
Protokół Nr 43/2011 

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 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. 12.00

1. Informacja  nt.  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego – „na organizację i przeprowadzenie kursu

kwalifikacji  wstępnej  przyspieszonej  na  przewóz  rzeczy”  –  i

proponowanego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Pan  Witold  Chrzanowski  –  koordynator  projektu  „Nowe  kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro”  przedstawił  informację  nt.  przeprowadzonego

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  „na  organizacj

i  przeprowadzenie  kursu  kwalifikacji  wstępnej  przyspieszonej  na  przewóz

rzeczy” 
W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, a mianowicie:

„Oferta nr 1” – Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas

ul.  Bohaterów Modlina  48,  05-100  Nowy Dwór  Mazo-

wiecki

cena oferowanej usługi brutto: 27.450,00 zł

„Oferta nr 2” – ABC-SZKOLENIA Paweł Żuchowski

ul. Krasińskiego 80, 05-080 Izabelin

cena oferowanej usługi brutto: 28.900,00 zł

„Oferta Nr 3” – Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

Kierowców

ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów



cena oferowanej usługi brutto: 27.000,00 zł

„Oferta Nr 4” – Witold Samsel Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK”

ul. Sochaczewskiego 7, 07-410 Ostrołęka

cena oferowanej usługi brutto: 31.100,00 zł

W toku badania ww. ofert:

1) stwierdzono braki formalne, po czym Zamawiający wezwał wszystkich Wy-

konawców do złożenia  nie  załączonych do oferty wymaganych przez  Za-

mawiającego dokumentów;

2) Zamawiający również wystąpił do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.

Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą

o  kolejne  30  dni  oraz  uzupełnili  braki  formalne,  o  których  była  mowa

w skierowanym do każdego z nich piśmie z dnia 01 września 2011 r.  

W związku  z  powyższym Komisja  Przetargowa  proponuje  dokonać  wyboru

oferty Nr 3 – złożonej przez Pana Mirosława Ostrowskiego reprezentującego

Wykonawcę – Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów, oferującego usługę za łączną cenę brut-

to: 27.000,00 zł. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierow-

ców w Ciechanowie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia

wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest najkorzystniejszą ofertą na podstawie

ustalonego kryterium ceny, jest  ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość

punktów – tj. 100.

Zarząd Powiatu akceptował wybór oferty. 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  stanowisko  Konwentu  Powiatów Województwa

Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie środków Funduszu Pracy

w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

Starosta wyjaśnił, że porównując rok bieżący z rokiem ubiegłym należy stwier-

dzić, że  nastąpiło zmniejszenie środków Funduszu Pracy o około 70%. 



Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Chrzanowski poinformował, że na jed-

nym z posiedzeń Zarządu przedstawi informację nt. stanu zatrudnienia w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku wraz z analizą finansową w tym zakresie.

2. Informacja  nt.  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej. 
Dyrektor PCPR –p. B. Jóźwiak przedstawiła szczegółową informację nt. ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu załącznika nr 4

protokołu. 
Dyrektor  poinformowała,  że  ustawa  wprowadza  szereg  nowych  instytucji

wsparcia  rodziny  działających  w  gminach:  asystent  rodziny,  rodzina

wspierająca,  zespół  interdyscyplinarny  oraz  w  powiatach  organizator  i

koordynator  pieczy  zastępczej  oraz  rodzina  pomocowa.  Następnie  Drektor

poinformowała, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona

przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot , któremu powiat

zlecił realizację  tego zadania. 
Starosta Pułtuski poinformował, że na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

wyznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Dyrektor  PCPR  wyjaśniła,  że  w  przypadku  gdy  wyznaczoną  jednostką

organizacyjną  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  należy  utworzyć

zespół do spraw pieczy zastępczej. 
Zarząd przyjął przedstawione informacje. 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  Stanowisko  Konwent  Powiatów  Województwa

Mazowieckiego  z  dnia  16  września  2011r.  w  sprawie  przyznania  środków

finansowych  na  wdrożenie  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej w brzmieniu załącznika nr 5  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem.

3. Informacja  Dyrektora  ZDP  nt.  wykonania  przepustu  dot.   ul.

Tartacznej. 



Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  J.  Kutner  poinformował,  że  aby

odwodnić ulicę Bartodziejską w Pułtusku należy wykonać przepust pod ulicą

Tartaczną.  Ze  wstępnych  szacunków  wynika,  że  koszt  wykonania  przepustu

wyniesie ok.20.000zł + projekt. 

Skarbnik  Powiatu   zwróciła  uwagę,  że  realizacja  zadania  przebudowa  ul.

Tartacznej jest ściśle określona i nie może ulec zmianie ponieważ jest to droga

współfinansowana  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg

Lokalnych.  Dlatego  też  konieczność  wykonania  przepustu  może  być

sfinansowana tylko i wyłącznie w ramach wydatków bieżących Zarządu Dróg

Powiatowych. 

Zarząd przyjął informację i akceptował propozycję p. Skarbnik. 

Starosta  Pułtuski  zaprosił  członków  Zarządu  Powiatu  na  spotkanie  podczas

którego zostaną omówione sprawy związane z podtopieniami użytków rolnych i

posesji  na  terenie  powiatu  pułtuskiego.  Spotkanie  odbędzie  się  21  września

2011r. o godz. 12.00 w Sali Rady ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku.

4. Sprawa  złożenia  wniosku  na  przebudowę  drogi  w  ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner poinformował, że zgodnie z

decyzją  Zarządu  ,  zwrócił  się  z  zapytaniem do  niżej  wymienionych  gmin  o

możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych: 

- Gmina  Gzy – dot.  budowy drogi  powiatowej w ciągu drogowym Ojrzeń-

Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi – Szyszki 

- Gmina Pokrzywnica – dot.  budowy drogi  powiatowej w ciągu drogowym

Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odc.  Trzepowo –

Klusek 

- Gmina Pułtusk – dot. budowy drogi powiatowej na odc. Pułtusk-Grabówiec

-Zatory na odc. Grabówiec.

Poza  tym  w  przekazanym  piśmie  poinformował  przedstawicieli  gmin,   że

poziom  dofinansowania  z  budżetu  państwa  wynosi  30%  kosztów  realizacji



inwestycji  –  maksymalnie  1  mln  zł,  dlatego  też  pozostałe  70%  powinien

sfinansować samorząd powiatowy i gminny w proporcji po 35% każdy. 

Do dnia  dzisiejszego  wpłynęła  tylko  odpowiedź  Wójta  Gminy Gzy, z  której

wynika,  że  z  uwagi  na  sytuację  finansową,  Gmina  nie  udzieli  pomocy

finansowej powiatowi na realizację zadania. 

Wicestarosta  Pułtuski  p.  A.  Dolecki  poinformował,  że  na  temat  udzielenia

pomocy finansowej trwają uzgodnienia z Gminą Pułtusk, jak również z Gminą

Pokrzywnica. Gmina Pokrzywnica deklaruje ewentualnie pomoc finansową w

wysokości  do 10% udziału  własnego powiatu.  Jeżeli  Gmina Pułtusk  udzieli

pomocy  finansowej  wówczas  Zarząd  Powiatu  przychyli  się  do  przebudowy

drogi  w  Grabówcu,  z  tym  że  wówczas  w  zadaniu  zostanie  uwzględnione

dokończenie budowy chodnika w Grabówcu. 

Zarząd postanowił, że sprawa zgłoszenia drogi do przebudowy w ramach tzw.

„Schetynówki” będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu. 

5. Sprawy różne dot. Zarządu Dróg Powiatowych 

Odnośnie budowy mostu na rowie bez nazwy wraz z drogami dojazdowymi w

Gm. Zatory – Dyrektor  ZDP poinformował  o  konieczności  wykonania  robót

uzupełniających na ww. drodze. 

Dlatego też zgodnie z art. 66 i  art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r.   Prawo zamówień  publicznych  zostaną  przeprowadzone  negocjacje  z

firmą  Drogi  i  Mosty  Jan  Kaczmarczyk  w  celu  udzielenia  zamówienia

publicznego.

Zarząd przyjął informację. 

