
Protokół Nr 41/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 6 września  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. 14.00

1. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie najmu pomieszczeń szkolnych.

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski

przedstawił  informację  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego  w   Pułtusku  w  sprawie  najmu  pomieszczeń  szkolnych  w

brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zarząd przyjął informację.  

2. Wniosek  Dyrektora  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  dot.

zatrudnienia nauczyciela emeryta

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski

poinformował, że z uwagi na zwolnienie lekarskie nauczyciela historii i wiedzy

o  społeczeństwie  –  Dyrektor   Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego  w  Pułtusku  złożył  wniosek  dot.  zorganizowania  zastępstwa

poprzez zatrudnienie  emerytowanego nauczyciela historii  w wymiarze 21/18

tygodniowo. 

Dyrektor poinformował, że wg informacji przekazanej z Powiatowego Urzędu

Pracy  w  Pułtusku  wśród  osób  poszukujących  pracy,  nie  figurują  osoby

bezrobotne bądź poszukujące pracy o kwalifikacjach niezbędnych do nauki ww.

przedmiotu.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela

nastąpi w ramach planu finansowego ZSZ im. J. Ruszkowskiego. 



3. Informacja nt. wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu VII

Promocja  integracji  społecznej  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki  (Kampania  Promocyjna  na  Rzecz  Aktywnej  Integracji

Społecznej w  Powiecie Pułtuskim oraz Profesjonalna Opiekunka)
Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  poinformował,  że

zostały opracowane dwa wnioski  o dofinansowanie w ramach priorytetu VII

Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Kampania  Promocyjna  na  Rzecz  Aktywnej  Integracji  Społecznej  w  

Powiecie Pułtuskim – celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna

osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Grupę  docelową  projektu

stanowią  wszystkie  kobiety  i  mężczyźni  powyżej  50  roku  życia

zarejestrowane w PUP. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą

Pokrzywnica.  Wartość projektu – 50.000zł 

-  Profesjonalna Opiekunka celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i

społecznej kobiet 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, mobilizacja

do większej aktywności społecznej i zawodowej. Grupę docelowa projektu

stanowi 15 bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w

PUP.  Projekt  będzie  realizowany  w  partnerstwie  z  Gminą  Pokrzywnica.

Wartość projektu – 50.000zł 

Zarząd przyjął informację.

4. Omówienie  projektu  umowy  na  usługi  doradcze  w  zakresie

ograniczania  kosztów  i  przeprowadzenia  zakupu  energii

elektrycznej. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

projekt  umowy  na  usługi  doradcze  w  zakresie  ograniczania  kosztów  i

przeprowadzenia zakupu energii elektrycznej w brzmieniu załącznika nr 4 do

protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem umowy oraz zwrócił się do Dyrektor

Wydziału  OR  o  prowadzenie  dalszych  negocjacji  z  firmą  w  zakresie

zagwarantowania faktycznych oszczędności, które wynikną po zawarciu umów

na nowych warunkach.  

Tematy omówiono łącznie 



5. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko

ZPP w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na aktywne

formy przeciwdziałania bezrobociu. 

6. Informacja   nt.  prognozowanych  kwot  jakie  zostaną  przekazane  z

Funduszu Pracy samorządom powiatowym na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społecznych pracowników

PUP

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

odpowiedziało  na  Stanowisko  Związku  Powiatów  Polskich  w  sprawie

zmniejszenia  środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu  oraz  środków  na  finansowanie  wynagrodzeń  oraz  składki  na

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. 

Zgodnie  z  ustawą  budżetową  na  rok  2011,  plan  finansowy Funduszu  Pracy

określa  wydatki  na  aktywne  formy  przeciwdziałania  bezrobociu  na  kwotę

3.235.080zł co stanowi ok. 50% środków w stosunku do planu na rok 2010.

Konsekwencją czego są niższe kwoty środków, przekazywanych urzędom pracy

na  sfinansowanie  programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia

skutków bezrobocia i aktywizacji. Niższa jest również rezerwa Funduszu Pracy

będąca w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Odpowiedź na Stanowisko ZPP stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Następnie  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  pismo  Dyrektora  Departamentu

Funduszu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. prognozowanych kwot

środków Funduszu  Pracy jakie  w 2012r.  Minister  właściwy do  spraw pracy

planuje  przekazać  samorządom  powiatowym  z  Funduszu  Pracy  z

przeznaczeniem  na  sfinansowanie  kosztów  wynagrodzenia  i  składek  na

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Zgodnie z

ww. pismem powiat pułtuski na rok przyszły otrzyma kwotę 280.800zł gdzie na

rok   2011  jest  przyznana   kwota  644.600zł.  Tak  drastyczne  zmniejszenie

środków  na  utrzymanie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  spowoduje  ogromne

problemy finansowe związane z utrzymaniem jednostki. 



