Protokół Nr 154/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 11 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. 11.00
1. Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w sprawie wykonania usterek
zawartych w stanowisku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2010r. oraz wyjaśnienia i wydzielenia
pomieszczeń, o których mowa w

wystąpieniu Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 18 grudnia 2009r. odbyło się kilka
spotkań.
Obecnie zostały przyjęte ustalenia, po których wykonaniu będzie istniała
możliwość uzyskania od ww. instytucji zezwolenia na użytkowanie obiektu.
Następnie Wicestarosta poinformował, że Inwestor Zastępczy przekazał
szacunkowe koszty wykonania robót, o których mowa w stanowisku KPPSP
oraz wystąpieniu SANEPID.
Zarząd zapoznał się z informacją.
2. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku dot.
wyrażenia zgody na uczestnictwo w programie „Oparcie społeczne
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku p. Ł. Ruszkowski
poinformował, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs
"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na finansowe
wsparcie projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Konkurs jest organizowany od 2006
roku.
W związku z powyższym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku
postanowił zwrócić się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na uczestnictwo
ww. konkursie.
Projekt opracowywany przez ŚDS nosi tytuł „Kultura i sztuka drogą do
integracji”. Głównym celem projektu będzie możliwie jak najlepsza integracja
osób upośledzonych z osobami ich otaczającymi na co dzień i zamieszkującymi
to samo środowisko lokalne. W ramach programu zorganizowany zostanie:
wyjazd do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, wyjazd do Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze , zajęcia z witrażu, zajęcia z ceramiki oraz mozaiki ceramicznej,
zajęcia plastyczne.
Całkowity koszt realizacji projektu – ok. 46.500zł
Wielkość środków własnych – ok. 8. 144zł (wkład rzeczowy)
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie projektu.
3. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku zmieniającej

uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji
uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat".
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w Pułtusku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
"Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre
wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat" w brzmieniu
załącznika nr 3 do protokołu.
Zmiana będzie dotyczyła załącznika do uchwały i będzie polegała na zmianie
§ 3 w sposób następujący:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4; „stypendium za wybitne wyniki w nauce będzie
wypłacane jednorazowo – za semestr”

b) w ust. 2 uchyla się pkt 5 „stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe lub
artystyczne wypłacane będzie jednorazowo”.
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
“10. Zarząd Powiatu w Pułtusku podejmuje ostateczną decyzję o liczbie
i wysokości przyznanych stypendiów oraz częstotliwości ich wypłacania,
określając listę stypendystów."
Zarząd akceptował projekt uchwały, który będzie przedmiotem najbliższych
posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Powiatu.
4. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia

porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
poinformował, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Anny Karłowicz w Pułtusku wystąpił do organu prowadzącego z inicjatywą
utworzenia z dniem 1 września 2010r. przedszkola specjalnego dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponieważ, zgodnie
z podziałem zadań pomiędzy samorządami określonym w ustawie o systemie
oświaty, zakładanie i prowadzenie przedszkola, w tym przedszkola specjalnego
jest zadaniem własnym gminy, Zarząd Powiatu w Pułtusku wystąpił do Gminy
Pułtusk z wnioskiem o zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie. Rada
Miejska w Pułtusku w dniu 26 lutego 2010r. podjęła uchwałę nr XL/424/2010
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do zawarcia porozumienia,
o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał
w sprawach przyjęcia zadań z zakresu zadań publicznych oraz zawierania
porozumień w tych sprawach z jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego
też jest propozycja podjęcia ww. uchwały przez Radę Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią porozumienia dot. przekazania przez
Gminę Pułtusk Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień do założenia i prowadzenia

przedszkola specjalnego tj. przekazania Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień
organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole w rozumieniu
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Burmistrza Pułtuska z propozycją
wykreślenia z §3 ust. 1 mówiącego o tym, że „Zadania określone w §2 Powiat
finansuje z otrzymanej subwencji oświatowej i z innych dochodów Powiatu”
Burmistrz akceptował propozycję.
Zarząd akceptował treść porozumienia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
protokołu.
5. Informacja nt. organizacji Powiatowych Obchodów 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej.
Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. organizacji Powiatowych
Obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w brzmieniu załącznika nr 5 do
protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją.
6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia
3 marca 2010r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 marca
2010r.
7. Wolne wnioski.
Starosta poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Radny
W. Cienkowski złożył zapytanie dot. wycinki drzew przy drodze powiatowej
w Smogorzewie. Z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
wynika, że została już podpisana umowa z Gminną Spółką Wodną na
przeprowadzenie wycinki drzew. Termin usunięcia drzew – 30 kwietnia 2010r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2010r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. stanu technicznego dachu na
budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

Z uwagi na fakt, iż istniała możliwość pozyskania środków finansowych z 0,6
% rezerwy oświatowej będącej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej,
tj. albo z kryterium sytuacje kryzysowe wynikające z klęsk żywiołowych albo
kryterium zdarzenia losowe, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Pułtusku do przygotowania wniosku wraz ze stosowanymi
dokumentami, które będą potwierdzały sytuację kryzysową wynikającą z klęsk
żywiołowych lub ewentualnie zdarzenie losowe.
Jednak z uwagi na fakt, iż ZS im. B. Prusa w Pułtusku składał wnioski do MEN
o pozyskanie środków finansowych na remont dachu - powiat otrzymał już ok.
44.000zł, Dyrektor ZS zaproponowała aby obecnie został złożony wniosek do
MEN na remont schodów i poddasza z adaptacją poddasza na sale lekcyjne.
Zarząd akceptował propozycję oraz zobowiązał Dyrektora ZS do przygotowania
stosownych

dokumentów.
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Zarząd
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przedstawieniu kompletnego wniosku.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00
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