6. Propozycja  złożenia  wniosku  w  ramach  działania  9.5  Oddolne

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił propozycję

złożenia  przez  powiat  pułtuski  niżej  wymienionych  wniosków  w  ramach

działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich:
- wniosek pt.   „Własna firma – droga do sukcesu”. Głównym celem projektu

jest  podniesienie  kwalifikacji  i  zwiększenie  poczucia  aktywności  wśród



mieszkańców z terenu gmin wiejskich i miejsko – wiejskiej Gminy Pułtusk

w  zakresie  zakładania  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Grupę

docelową projektu stanowi 20 osób, tj. 10 kobiet i 10 mężczyzn , w tym 5

kobiet i 5 mężczyzn długotrwale bezrobotnych. Poza tym dla 20 uczestników

szkolenia :Własna firma – droga do sukcesu” zostanie przeprowadzony kurs

prawo jazdy kat. B. Wartość projektu wynosi 50.000zł. Realizacja projektu

nie wymaga wkładu własnego. 
- wniosek pt. „Nowe role zawodowe mieszkańców wsi Powiatu Pułtuskiego”

Głównym celem projektu  jest  zwiększenie  aktywności  do  uczestnictwa w

kształceniu  ustawicznym oraz  podniesienie/nabycie  do końca  III  kwartału

2012r.  kwalifikacji  zawodowych  przez  5  kobiet  i  5  mężczyzn

zamieszkujących  na  obszarach  wiejskich  powiatu  pułtuskiego

zarejestrowanych  w PUP w Pułtusku  jako  bezrobotni.   Wartość  projektu

wynosi 50.000zł. Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego. 
Zarząd akceptował wnioski, które stanowią załącznik 6a do protokołu. 

Dyrektor  poinformował,  że  jest  propozycja  złożenia  w ramach  działania  9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,  niżej wymienionych

wniosków w partnerstwie z  powiatem pułtuskim: 
- wniosek  pt.  „Wykształcenie  drogą  do  sukcesu”.  Projektodawcą  jest

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnościami  i  Ich  Rodzin

„Skarb Nadziei” przy SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku. Wartość projektu

wynosi 50.000zł. Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego.
- wniosek  pt.  „Dokształceni”  Projektodawcą  jest  Stowarzyszenie  na  Rzecz

Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin „Skarb Nadziei” przy SOSW

im. A. Karłowicz w Pułtusku  Wartość projektu wynosi 50.000zł. Realizacja

projektu nie wymaga wkładu własnego.
- wniosek  pt.”  Doskonalenie  zawsze  w cenie”  Projektodawcą jest  Fundacja

„Bezpieczeństwo i Rozwój”  Wartość projektu wynosi 50.000zł. Realizacja

projektu nie wymaga wkładu własnego.



Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  złożenia  wniosków,  które  stanowią

załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Organizacja  szkół  i  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez

powiat na rok szkolny 2011/2012  wg stanu na 1.09.2011r. 

Członek  Zarządu  Powiatu  p.  W.   Saracyn  poinformował,  że  podczas

dzisiejszego posiedzenia Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu

przedstawi:

- zestawienie  danych  liczbowych  z  arkuszy  organizacji  podległych  szkół  i

placówek  oświatowych  w  roku  szkolnym  2011/2012  wg  stanu  na

1.09.2011r.

- zestawienie  porównawcze  danych  liczbowych  z  arkuszy  organizacji

podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym, 2011/2012 wg

stanu na 1.09.2011r. z danymi z organizacji w roku szkolnym 2010/2011 

- zestawienie  danych  o  nauczycielach  podległych  szkół  i  placówek

oświatowych  przystępujących  do  postępowań  kwalifikacyjnych  lub

egzaminacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 

-  zestawienie  porównawcze  danych  liczbowych  z  arkuszy  organizacji

podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 wg

stanu na 1.09.2011r. z danymi z organizacji w roku szkolnym 2010/2011 wg

stanu na 1.09.2010r. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia kultury i Sportu przedstawił wymienione

zestawienia, które stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  

Zarząd przyjął informację. 

Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  poinformował,  że  na  jednym  z  posiedzeń

Zarządu w miesiącu październiku 2011r. zostaną przedstawione wyniki matur

oraz  informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Zarząd przyjął informację.  

8. Omówienie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  SP  ZOZ  w

Pułtusku. 



Dyrektor SP ZOZ p. Z. Buraczyński poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ

pozytywnie  zaopiniowała  regulamin  organizacyjny i  porządkowy SP ZOZ w

brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu. 

Natomiast  w sprawie regulaminu wynagradzania  SP ZOZ - w dalszym ciągu

będą  prowadzone  rozmowy  i  prawdopodobnie  w  miesiącu  październiku  br.

dojdzie do ostatecznego uzgodnienia. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informacje  oraz  pozytywnie  zaopiniował  Regulamin

Organizacyjny  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku. Zgodnie z  art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

leczniczej Regulamin zatwierdza dyrektor jednostki. 

Dyrektor  SP ZOZ zwrócił  się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie

zgody  na  wynajem firmie  Fonikon  Sp  z  o.o.   pomieszczenia  w Przychodni

celem badania słuchu oraz doboru aparatów słuchowych. Rada Społeczna SP

ZOZ wyraziła pozytywną opinię. 

Wniosek stanowi załącznik nr 8a  do protokołu. 

Zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia. 

Dyrektor  SPZOZ poinformował  o  kontrolach  przeprowadzonych  w obiekcie

szpitala  przy  ul.  T.  Kwiatkowskiego  w  Pułtusku  przez:  służby  Wojewody

Mazowieckiego,  Mazowiecki  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu

Zdrowia  w  Warszawie,  Państwowy  Wojewódzki  Inspektorat  Sanitarny  w

Warszawie. Poza tym Dyrektor przedstawił informację nt. stanu technicznego

budynku szpitala.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Zarząd  Powiatu  uznał  za  konieczne  zorganizowanie  spotkania  z

przedstawicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na

terenie powiatu pułtuskiego. 

Ponadto  Zarząd  zwrócił  się  do  Dyrektora  SP  ZOZ  o  przygotowanie

szczegółowej  informacji  nt.  korzyści  wynikających  z  wprowadzanych  zmian

organizacyjnych wraz z określeniem głównych kierunków działania SP ZOZ w



Pułtusku. Ponadto Zarząd zalecił Dyrektorowi SPZOZ podjąć działania mające

na celu zwiększenie przychodów Zakładu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Powiatu

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

14 stycznia 2011r. 
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   107/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

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

stycznia 2011r.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę nr  108/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

11.Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   109/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   110/2011 w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

13.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 września

2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu Powiatu  w Pułtusku  z

dnia 13 września 2011r.  

14.Wolne wnioski.  



- Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 15 września 2011r.

brał  udział w spotkaniu w  powiecie żywieckim , podczas którego została

podpisana umowa  na wybudowanie, uruchomienie i zarządzanie szpitalem

powiatowym  w  Żywcu  w  ramach  Partnerstwa  Publiczno-Prywatnego.

Umowę podpisali ze strony Powiatu Żywieckiego Starosta Żywiecki Andrzej

Zieliński  i  Wicestarosta  Andrzej  Kalata  natomiast  ze  strony Kanadyjskiej

Prezes  Interhealth  Canada  Ltd.  George  Commander,  oraz  Nassera

Massoud’a,  członek zarządu,  dyrektor  ds.  rozwoju i  transakcji  globalnych

InterHealth Canada Ltd.

Przed  podpisaniem  umowy  odbyła  się  prezentacja  multimedialna

przedstawiająca pilotażowy projekt PPP w służbie zdrowia . 

Pan  W.  Saracyn  poinformował,  że  Starostwo  Powiatowe  w  Żywcu  było

zdeterminowane,  aby  stworzyć  nowoczesny  system  opieki  zdrowotnej.

Najstarsze  budynki  szpitala  w  Żywcu  powstawały  na  początku  XIX  w.

Uniemożliwiło  to  ich  modernizację  w  kierunku  placówki  medycznej  na

poziomie  XXI  w.  Dlatego  wybrali  rozwiązanie-  Model  PPP  dla  Żywca.

