
Protokół Nr 94/08 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku  

w dniu 24 listopada 2008r.  

 

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 

niniejszego protokółu. 

II. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn  

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00. 

 

1. Omówienie tematyki XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

1) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Pułtusku.  

Dyrektor PCPR w Pułtusku – p. B. Jóźwiak – poinformowała, Ŝe  zgodnie  z art. 20 

ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej prowadzenie i 

rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

naleŜy do zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat. Na terenie 

Powiatu Pułtuskiego od 1 grudnia br. będzie funkcjonował jeden Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Pułtusku, który obejmie pomocą 25 uŜytkowników 

niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektor poinformowała, Ŝe Rada Powiatu 

Pułtuskiego w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 

za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia. 

. Podstawę do naliczania odpłatności za pobyt w placówce stanowi średni koszt 

utrzymania 1 osoby w środowiskowym domu samopomocy w województwie 

mazowieckim w roku poprzednim. 

Średni koszt utrzymania uczestnika w środowiskowym domu samopomocy za rok 

poprzedzający jest zamieszczany na stronie internetowej Wydziału Polityki 

Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 



Samopomocy w Pułtusku zawiera załącznik do nin. protokółu.  

Zarząd akceptował projekt uchwały i postanowił, Ŝe ww. temat będzie 

przedmiotem najbliŜszej Sesji Rady Powiatu.  

2) Podjęcie uchwały w sprawie: Programu współpracy powiatu 

pułtuskiego na 2009r. z organizacjami pozarządowymi i innymi  

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego. 

Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie „Programu 

współpracy Powiatu Pułtuskiego  na 2009r. z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

w brzmieniu załącznika do nin. protokółu.  

Zarząd akceptował projekt uchwały i postanowił, Ŝe ww. temat będzie 

przedmiotem najbliŜszej Sesji Rady Powiatu.  

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania uczniom stypendium za 

osiągnięcia wysokich wyników sportowych  

Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały w sprawie przyznania uczniom 

stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych i postanowił, Ŝe ww. 

temat będzie przedmiotem obrad najbliŜszej Sesji rady Powiatu.   

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r.  

Skarbnik  Powiatu– poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera zwiększenie 

dochodów o kwotę 621.744 zł., z tytułu m.in. 

– pomocy finansowej z Gminy Świercze – 32.439 zł., 

– wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych – 25.376 zł., 

– dotacji z WFOŚiGW – 60.000 zł.  

– zmiany klasyfikacji budŜetowej dotyczącej dotacji celowej dla KP PSP w 

Pułtusku – 88.000 zł., 

– części oświatowej subwencji ogólnej (środki z rezerwy 0,6% na wyposaŜenie i 

odprawy emerytalne – 67.270 zł., 

– odsetki bankowe – 40.000 zł., 



– wpływy z usług z DPS Obryte – 40.000 zł., 

– wpływy stanowiące dochód powiatu w tytułu realizacji zadań z Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.791 zł., 

– zmiany klasyfikacji budŜetowej dotyczącej dotacji rozwojowej dla PCPR – 

260.868 zł. 

Ponadto projekt  uchwały zawiera zwiększenie wydatków o kwotę -  272.876 zł.  

– wydatki inwestycyjne w tym: 

– budowa chodnika w miejscowości Pniewo – 4.000 zł.  

– wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo – 

32.439 zł., 

– KP PSP w Pułtusku – zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 

wraz z wyposaŜeniem  - 60.000 zł.  

– wydatki bieŜące w kwocie 171.637 zł. 

Zarząd akceptował projekt uchwały i postanowił, Ŝe ww. temat będzie 

przedmiotem najbliŜszej Sesji Rady Powiatu.  

5) Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Pułtuski. 

Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe ww. temat będzie omówiony na następnym 

posiedzeniu Zarządu Powiatu w Pułtusku po otrzymaniu opinii Związków 

Zawodowych, funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, Ŝe Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie złoŜyła wniosek o zmianę podziału środków PFRON. Po zmianie kwota 

32.072zł zostanie przeznaczona na zwiększenie środków na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

Zarząd akceptował projekt uchwały i postanowił, Ŝe ww. temat będzie 



przedmiotem najbliŜszej Sesji rady Powiatu.  

 

2. Wniosek Dyrektor LO im. P. Skargo dot. wsparcia finansowego 

dokończenia budowy pomnika Jana Pawła II w Pułtusku.  

Sekretarz Powiatu – poinformowała, Ŝe Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 

Piotra Skargi w Pułtusku zwróciła się z wnioskiem o rozwaŜanie moŜliwości 

finansowego wsparcia dokończenia wszystkich prac związanych z oddaniem 

pomnika Jana Pawła II.  

Wniosek stanowi załącznik do nin. protokółu.  

Zarząd Powiatu podjął negatywna decyzję w powyŜszej sprawie. 

 

3. Przyjęcie protokółów posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku w 

dniach 27 października 2008r.  oraz 5,7,13 listopada 2008r.  

Zarząd Powiatu przyjął protokóły posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniach 27 

października 2008r.  oraz 5,7,13 listopada 2008r.  

4. Wolne wnioski 

– sprawa kart świątecznych 

Sekretarz – poinformowała, Ŝe w związku ze zbliŜającymi się Świętami BoŜego 

Narodzenia, jest propozycja aby karty świąteczne wykonali uczniowie  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.  

Zarząd Powiatu akceptował propozycję.  

– sprawa ufundowania nagród w związku z otwarciem hali sportowej w 

DzierŜeninie. 

W związku z zaplanowaną dniu 26 listopada 2008r. uroczystością oddania do 

uŜytku hali  sportowej wybudowanej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w 

DzierŜeninie (Gmina Pokrzywnica ), Zarząd Powiatu postanowił ufundować 

upominki okolicznościowe na  łączną kwotę ok. 600 zł 

 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30. 



Protokółowała:  

B. Przybyłowska 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

1. Andrzej Dolecki ................................................ 

2. Witold Saracyn ..................................................... 

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak .................................... 

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


