniem  dróg,  przeciwpowodziową  i  przeciwlodową  ochroną

obiektów mostowych,

- wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w

czasie  nieobecności  Starosty  lub  niemożności  wykonywania  funkcjo

Starosty. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zakresie obowiązują ustalenia

Statutu  Powiatu  Pułtuskiego,  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa

Powiatowego  w  Pułtusku  i  Regulaminu  Pracy  oraz  inne  przepisy

przewidziane prawem pracy. 



Zarząd przyjął przedstawioną informację. 

Starosta Pułtuski zaprosił członków Zarządu Powiatu na:

- spotkanie  z  burmistrzem  i  wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego,  które

odbędzie się w dniu 19 stycznia 2010r.

- spotkanie  z  dyrektorami  jednostek  organizacyjnych  powiatu  oraz

dyrektorami  wydziałów  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku,  które

odbędzie się 31 grudnia 2010r. 

Zarząd Powiatu omawiał  sprawę zagospodarowania  szpitala  położonego przy

ul.   3-go Maja.  W terminie  ok.  15  stycznia  2011r.  zostanie  przeprowadzona

wizja lokalna ww. obiektu. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska  

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

3. Wiesław Cienkowski ..........................................

4. Witold Saracyn ...................................................

5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