Dwóch Partnerów  PPP – partnerstwo na rzecz jakości  i rozwoju  PPP to

innowacyjna  forma  długotrwałej  współpracy  sektora  prywatnego  i

publicznego  w celu  osiągnięcia  fundamentalnej  i  trwałej  zmiany  systemu

opieki zdrowotnej  na poziomie krajowym lub regionalnym bez obciążania

budżetu  publicznego.   Model  ten  polega  na  tym,  że  prywatny  podmiot

wchodzi  w  długotrwałą  relacje  z  podmiotem  publicznym,  aby

współfinansować,  projektować,  budować  placówki  medyczne  oraz  nimi

zarządzać i świadczyć usługi medyczne przez okres do 40 lat. Model PPP dla

Żywca - umożliwia dostęp do prywatnego kapitału oraz transfer wiedzy na

temat  nowoczesnych  sposobów zarządzania  służbą  zdrowia.  PPP jest  dla

partnera  publicznego  sposobem  na  zapewnienie  wysokiej  jakości  opieki

medycznej, która nie generuje dodatkowych kosztów dla pacjentów. Pan W.

Saracyn poinformował, że  PPP jest uznanym na świecie standardem, dzięki



któremu  państwo  może  realizować  swoją  politykę  publicznej  ochrony

zdrowia.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Członek  Zarządu  Powiatu  p.  W.  Saracyn  przedstawił  szczegółową

informacje  nt.  organizacji  Konferencji  Regionu  Północnego  Mazowsza

„JAKOŚĆ  w  EDUKACJI”,  które  odbędzie  się  28  września  2011r.  w

Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił przeznaczyć 3.000zł na

sfinansowanie  zakupu  książki  pt.  „Jakość  kształcenia  akademickiego  w

świecie  mobilności  ryzyka” oraz na inne  wydatki  związane  z  organizacją

Konferencji.  

- Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  przedstawił  Aneks  nr  2  do  organizacji

Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  w  roku  szkolnym  2011/2012.

Nowego  podziału  godzin  dokonano  ze  względu  na  urlop  macierzyński

nauczyciela języka polskiego.

Aneks stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

     Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks.

- Starosta  Pułtuski  przedstawił  informację  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku  nt.  oczyszczenia  i  odwodnienia  ,  wyprofilowania  rowów

odwadniających  drogę  na  odc.  Psary  od  posesji  nr  111  w  kierunku

zachodnim.  Celem  powyższego  działania  było  zapewnienie  właściwego

spływu i odprowadzenie wód opadowych po obu stronach drogi powiatowej.

Ponadto  ZDP  wykonał  przebudowę  zjazdu  do  nieruchomości  nr  108  z

przepustem. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

- Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniach  21-22  września  2011r.  w

Pułtusku odbędzie się Europejski Kongres Edukacji Rolniczej i Leśnej – w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który

został zorganizowany w Domu Polonii. Kongres rozpocznie się konferencją,



poświęconą promocji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

poprzez działania edukacyjne. 

Starosta zaprosił członków Zarządu do wzięcia udziału w Kongresie. 

- Członek  Zarządu  p.  W.  Cienkowski  poinformował,  że  w  dniu  14

października odbędzie się  Dzień Edukacji Narodowej. Z tego też względu

zapytał,  czy została ustalona sprawa przyznania nagród dla nauczycieli.

Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  odpowiedział,  że  sprawę  nagród  dla

nauczycieli  omówi  z  dyrektorami  szkół  i  placówek  oświatowych  na

spotkaniu  z  udziałem  Pana  Starosty,  które  odbędzie  się  w  następnym

tygodniu. Temat będzie jeszcze przedmiotem rozmów. 

- Starosta  Pułtuski  przestawił  informację  Zarządu  Rejonowego  Polskiego

Czerwonego Krzyża w Pułtusku że w dniach 10 - 13 października 2011r.

będzie 

prowadzona kwesta  uliczna, z której dochód będzie przeznaczony na cele

statutowe  PCK  w  tym  paczki  świąteczne  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół

powiatu  pułtuskiego,  nagrody  dla  zwycięzców  w  konkursie  kwestarskim

„Najlepszy Kwestarz”. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.00 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 
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