
Protokół Nr 51/2011 

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 listopada  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. 10.00

Tematy omówiono łącznie 

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  wieloletniej  prognozy

finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  uchwały  budżetowej  na

2012r. 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projektu  wieloletniej  prognozy  finansowej

powiatu  pułtuskiego  na  lata  2012-2024 oraz  projekt  uchwały budżetowej  na

2012r. 

Poinformowała, że wydatki bieżące budżetu powiatu zostały skonstruowane w

wysokości  ok.  95%  wydatków  roku  2011  z  nadwyżką  w  wysokości  ok.

300.000zł,  która  zostanie  przeznaczona  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych

pożyczek  i  kredytów.  Poza  tym w budżecie  powiatu  przewidziano  kredyt  w

wysokości  1.300.000  zł  na  sfinansowanie  zadania  inwestycyjnego  –

przebudowa drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory na odcinku

Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67. 

Wymieniony odcinek drogi  jest  planowany do  zgłoszenia  w ramach rezerwy

budżetu państwa.  

Wieloletnia  prognoza finansowa została wykonana do roku 2024 z uwagi na

fakt  że  powiat  pułtuski  posiada  zaciągnięte  kredyty  i  emisję  obligacji  z



terminem spłaty do roku 2024. 

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  uwzględniono  zadania  inwestycyjne,

które były planowane w roku ubiegłym. Zmiana Prognozy polega tylko na tym,

że zadania inwestycyjne  zostały przesunięte w latach aby zbilansować budżet i

wieloletnią  prognozę  finansową pod  kątem nieprzekraczania  indywidualnych

wskaźników do  roku 2014.  

W  wieloletniej  prognozie  finansowej  powiat  pułtuski  nie  spełnia

indywidualnych  wskaźników  w  roku  2012  i  2013  jednak  w  wymienionych

latach podawana jest tylko informacja o wskaźnikach. Natomiast od roku 2014

Rada Powiatu nie będzie mogła uchwalić budżetu powiatu jeżeli indywidualny

wskaźnik zostanie przekroczony. 

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  Nr  129/2011  w  sprawie  projektu  wieloletniej  prognozy  finansowej

powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę nr 130/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r.

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,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   131/2011  w  sprawie  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu

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

stycznia 2011r.

W  trakcie  podejmowania  ww.  uchwały  na  Sali  Narad  był  nieobecny

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki. 



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,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  132/2011  w sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

5. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i

wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  133/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

6. Wolne wnioski 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek Dyrektora  Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku nt. kredytu w rachunku bieżącym SP

ZOZ w Pułtusku Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem oraz zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do prze-

kazania  informacji  nt.  wydatków  sfinansowanych  z  kredytu  w  rachunku

bieżącym, który został   udzielony na okres od 22 listopada 2010r.  do 21 li-

stopada 2011r. na kwotę 1.000.000zł. 

Sprawa  kredytu  w  rachunku  bieżącym  zostanie  omówiona  na  kolejnym

posiedzeniu Zarządu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Przewodnicząca  Zarząd Stowarzyszenia

Polskich  Niewidomych  w Pułtusku  przekazała  podziękowania  za  przyznanie

pomocy finansowej w wysokości ok. 500zł na pokrycie kosztów związanych z

organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej. 

Z uwagi  na fakt  iż wycieczka nie odbyła się,  Przewodnicząca zwróciła  się z

wnioskiem o  przeznaczenia  ww.  kwoty  na  zakup  artykułów  spożywczych  ,



które  w  formie  paczek  będą  przekazane  potrzebującym  wsparcia  członkom

Związku. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 

Zarząd  Powiatu  z  okazji  uroczystości  przekazania  sprzętu  zakupionego  w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013  dla  Komendy  Powiatowej  PSP  w  Pułtusku  oraz  gmin  powiatu

pułtuskiego,  która  odbędzie  się  18  listopada  2011r  postanowił  przeznaczyć

1.000zł na wydatki związane z organizacją imprezy. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 134/2011 w sprawie powołania komisji egza-

minacyjnych,  dla  nauczycieli  kontraktowych zatrudnionych w szkołach  i  pla-

cówkach Powiatu Pułtuskiego, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania

egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Dla  każdego  z  ekspertów  uczestniczącego  w  pracach  danej  Komisji  Egza-

minacyjnej Zarząd Powiatu ustalił wynagrodzenie w wysokości 180zł.

 Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 12.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ..............................
2. Andrzej Dolecki .....................................
3. Wiesław Cienkowski .............................
4. Witold Saracyn ......................................
5. Zbigniew Szczepanik ............................


