
Protokół Nr 11/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 23 lutego 2011r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Wroniewski   

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 

1. Omówienie  projektu uchwały  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Bursy

Szkolnej w Pułtusku 

Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn przedstawił uzasadnienie do projektu

uchwały  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Bursy

Szkolnej w Pułtusku.

Poinformował, że zamiar likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku przy ul. 3 Maja

20  podyktowany  jest  malejącą  liczbą  wychowanków  i  znacznymi  kosztami

funkcjonowania placówki.

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2010/2011 – 15, w tym: 6  kończących

naukę w bieżącym roku szkolnym, 6 z klas I szkół ponadgimnazjalnych i 3 z

klas II w jednej grupie wychowawczych.

Liczba zatrudnionych osób: :

a) pracowników pedagogicznych – 3, w tym dyrektor

b) pracowników  administracyjnych  –  3,  w  tym:  1  pełnozatrudniony

(sekretarka) i 2 niepełnozatrudnionych – ¼ etatu (główny księgowy) i

1/5 etatu (kasjer)

c) pracowników  obsługi  –  3,  w  tym  3  pełnozatrudnionych  (opiekun

nocny, sprzątaczka, dozorca)

Baza  lokalowa  wykorzystywana  do  realizacji  zadań  statutowych  placówki  –

ogółem  13  pomieszczeń  (8  pokoi  sypialnych,  1  pokój  wychowawców,

1 świetlica,  1  pokój  cichej  nauki,  2  pomieszczenia  biurowe,  1  kuchnia,



4 pomieszczenia gospodarcze w piwnicy i 2 łazienki).

Ponadto w budynku Bursy Szkolnej mają siedzibę:

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku,

• Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

• Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

w Pułtusku,

• Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

• Zarząd Dróg Powiatowych,

• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pułtusku.

Koszt utrzymania placówki w roku 2010 wyniósł ogółem 545 699 zł, w tym:

110  582  zł  subwencja  oświatowa,  435  117  zł  z  budżetu  Powiatu,  zatem

wskaźnik  wydatków ogółem do otrzymanej  subwencji  wyniósł  493,5% i  jest

najwyższy spośród prowadzonych przez Powiat szkół i placówek oświatowych.

Ponadto Bursa dysponuje rachunkiem dochodów własnych, na którym w roku

2010  zgromadzono  środki  w  wysokości  69  150  zł  przeznaczając  je na

finansowanie wydatków bieżących.

Łączny koszt utrzymania Bursy Szkolnej w 2010r. wyniósł 614 849 zł.

Od  kilku  lat  systematycznie  maleje  liczba  wychowanków  Bursy  Szkolnej.

Jeszcze na początku lat 90-tych z jej usług korzystało około 150 wychowanków,

w momencie  przejęcia  Bursy  przez  Powiat  (styczeń  1999r.)- 70,  a  w chwili

obecnej – 15 wychowanków.

Główne  przyczyny  tego  zjawiska  to:  utrata  przez  pułtuskie  szkoły

ponadregionalnego charakteru (likwidacja Technikum Radiowo-Telewizyjnego

i  Studium  Wychowania  Przedszkolnego)  i  skrócenie  cyklu  kształcenia

spowodowane  zmianami w systemie edukacji,  a  także  poprawa jakości  sieci

dróg i rozwój transportu osobowego.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione uzasadnienie.



2. Przedstawienie  wniosku  w  sprawie  wykonania  remontu  dachu

Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku  

Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn przedstawił wniosek Dyrektora ZS im.

B. Prusa w Pułtusku w sprawie wykonania remontu dachu Zespołu Szkół im. B.

Prusa w Pułtusku  w brzmieniu załącznika nr 4  do protokołu. 

Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego

dachu  należy  wykonać  remont  dachu  skrzydła  oficyny  budynku  pokrytego

blachą  ocynkowaną  oraz  wykonać  częściowy  remont  dachu  skrzydła  części

frontowej. Szacunkowy koszt remontu dachu wynosi ok. 400.000zł.

Zarząd akceptował wniosek przedstawiony przez członka Zarządu Powiatu p.

W. Saracyna. 

3. Informacja  nt.  kosztów  podwyżek   wynagrodzeń  pracowników

niepedagogicznych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez powiat. 

Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn – przedstawił szczegółową informację

nt.  kosztów  podwyżek  wynagrodzeń  pracowników  niepedagogicznych  w

szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  powiat.  W sumie

koszt  podwyżek  o  wskaźnik  2,3%,   dla  pracowników niepedagogicznych  w

ciągu roku wyniósłby ok. 50.000zł.

Zarząd  przyjął  informację.  Regulacja  wynagrodzeń  pracowników

niepedagogicznych nastąpi w ramach planu finansowego jednostki. .

Członek  Zarząd  Powiatu  p.  W.  Saracyn   poinformował  o  rozmowie  z

dyrektorami  szkół  ponadgimnazjalnych  nt.  uczęszczania  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych na zajęcia  organizowane na basenie.  Powyższe zajęcia

będą finansowane w ramach planów finansowych jednostek oświatowych.  

