Protokół Nr 106/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
W dniu 6 lutego 2009r.
I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszego protokółu.
II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki
III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00
1. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z
26 i 29 stycznia 2009r.
Zarząd przyjął informację
2. Informacja WPUI nt. harmonogramu niezbędnych

działań w

zakresie organizacji przeniesienia szpitala do nowego obiektu
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją WPUI nt. harmonogramu
niezbędnych działań w zakresie organizacji przeniesienia szpitala do nowego
obiektu.
Z uwagi na konieczność uzupełnienia ww. harmonogramu o działania
związane z zakupem pozostałego wyposażenia (tj. chłodnia zwłok, izba
przyjęć, meble szpitalne, kuchenki mleczne) na kwotę ok. 1,9 mln zł,
powyższy temat będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia
Zarządu.
3. Informacja nt. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pułtusku nt. organizacji jednostki, która stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
4. Informacja nt. uregulowania własności działek pod budowę
chodnika w miejscowości Grabówiec.

Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
poinformowała, że w sprawie uregulowania własności działek niezbędnych
pod budowę chodnika w miejscowości Grabówiec przeprowadzono
spotkania z osobami fizycznymi będącymi właścicielami działek nr 4/2
(obręb 27 miasta Pułtusk) oraz numer 90, 91 i 92 (obręb 26 miasta Pułtusk),
podczas których właściciele wymienionych działek wyrazili zgodę na ich
podział.
Natomiast działka nr 88 (obręb 26 miasta Pułtusk) wymaga podziału
geodezyjnego. Po jego sporządzeniu powiat pułtuski wystąpi o komunalizację
tej części działki pod drogę powiatową.
Działka nr 89/2 (obręb 26 miasta Pułtusk) jest własnością Gminy Pułtuski
wymaga również podziału geodezyjnego i przejęcia od Gminy Pułtusk części
niezbędnej pod poszerzenie, które nastąpi w formie darowizny
Zarząd Powiatu przyjął informację.
5. Informacje o wynajęciu sali gimnastycznej w ZS im. B. Prusa w
Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
przedstawił informację złożoną przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
dot.
- rozwiązania z dniem 31 stycznia 2009r. umowy nr 6/2008 z dn.
29 października 2008r. z Fundacją Fundacao Internacional
Capoeira das Gerais z Pruszkowa dot. udostępnienia sali
gimnastycznej.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
- podpisanej umowy z p. Gustawem Mirskim zam. w Pułtusku o
udostępnienie

sali

gimnastycznej

amatorskich treningów piłki siatkowej.

do

przeprowadzenia

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
6. Informacja o wynikach rekrutacji do szkół dla dorosłych.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
poinformował, że w wyniku przeprowadzenia rekrutacji do Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku w semestrze
pierwszym rozpoczynającym się w lutym 2009r. podanie o przyjęcie do
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych złożyła tylko jedna
natomiast

nie

złożono

podań

do

Uzupełniającego

osoba,
Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Dyrektor zaproponował aby z uwagi na brak zainteresowania kształceniem,
nie rozpoczynać zajęć w wymienionych typach szkół w semestrze pierwszym
rozpoczynającym się w lutym 2009r.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Dyrektora.
7. Aneks nr 1 do organizacji LO im.P.Skargi w Pułtusku.
Zarząd Powiatu akceptował Aneks nr 1 do załącznika nr 4 do Arkusza
Organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku w roku
szkolnym 2008/2009 w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.
8. Ustalenie

zakresu

rekrutacji

ponadgimnazjalnych dla

do

prowadzonych

szkół

młodzieży i dorosłych w r. szk.

