
Protokół Nr 103/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 21 stycznia 2009r. 

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

do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

1. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z

dnia 15 grudnia 2008r.,  29 grudnia 2008r. oraz 6 stycznia 2009r.

Informacje przyjęte  

2. Wniosek Wójta Gminy Winnica dot. wyrażenia zgody na podział

działek będących w zarządzie ZSR w Golądkowie. 

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska, Inspektor ds. Gospodarki

Gruntami  i  Rolnictwa  Urząd  Gminy  w Winnicy  p.  S.  Grochowska  oraz

Dyrektor ZSR im. J. Dziubińskiej p. K. Nuszkiewicz. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

wniosek  Wójta Gminy Winnica dot. wyrażenia zgody na  podział działek

będących w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie, tj: 

- działek nr 53/31 oraz 53/32 położonych we wsi Zbroszki – stanowiących

własność Skarbu Państwa, objętych księgo wieczystą nr 44718

- działki nr 18 położonej we wsi Golądkowo - stanowiącej własność Skarbu

Państwa , objętej księgą wieczystą nr 41797

- działek nr 17/28, nr 19/2 oraz 19/28 położonych we wsi Golądkowo i

objętych księgą wieczystą nr 22831,



- działki nr 53/30 położonej we wsi Zbroski oraz nr 17/20 położonej we wsi

Golądkowo  –  stanowiących  własność  powiatu  pułtuskiego  i  objętych

księgami wieczystymi nr 34965 oraz nr 34966. 

Dokonanie podziału niezbędne jest na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 571

Pułtusk – Nasielsk na odcinku Winnica – Golądkowo z przeznaczeniem na

budowę chodnika.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.

Ponadto  Zarząd  postanowił  zwrócić  się  do  Wójta  Gminy  Winnica  aby

wystąpił  do  Wojewody  Mazowieckiego  z  wnioskiem  aby  środki

odszkodowawcze  z  tytułu  przesunięcia  ogrodzenia  zostały  przekazane

zarządcy nieruchomości , tj. Zespołowi Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej

w Golądkowie.  

3. Zatwierdzenie aneksów do organizacji LO im. P.Skargi i  ZS

im.B.Prusa w Pułtusku.

Dyrektor Wydziału Edukacji  Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

przedstawił:

- aneks nr 3 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,

który  będzie  obowiązywał  od 9  grudnia  2008r.  do 31  sierpnia

2009r.

- aneks  nr  5  do  organizacji  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  P.

Skargi  w  Pułtusku  który  będzie  obowiązywał  od  16  grudnia

2008r. do 19 czerwca 2009r. 

Zarząd Powiatu akceptował aneksy. 

4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac

interwencyjnych w LO im. P.Skargi w Pułtusku.



Dyrektor Wydziału Edukacji  Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

przedstawił  wniosek Dyrektora  LO dot.  wyrażenia  zgody  na  zatrudnienie

pracownika  w  ramach  prac  interwencyjnych  ,  skierowanego  do  pracy  w

sekretariacie szkoły w okresie od 19.01.2009r. do 30.06.2009r. w zastępstwie

sekretarza szkoły, przebywającego na urlopie wychowawczym.

Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. wniosek.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Planu działań

promocyjnych powiatu na 2008r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  sprawozdanie   Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i

Promocji p. M. Szajczyka z realizacji Planu działań promocyjnych powiatu

na 2008r. w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu. 

6. Przedstawienie Planu działań promocyjnych powiatu na 2009r.

Zarząd zapoznał się z propozycją Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji

p. M. Szajczyka dot. planu działań promocyjnych powiatu na 2009r.

Zarząd postanowił, że decyzje ww. sprawie podejmie na jednym z kolejnych

posiedzeń. 

7. Akceptacja zmian harmonogramu budowy szpitala – wniosek do

Marszałka. 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  zmiany  jakie  zostały  wprowadzone  do

harmonogramu  realizacji  inwestycji  i  finansowania  zadania  pn.  Budowa

Szpitala  w Pułtusku  – kontynuacja  I  etapu  – środki  niewygasające  na  rok

2009, przyjętego na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 stycznia 2009r. 

Zarząd akceptował harmonogram w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.

Wniosek  wraz  z  ww.  harmonogramem,  Skarbnik  Powiatu  przekaże  do

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Radny  Z.  Szczepanik  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Zarządu  o

usprawiedliwienie jego nieobecności w dalszej części posiedzenia. 

Radny opuścił obrady o  godz. 12.45.



8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  harmonogramu  realizacji  budżetu

powiatu na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  174/09  w  sprawie  harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2009r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień jednostkom

organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań , których

realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 175/09 w sprawie przekazania uprawnień

jednostkom  organizacyjnym  powiatu  do  zaciągania  zobowiązań  ,  których

realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

jednostki i termin zapłaty upływa w 2010roku.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  zaliczek  przez

kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 176/09 w sprawie zasad udzielania zaliczek

przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników

11.Decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu  na dostawę oleju

opałowego do budowanego szpitala w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ogłoszeniu  przetargu  na  dostawę  oleju

opałowego do kotłowni do budowanego szpitala w Pułtusku w wysokości 50

tyś litrów. Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały przewidziane

w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym do Marszałka  Woj.

Maz. 

12.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia

2008r. ,  6 stycznia 2009r. i 14 stycznia 2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29

grudnia 2008r. ,  6 stycznia 2009r. i 14 stycznia 2009r. 

13.Wolne wnioski 



Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00.

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


