Protokół Nr 169/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 30 czerwca 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. 13.00
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 306/10 w sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnych.
Komisja Egzaminacyjna została powołana dla nauczycieli kontraktowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu pułtuskiego, którzy złożyli
wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Zarząd Powiatu ustalił wynagrodzenie dla ekspertów w wysokości 150 zł brutto.
2. Sprawa zmiany porządku XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
a)

dotyczy uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.
Starosta Pułtuski poinformował, że Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej w Pułtusku pismem z dnia 26 czerwca 2010r. , data wpływu 28 czerwca
2010r. poinformował o licznych wątpliwościach w sprawie procedury nadania
statutów komendom powiatowym państwowej straży pożarnej, dlatego tez zostało
zawieszone wykonanie polecenia dot. ww. sprawy. O nowym stanowisku
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powiadomi odrębnym pismem ,
po uzyskaniu odpowiedzi od Ministra Finansów.
Starosta poinformował, że wobec wyżej przytoczonego pisma zachodzi
konieczność wykreślenia z porządku dzisiejszej Sesji pkt 27 dotyczącego nadania
statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Starosty.
b)

dotyczy uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie

przystąpienia do realizacji projektu “Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i
intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w
kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”
Pani A. Kmiołek pracownik Zespołu Szkół im. B. Prusa przedstawiła wniosek dot.
zmiany Uchwały Nr XXX/222/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji projektu „ Wzbogacanie zasobów
emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w
kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”
Poinformowała, że zmiana dotyczy §2 cytowanej uchwały, ponieważ jest w nim
zapis o wkładzie rzeczowym – niepieniężnym, natomiast w projekcie, część wkładu
własnego stanowi wkład pieniężny i jest nim:
- wynagrodzenie pracownika oddelegowanego na czas trwania
projektu
- oraz artykuły piśmiennicze,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Dlatego też jest propozycja aby §2 otrzymał brzmienie:
„§2/Powiat pułtuski zapewnia w okresie realizacji projektu wkład własny
pieniężny i niepieniężny w kwocie 35 184,44 tj.12,878% w tym pieniężny
17.884,44zł”.
Skarbnik Powiatu przypomniała, że Rada Powiatu w dniu 6 sierpnia 2009r podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
„Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół
im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego”, w której wyraźnie było zaznaczone , że wymagany jest
tylko wkład rzeczowy. Obecnie proponuje się zmianę uchwały poprzez dodanie
wkładu na kwotę 18.000zł, co oznacza, że ZS im. B. Prusa musi posiadać w planie
finansowym zabezpieczone środki finansowe na realizację tego projektu.

Prawdopodobnie w przyszłości będzie wiązało się to ze zwiększeniem planu
finansowego tej jednostki.
Pani A. Kmiołek poinformowała, że środki finansowe na realizację ww. projektu
zostały zabezpieczone w planie finansowym Zespołu Szkół im. B. Prusa w
Pułtusku i nie będzie wystąpienia o dodatkowe środki dla jednostki.
Zarządu Powiatu przyjął informację oraz postanowił o zgłoszeniu na najbliższej
Sesji Rady Powiatu propozycji rozszerzenia porządku o punkt - Podjecie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu “Wzbogacenie
zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu szkół im. B. Prusa w
Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego
c)

Sprawa budowy chodnika w Grabówcu

Wicestarosta Pułtuski przypomniał, że na Zarządzie Powiatu w dniu 2 czerwca
2010r., w którym uczestniczyła również Radna Rady Powiatu p. H. Pielachowska
oraz Radny Rady Miejskiej p. A. Wydra podjęto decyzję aby środki finansowe jakie
zostały po przeprowadzonym przetargu na przebudowę drogi powiatowej PułtuskGrabówiec- Zatory zostały przeznaczone na budowę chodnika w m. Grabówiec do
końca projektowanej drogi. W związku z powyższym należy podjąć działania w
kierunku realizacji ww. postanowienia.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z decyzją o budowie chodnika
należy wprowadzić na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu zmianę w budżecie powiatu
polegającą na zmniejszeniu wartości przebudowy drogi w m. Grabówiec do kwoty
otrzymanej po przeprowadzonym przetargu oraz wprowadzić nowe zadanie –
budowa chodnika w Grabówcu.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję zmian w budżecie powiatu.

Przerwa w obradach
Posiedzenie Zarządu zostało wznowione po posiedzeniu Rady Powiatu w
Pułtusku.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji
projektu pt. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”
W związku z podjęciem uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Powiatu w Pułtusku w
sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalizm
pośredników pracy i doradców zawodowych”
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 307/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i
realizacji

projektu

pt.

„Profesjonalizm

pośredników

pracy

i

doradców

zawodowych” oraz uchwałę Nr 309/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy
i realizacji projektu pt. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców
zawodowych”
5.

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 308/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Pan Wiesław Cienkowski oraz Edward Wroniewski byli nieobecni na posiedzeniu
Zarządu.
6.

Wolne wnioski.

Wicestrosta Pułtuski poinformował, że została już opracowana dokumentacja na
wykonanie przebudowy drogi powiatowej ul. Kolejowa w Pułtusku, dlatego też
wnioskował o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. drogi.
Zarząd postanowił zobowiązać Dyrektora ZDP do ogłoszenia przetargu w jak
najszybszym czasie.
Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.00

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska
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