Starosta  stwierdził,  że  w  związku  z  tym,  prawdopodobnie  zajdzie  potrzeba

dostosowania struktury organizacyjnej i innych działań jednostki do wysokości

zapowiadanych środków. 

Zarząd zapoznał się z informacją.

7. Wniosek PCK Zarządu  Rejonowego  w Pułtusk dot.  sfinansowania

zakupu pamiątkowej figurki „Płomień PCK”

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  PCK

dot. sfinansowania zakupu pamiątkowej figurki „PŁOMIEŃ PCK” w ilości 30

sztuk,  która  zostanie  wręczona  w dniu  18  listopada  2011r.  Ogólny  koszt  –

1200zł 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.  

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpoczęcia  konsultacji  społecznych

(dot.  współpracy  powiatu  pułtuskiego  z  organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego)

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 102/2011 w sprawie rozpoczęcia konsultacji

społecznych (dot.  Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2012).

Konsultacje  będą  prowadzone  w  formie  zamieszczenia  projektu  uchwały,  o

której  mowa  wyżej na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku. Konsultacje będą trwały od dnia 8 września 2011r.

do  dnia  27  września  2011r.   Wnioski  i  propozycje  zmian  projektu  uchwały

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność

pożytku publicznego mogą zgłaszać Staroście Pułtuskiemu  w formie pisemnej

do dnia 27 września 2011r.

Na realizację Programu w budżecie powiatu na rok 2012 zostaną zaplanowane

środki w wysokości 50.000zł. 

9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia

26 i 30 sierpnia 2011r. 



Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu Powiatu  w Pułtusku  z

dnia 26 i 30 sierpnia 2011r. 

10.Wolne wnioski.  

- Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Komendanta  Powiatowego

Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  o  ufundowanie  pucharów  dla

drużyn  biorących  udział  w  VII  powiatowych  zawodach  sportowo-

pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego

oraz przeznaczenie środków na organizację zawodów. 

Zarząd Powiatu  pozytywnie zaopiniował wniosek 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,

że  zostały  sfinalizowane   umowy na  zabezpieczenie  „starego”  szpitala  w

media,  tj.:  na  dostawę  gazu,  energii  elektrycznej  oraz  dostawę  wody  i

odprowadzanie ścieków. 

Termin  obowiązywania  umów  -  do  31  grudnia  2011r.  z  możliwością

corocznego  ich  aneksowania..  Poza  tym  wartość  szacunkowa  została

określona  na  okres  3  lat  ,  gdyż  planuje  się  do  tego  czasu  ustalić  nowe

warunki przyłączeniowe i docelowe zagospodarowanie nieruchomości. 

Zarząd przyjął informację. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Klubu Sportowego Sekcja

Sztuk Walki i Samoobrony SEMIRAMIDA dot. udzielenia pomocy finansowej

w kwocie 3.000zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją IV Zawodowej

Gali Sportów Walki , która odbędzie się 17 września 2011r. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja nt. XXXVII edycji Konkursu dla

Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w brzmieniu załącznika nr 7 do

protokołu. 

- Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 11 września

2011r. w Pokrzywnicy odbędą się Dożynki Gminno – Powiatowe.

Program Dożynek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację oraz postanowił przeznaczyć kwotę 600zł na zakup

upominku oraz kwotę ok. 1300zł na ufundowanie nagród za zajęcie pierwszego,

drugiego  i  trzeciego  miejsca  w  konkursie  NAJPIĘKNIEJSZY  WIENIEC

DOŻYNKOWY.



-  Zarząd  Powiatu  przyznał  nagrody  dla  6  osób  pełniących  obowiązki

organizacyjno - porządkowe oraz zabezpieczenia ochrony imprezy masowej –

Dożynki Gminno – Powiatowe w Pokrzywnicy.

- Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 10 września

2011r.  w  godz.  11.00  –  17.00  w  Domu  Polonii  odbędzie  się  kampania

promocyjna  „ZDRÓW  JAK  RYBA”.  Podczas  spotkania  przewidziano:

bezpłatną degustację ryb, pokazy kulinarne kucharza, konkurs na zupę rybną,

konkurs wiedzy o rybach.  

Zarząd przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.20 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