4. Zatwierdzenie  Aneksu  nr  4  do  organizacji  LO  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku



Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  nr  4  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2010/2011, w

brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.  

5. Sprawa wykonania badań archeologicznych nieruchomości położonej

przy ul.  3-go Maja (szpital) 

Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  Pan  Wojciech  Subkowski

poinformował, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał

pismo  ,  w których  wskazał  na  konieczność  przeprowadzenia  szczegółowych

badań  archeologicznych,   badań  architektonicznych  oraz  badań

konserwatorskich budynku szpitala położonego przy ul. 3-go Maja w Pułtusku. 

Odnośnie  badań  archeologicznych  p.  Subkowski  poinformował,  że  po

przeprowadzenia badania rynku w tym zakresie,  koszt wykonania ww. badań

wyniesie ok. 35.000zł, natomiast koszt badań architektonicznych wyniesie ok.

17.000zł. 

Zarząd przyjął przedstawioną informacją oraz zobowiązał Dyrektora WBA do

przygotowania niezbędnych dokumentów oraz udzielania zlecenia na: 

- wykonanie badań archeologicznych 

- wykonania badań architektonicznych 

Powyższą sprawę Dyrektor Wydziału Budownictwa Architektury przygotuje w

porozumieniu z Dyrektorem Organizacji i Nadzoru. 

6. Wniosek do Wojewódzkiego  Urzędu Pracy o przesunięcie  środków

zaoszczędzonych  w  ramach  realizacji  projektu

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia  mieszkańców

powiatu pułtuskiego” w roku 2010 na rok 2011 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba przedstawił propozycję

wniosku, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Wniosek   dotyczy  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do

zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego” realizowanego  w  ramach

poddziałania  6.1.1  Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na

regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Instytucja pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy 

W  roku  2010,  w  toku  realizacji  projektu,  w  wyniku  przeprowadzonych

postępowań  o udzielenie  zamówień  publicznych  wydatkowano  190 202,25zł,

zamiast pierwotnie planowanych 257 792,00zł.  

W związku z powyższym jest propozycja przesunięcia zaoszczędzonej w 2010r,

kwoty:  67 589,75zł na rok 2011,  z przeznaczeniem  na  zorganizowanie

dodatkowych form wsparcia dla 20 uczestników projektu: 

- II edycji kursu księgowości komputerowej (10 osób)

- II edycji kursu prawa jazdy kategorii „C” (10 osób).

Zarząd akceptował przedstawiony wniosek.  

7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu

pułtuskiego . 

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  15/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

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

stycznia 2011r. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  16/2011  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

9. Przyjęcie protokołów posiedzeń  Zarządu Powiatu z dnia: 2, 8 i 16

lutego 20111r. 

Zarząd Powiatu w Pułtusku przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia

2, 8 i 16 lutego 20111r. 

Przerwa w obradach

od godz. 14.00 do godz. 18.45

10.Wolne wnioski.



- Starosta  Pułtuski  przedstawił  propozycję  Starosty  Legionowskiego  dot.

utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej, która miałaby na celu m.in.

promocję  walorów  turystycznych  Regionu  Jeziora  Zegrzyńskiego,

pozyskiwanie  środków  finansowych  na  działalność  związaną  z

popularyzowaniem  wypoczynku  w  Regionie  Jeziora  Zegrzyńskiego,

przeprowadzanie  przedsięwzięć  integrujących  lokalną  społeczność,

samorządy i przedsiębiorców, itp. 

Zarząd zapoznał się z propozycją, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W spotkaniu roboczym dot. LOT , które odbędzie się 28 lutego 2011r. udział

weźmie  członek Zarządu p. W. Saracyn. 

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

Prusa w Pułtusku nt.  umowy zawartej  z firmą A-Z Consulting Bogusława

Kaszuby, 06-400 Ciechanów ul. Ks. P. Sciegiennego, dot. udostępnienia sali

lekcyjnej do przeprowadzenia kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

w  ramach  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego”.   Pismo  stanowi  załącznik  nr  7  do

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Sprawa wniosku Wójta Gminy Obryte dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku – podjęcie uchwały. 

Z   udziału  w  posiedzeniu  został  wyłączony  członek  Zarządu  -  p.  Zbigniew

Szczepanik. 

Starosta Pułtuski poinformował, że  podczas VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w  dniu  23  lutego  2011r.   uchwała  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie

wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy    nie  uzyskała  wymaganej

większości  głosów  a  zatem  nie  została  podjęta.  W  związku  z  powyższym

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  odmowy



wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu, który

będzie przedmiotem VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2011r.  Projekt

uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Poza tym Starosta zaproponował zmienić zapis punktu trzeciego przekazanego

porządku VIII Sesji , który brzmi: Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Obryte

dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w

Pułtusku – podjęcie uchwały. 
Proponowana zmiana zapisu będzie  brzmiała: 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odmowy  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku.

Zarząd Powiatu akceptował propozycje przedstawione przez Starostę  

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 19.30

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