2009/2010.
Zarząd Powiatu akceptował zakres rekrutacji do prowadzonych szkół
ponadgimnazjalnych dla

młodzieży i dorosłych w r. szk. 2009/2010 w

brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania i
zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na

terenie powiatu pułtuskiego – w pasie drogowym dróg kategorii
powiatowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 178/09 zmieniającą uchwałę w sprawie
gospodarowania i zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących na terenie powiatu pułtuskiego – w pasie drogowym dróg kategorii
powiatowej
10.Wniosek Dyrektora DPS Obryte dot. wyrażenia zgody na sprzedaż
ładowacza i przyczepy.
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora DPS Obryte dot.
wyrażenia zgody na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu rolniczego, który
jest wyeksploatowany i zniszczony, tj: :
- Ładowacz – z 1988r.
- Przyczepa 4 tonowa – z 1992r.
Zarząd Powiaty pozytywnie zaopiniował wniosek, który stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Środki finansowe pozyskane z tego tytułu stanowią dochód powiatu.
11.Sprawa obchodów 100-ej Rocznicy Powstania OSP w Gnojnie.
Zarząd Powiatu na organizację obchodów 100-ej rocznicy powstania OSP w
Gnojnie postanowił przeznaczyć ok. 500zł.
12.Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie o
ufundowanie nagrody rzeczowej.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagrody rzeczowej w wysokości
ok. 800zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej biorącego udział w Konkursie
Matematyczno – Fizycznym organizowanym przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Ciechanowie w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.
13. Wniosek

Mariusza Kowalewskiego dot. wyrażenia zgody na

umieszczenie herbu powiatu na kalendarzach firmowych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Mariusza Kowalewskiego
zam. Winniczka - prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kandydatów na
Kierowców, dot. umieszczenia herbu powiatu pułtuskiego na kalendarzach
firmowych.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek, który stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
14.Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Wyszkowa Puszczy Białej i
Kamienieckiej dot. wsparcia finansowego wydania książki p. M.
Żywirskiej pt. „Puszcza Biała, jej dzieje i kultura”.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Przyjaciół
Wyszkowa Puszczy Białej i Kamienieckiej dot. wsparcia finansowego
wydania książki p. M. Żywirskiej pt. „Puszcza Biała, jej dzieje i kultura”.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek.
15.Plan imprez kulturalnych powiatu pułtuskiego w 2009r.
Pani D. Sobotka – pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła
plan imprez kulturalnych powiatu pułtuskiego w 2009r.
Zarząd Powiatu po omówieniu planu i wniesieniu poprawek postanowił, że
decyzję ww. sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu.
16.Plan działań promocyjnych powiatu w 2009r.
Pan A. Rachuba – pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji przedstawił Plan
działań promocyjnych powiatu na 2009r. .
Zarząd Powiatu po omówieniu planu i wniesieniu poprawek postanowił, że
decyzję ww. sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu.
17.Pismo Starosty Przasnyskiego dot. projektu w ramach Programu
Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

Priorytet

IX,

Działanie

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

9.2

Pan A. Rachuba – pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował,
że zgodnie z informacją przekazaną przez Starostę Przasnyskiego projekt ,
który

miał być realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki na lata 2007 –2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego, nie może być realizowany w dotychczasowej formie, tzn.
pracownicy Akademii Humanistycznej w Pułtusku nie mogą wykonywać
zadania kierownika zespołu badawczego, asystenta koordynatora z ramienia
Akademii oraz wykonywać zadań

wynikających z przedłożonego przez

Akademię harmonogramu bez stosowania ustawy

Prawo zamówień

publicznych.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Zarząd przyjął informację.
18. Akceptacja

wniosku

o

realizację

projektu

systemowego

pt.

„Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”
realizowanego w ramach RPO.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p.

B.

Jóźwiak przedstawiła propozycję dot. przystąpienia do realizacji projektu pt.
Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” , który będzie
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
– Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zgodnie z uchwałą
Zarządu

Województwa

Mazowieckiego

powiat

pułtuski

otrzyma

dofinansowanie w kwocie 551.243zł, przy czym wymagany jest wkład własny
powiatu w wysokości 10,5% od przyznanej dotacji.
Projektem systemowym w roku 2009 , Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie obejmie następujące grupy społeczne:
a) osoby bezrobotne, poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
b) osoby nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej
c) młodzież ze środowisk wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem w wieku 15-25 lat
d) osoby niepełnosprawne
e) otoczenie rodzinne w/w osób
W ramach projektu w/w osoby objęte zostaną trzema instrumentami
aktywnej
integracji:
- aktywizacją edukacyjną
- aktywizacją społeczną
- aktywizacją zdrowotną; zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i
rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej,

powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach POKL 2007-2013 z dnia 4
grudnia 2008 r.
Zgodnie z wyżej cytowanymi zasadami Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie jest zobowiązane w roku 2009 zawrzeć Porozumienie Partnerskie z
Powiatowym Urzędem Pracy określające m.in. wymianę informacji o
osobach zarejestrowanych w PUP objętych wsparciem projektu,
upowszechnianie na potrzeby tych osób ofert pracy, kierowanie do projektu
systemowego osoby zarejestrowane w PUP.
Projekt systemowy stanowi wzmocnienie potencjału Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w zakresie aktywnej integracji oraz oferuje klientom
pomocy społecznej wsparcia dzięki którym poprawi się ich sytuacja na rynku
pracy, oraz funkcjonowanie społeczne i zdrowotne.
Zarząd Powiatu ackeptował propozycję Dyrektora PCPR dot. przystapienia
do realizacji projektu.
Do

Jednostki

Wdrażania

Programów

Unijnych

zostanie

przekzane

oświadczenie Zarządu Powiatu, że sprawa przystąpienia do projektu
systemowego oraz zabezpieczenia środków finansowych – stanowiących
udział własny powiatu, będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady
Powiatu w Pułtusku planowanej w drugiej połowie marca 2009r.
19. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pełnomocnictwa

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
do podpisania i realizacji projektu systemowego.
Zarząd

Powiatu

podjął

uchwałę

nr

179/09

w

sprawie

udzielenia

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego.
Pani Beacie Jóźwiak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku udzielono pełnomocnictwa do podpisania i realizacji projektu

systemowego pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie
pomóc” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i

upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie”.
20.Ustalenie wysokości środków , które zostaną przyznane na
stypendia – zgodnie z uchwałą nr XXIV/171/08 z 5 grudnia 2008r.
w sprawie przyznawania uczniom stypendium za osiągnięcia
wysokich wyników sportowych.
Zarząd Powiatu realizując

uchwałę nr XXIV/171/08 Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu przyznawania
uczniom stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych ustalił ,
że ze stypendiów będzie mogło skorzystać 10 uczniów, którzy otrzymają po
200zł miesięcznie. Stypendia będą przyznawane dwukrotnie w ciągu roku
przez okres 4 miesięcy, tj. od marca do czerwca oraz od września do grudnia.
Łączna kwota konieczna na realizację cyt. uchwały to 16.000zł.
21.Sprawa współfinansowania

Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

wspólnie z Akademią Humanistyczną
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że od kilku lat we współpracy z
Akademią

Humanistyczną

powiat

pułtuski

prowadzi

działalność

-

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wicestarosta zaproponował aby również, w
tym roku, zlecić w ramach tego działania wykłady po 400zł miesięcznie przez
okres 9 miesięcy, tj. od stycznia do czerwca, oraz od października do grudnia.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty.

22.Akceptacja projektu umowy dzierżawy pomieszczeń w nowo
budowanym szpitalu na realizację projektu powstania stacji dializ
wraz z poradnią nefrologiczną.
Zarząd Powiatu akceptował projekt umowy dzierżawy pomieszczeń w nowo
budowanym szpitalu na realizację projektu powstania stacji dializ wraz z
poradnią nefrologiczną, w brzmieniu załącznika 12 do protokołu. Powyższy
projekt umowy zostanie przekazany do Eurodial sp. z o.o. celem
uzgodnienia.
23.Wynik postępowania przetargowego na „Dostarczenie ciepła dla
zabezpieczenia

zamontowanych

urządzeń

i

prawidłowego

wykonawstwa robót technologicznych i budowlano – montażowych
dla budowanego szpitala w Pułtusku w roku 2009”.
W wymienionym postępowaniu były badane trzy oferty.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,
że w postępowaniu przetargowym na „Dostarczenie ciepła dla zabezpieczenia
zamontowanych

urządzeń

i

prawidłowego

wykonawstwa

robót

technologicznych i budowlano – montażowych dla budowanego szpitala w
Pułtusku w roku 2009”, wpłynęły dwie ważne oferty, tj.:
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Z. Niziński
Wyszków.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ŻAR A. Saczewski .
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
ŻAR A. Saczewski.
Zarząd zaakceptował wyniki przetargu.
24.Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 i 29
stycznia 2009r.

Zarząd przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 i 29 stycznia
2009r.
25.Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30
Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik

