Protokół Nr 153/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 3 marca 2010r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00
1. Wniosek Zespołu

Szkół Zawodowych

im. J.

Ruszkowskiego

w Pułtusku dot. zakresu rekrutacji w roku szkolnym 2010/2011.
Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku p. J. Druchniak
poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu przedstawił zakres
rekrutacji w roku szkol. 2010/2011 do Zespołu Szkół Zawodowych im.
J. Ruszkowskiego w Pułtusku. W wyniku przeprowadzonych rozmów
z nauczycielami, uczniami i rodzicami Dyrektor wnioskował o zmianę zakresu
rekrutacji polegającą m.in. na zmniejszeniu liczby oddziałów z 9 na 8.
Zmiana dot. Technikum nr 1 w zawodzie technik elektronik i technik mechanik
-poprzednio była propozycja dot. utworzenia dwóch oddziałów a obecnie
będzie to jeden oddział. Druga zmiana dot. I Liceum Ogólnokształcącego
w Pułtusku - w poprzedniej wersji proponowano nabór do oddziału
z rozszerzonym językiem angielskim natomiast obecnie Dyrektor zaproponował
nabór do oddziału z rozszerzonym językiem angielskim i z innowacją
pedagogiczną w zakresie wychowania fizycznego.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że przedstawiona propozycja jest do
zaakceptowania tym bardziej, że w pułtuskim gimnazjum są klasy sportowe
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powinni mieć możliwość dalszego
kształcenia w tym kierunku. Następnie Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, iż
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku nie powinien
odchodzić od tradycji kształcenia w kierunkach zawodowych. Dlatego też jeżeli

będą chętni do kształcenia w zawodzie technik elektronik, technik mechanik to
należy podjąć decyzję o zwiększeniu oddziałów.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Zatwierdzenie aneksu do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa
w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił aneks nr
7 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w roku szkolnym
2009/2010.
Aneks będzie obowiązywał od 1 marca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. Nowego
podziału godzin dokonano ze względu na złożone orzeczenie w sprawie
nauczania indywidualnego ucznia klasy pierwszej II Liceum Profilowanego.
Zarząd zatwierdził aneks. Zadanie będzie realizowane w ramach planu
finansowego jednostki.
Aneks stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3. Zatwierdzenie

ustaleń

dot.

uwag

zawartych

w

wystąpieniu

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku
z dnia 18 grudnia 2009r. nt. budowy szpitala w Pułtusku.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 18 marca 2010r. odbyło się
spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pułtusku,
podczas którego przyjęto ustalenia nt. uwag zawartych w wystąpieniu z dnia 18
grudnia 2009r. nt. budowy szpitala w Pułtusku. Wicestarosta przedstawił
ustalenia ze spotkania w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z ustaleniami oraz postanowił o podjęciu
czynności organizacyjno – technicznych mających na celu spełnienie wymogów
jakim powinny odpowiadać pod

względem fachowym i

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

użytkowym

Koszty związane z wykonaniem ww. ustaleń określi Inwestor Zastępczy wraz
z SP ZOZ w Pułtusku i przedstawi stosowną informację na jednym z posiedzeń
Zarządu do akceptacji.
4. Wybór Wykonawcy na "Organizację i przeprowadzenie szkolenia
z asertywności oraz warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił wniosek
dot. wyboru wykonawcy na „Organizację i przeprowadzenie szkolenia
z asertywności oraz warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy”.
Dotyczy

projektu

nr:

POKL.09.02.00-14-034/08-01,

„Wysoka

jakość

szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie
przetargu nieograniczonego.
Wartość całkowita zamówienia:
Zadanie 1 dot. szkolenia z asertywności - 44 580,00zł. brutto
Zadanie 2 dot. warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy - 26 300,00zł.
brutto
Ogółem-70 880,00zł brutto
Liczba ofert jakie wpłynęły: 8
Liczba ofert odrzuconych: 3
Zadanie Nr 1
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z asertywności dla 50 uczniów.
Wybrana została oferta nr 4 złożona przez firmę: Centrum Tłumaczeń,
Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, 25-516 Kielce, ul. Nowy Świat 52
Cena wybranej oferty wynosi: 28 200,00zł brutto
Zadanie Nr 2
Organizacja i przeprowadzenia warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy
dla 40 uczniów.
Wybrana została oferta nr 7 złożona przez firmę: Wielkopolska Akademia Nauk
i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51,60-115 Poznań.

Cena wybranej oferty wynosi: 12 300,00zł brutto
Kryterium oceny ofert była najniższa cena.
Wyżej

wymienieni

Wykonawcy

przedstawili

najkorzystniejsze

oferty

spełniające oczekiwania Zamawiającego.
5. Informacja dotycząca monitoringu oraz ocena realizacji celów
i kierunków przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że ze względu na konieczność
prowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego przyjętej
uchwałą nr XV/120/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 21 grudnia 2007r.
istnieje możliwość przygotowania opracowania podsumowującego czteroletni
okres pracy Rady Powiatu i realizacji ww. dokumentu. Poza tym powyższy
dokument opracowany przy współpracy wójtów gmin powiatu pułtuskiego
przedstawiałby stan realizacji zadań i wskazywałby kierunki rozwoju powiatu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wicestarosty.
Członek Zarządu Powiatu p. M. Wroniewski

poinformował o możliwości

pozyskania środków finansowych z Inicjatyw Lokalnych w Programie Kapitał
Ludzki na sfinansowanie wydania ww. publikacji a w dalszej kolejności na
spotkania z mieszkańcami powiatu celem jej przedstawiania.
Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji
o przygotowanie informacji na ww. temat.
6. Informacja nt. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dot.
sprzedaży działki nr 30/5 w Ołdakch
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
poinformowała,

że

w

wyniku

przetargu

ustnego

nieograniczonego

przeprowadzonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi Ołdaki gm. Gzy dot.
- działki nr 30/5 o pow. 0,1457ha,
- działki nr 30/6 o pow. 0,1506ha,
- działki nr 30/7 o pow. 0,1455ha

Sprzedano działkę nr 30/5 o pow. 0,1457ha za kwotę 10.370zł łącznie z 22%
podatkiem VAT.
Zarząd przyjął informacje.
7. Decyzja w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż
działek położonych w Ołdakach o numerach: 30/6 i 30/7
Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu czwartego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż:
- Nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdaki gm. Gzy,
oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. 0,1506ha. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 10.614 zł. (łącznie z 22% podatkiem VAT).
- Nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdaki gm. Gzy,
oznaczonej numerem działki 30/7 o pow. 0,1455ha. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 10.370 zł (łącznie z 22% podatkiem VAT).
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości p. S. Niedzielska
przedstawiła

wniosek

Obidzińskiego,

E.

Państwa:

Obidzińskiej,

B.
T.

Jaworskiej,

T.

Obidzińskiego

Kaczmarskiej,
dot.

M.

wypłacenia

odszkodowania za działkę nr 211/5 o pow. 0,0264ha położoną w obrębie 10
przeznaczoną pod poszerzenie ul. Białowiejskiej. Proponowana kwota
odszkodowania 80zł za m2.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd

Powiatu

zobowiązał

Dyrektora

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami do przeprowadzenia negocjacji kwoty odszkodowania.
8. Wniosek dot. ufundowania nagrody dla jednego z laureatów
eliminacji powiatowych XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pułtusku dot. ufundowania nagrody dla jednego z laureatów
eliminacji powiatowych XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” .

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając kwotę do 500zł. na
zakup nagrody rzeczowej
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego
2010r.
Zarząd przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2010r.
10.Wolne wnioski
Wicestarosta Pułtuski poinformował o konieczności opracowania dokumentacji
na przebudowę drogi nr 3435W na ulicy Kolejowej w Pułtusku
Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zlecenia na wykonanie ww. zadania.
Wicestarosta Pułtuski poinformował o licznych interwencjach mieszkańców
powiatu w sprawie wycinki drzew przy ul. Harcerskiej.
Starosta Pułtuski wyjaśnił, że sprawa jest już załatwiona pod względem
formalnym. Obecnie oczekują na firmę, która przeprowadzi wycinkę drzew.
Przewidywany termin realizacji ww. robót – ok. 15 marca 2010r.
Radny W. Cienkowski złożył zapytanie dot. realizacji wniosku dot. Wycinki
drzew przy drodze powiatowej na odc. Błędostowo – Smogorzewo.
Starosta Pułtuski odpowiedział , że informacja na

ww. temat zostanie

przekazana na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
- informacja nt. zwrotu opłat za kartę pojazdu
Sekretarz Powiatu przekazała informację nt. zwrotu opłat za kartę pojazdu
w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.
- informacja nt. terminu odsłonięcia pomnika Jana
Pawła II.
Starosta Pułtuski poinformował , że termin odsłonięcia pomnika Jana Pawła II
został wyznaczony na 5 kwietnia 2010r. godz. 10.30.
Zarząd przyjął informację.
Starosta Pułtuski poinformował, że realizując wniosek członka Zarządu Powiatu
p. E. Wroniewskiego dot. składania przez jednostki organizacyjne powiatu

sprawozdań z działalności, pierwszą jednostką, która złoży takie sprawozdanie
będzie DPS Obryte.
Zarząd przyjął informację oraz postanowił, że kolejną jednostką, która
przedstawi sprawozdanie z działalności będzie Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Pułtusku.
Starosta Pułtuski poinformował, że na ogrodzeniu Bursy Szkolnej w Pułtusku są
zamieszczone różne reklamy. Niestety niektóre z nich zostały wywieszone bez
zgody Zarządu. Dlatego też zostaną podjęte działania w celu uporządkowania
ww. sprawy.
Zarząd przyjął informację.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku
złożyła wniosek dot. zwiększenia planu finansowego Bursy o kwotę 2.000zł
celem wypłacenia wynagrodzenia dla wykonawcy audytu energetycznego Bursy
Szkolnej.
Skarbnik zaproponowała aby plan finansowy Bursy został zwiększony ze
środków zwiększonej subwencji oświatowej .
Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Skarbnik. Powyższa zmiana zostanie
uwzględniona w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2010r.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00
Protokółowała:
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................

