
Protokół Nr 132/09

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 18 września 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. 11:00

1. Wniosek Wójta Gminy Pokrzywnica o przeznaczenie nadwyżki finansowej,

powstałej  w  wyniku  przeprowadzonych  postępowań  przetargowych  na

zadania drogowe w Gminie Pokrzywnica.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na przebudowę dróg

powiatowych na odc. Niestępowo – Łubienica oraz na odc. Pokrzywnica powstały

oszczędności finansowe w wysokości ok. 790.000zł.  Wójt Gminy Pokrzywnica

złożył wniosek o przeznaczenie  powyższych środków na „rozszerzenie zakresu

rzeczowego  realizowanych  zadań,  bądź  też  na  inne  inwestycje  na  drogach

powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pokrzywnica”. 

 Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  ww.  sprawie  podejmie  po  uzyskaniu

informacji o wysokości dofinansowania ww. zadania oraz  podpisaniu umowy z

Marszałkiem Woj. Maz. 

2. Informacja nt. budowy drogi Jagiel – Porządzie – Obryte na odc. Obryte –

Psary. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że w trakcie budowy drogi

Jagiel – Porządzie – Obryte na odc. Obryte – Psary na odc. Obryte – Psary można

wykonać dalsze roboty uzupełniające na kwotę ok. 86.000zł. Środki finansowe na

realizację ww. zadania przeznaczyła Rada Gminy Obryte podejmując uchwałę w

sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Zarząd przyjął informację. Na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu ww. środki

zostaną wprowadzone do budżetu powiatu. 



Załącznik nr 3. do protokołu stanowi pismo Dyrektora ZDP zawierające wniosek

Wójta Gminy Obryte w ww. sprawie. 

3. Zatwierdzenie  aneksów  do  arkuszy  organizacyjnych  szkół  i  placówek

oświatowych. 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneksy  nr  1  do  organizacji  szkół,  Aneks  nr  2  do

organizacji ZS im. B. Prusa w Pułtusku oraz Aneksy nr 2 i 3 do organizacji SOSW.

Zarząd zapoznał się z niżej przedstawionymi zestawieniami przedstawionymi

przez Dyrektora Wydziału ZEK:

- Zestawienie danych liczbowych z arkuszy organizacji podległych szkół i

placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010,

- Zestawienie porównawcze danych liczbowych z arkuszy organizacji

podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 (wg

stanu na 1.09.2009r.) z danymi z organizacji w roku szkolnym 2009/2010 wg

stanu na 31.05.2009r),

- Zestawienie porównawcze danych liczbowych z arkuszy organizacji

podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 (wg

stanu na 1.09.2009r.) z danymi z organizacji w roku szkolnym 2008/2009 (wg

stanu na 1.09.2008r.) 

 Zestawienia stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

4. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego o zatrudnienie pracownika

w ramach prac interwencyjnych.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek   Dyrektora  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku dot. zatrudnienia, od września 2009r., pracownika na

stanowisku pomocy administracyjnej  w dziale  księgowości  w ramach tzw. prac

interwencyjnych 

Koszty  związane  z  zatrudnieniem  ww.  pracownika  zostaną  zabezpieczone  w

ramach środków własnych jednostki.

5. Informacja o udostępnieniu  lokali w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

oraz  w ZS im. B. Prusa w Pułtusku. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. udostępnienia lokali w ZSZ im. J.

Ruszkowskiego w Pułtusku oraz  w ZS im. B. Prusa w Pułtusku. 

Lokale  w ZSZ im. J.  Ruszkowskiego zostały  udostępnione  dla  Niepublicznych

Szkół  dla  Dorosłych  (3  sale  lekcyjne  i  pracownia  elektryczna)   oraz  Ośrodka

Szkolenia w Pułtusku (utwardzona część boiska szkolnego) natomiast lokale w ZS

im.  B.  Prusa  zostały  udostępnione  dla  Klubu  Karate  w  Ostrołęce  (sala

gimnastyczna).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę drogi dojazdowej

do szpitala ul. Kwiatokwskiego w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zgodnie  z  wnioskiem Burmistrza  Pułtuska  z  dnia  11  września

2009r. (pismo znak: RG.RIZP.2226-1248/09) podjął uchwałę nr 245/09 w sprawie

w sprawie:  udostępnienia  terenu  pod  budowę drogi  dojazdowej  do szpitala  ul.

Teofila  Kwiatkowskiego w Pułtusku. 

Zarząd udostępnił teren działek o nr 103 i 104/1 obręb 28 miasta Pułtusk – droga

dojazdowa do szpitala  –  ul.  Teofila  Kwiatkowskiego,  dla  potrzeb  oświadczenia

o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  

w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu budowlanego. 

7. Wniosek Dyrektora WRP o zatwierdzenie zamówienia na przeprowadzenie

kursu języka angielskiego w ramach projektu “Wysoka jakość szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  poinformował,  że  zostało

przeprowadzone   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  przeprowadzenie

kursu  języka  angielskiego  w  ramach  projektu   „Wysoka  jakość  szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

Wartość całkowita zadania 25.000zł Liczba otrzymanych ofert – 4.

Oferty złożyły następujące firmy: 

1. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Warszawie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

07-200 Wyszków 50 840,00



2. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57a

06-400 Ciechanów 45 000,00

3. A-Z Consulting Bogusława Kaszuba

Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/51

06-400 Ciechanów 26 985,00

4. Open Education Group Sp. z o. o.

ul. Modlińska 1

15-066 Białystok 19 990,00  

Najkorzystniejszą ofertę złożył firma Open Education Group Sp. z o. o.

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania. 

8. Informacja  nt.  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  regulaminu

rekrutacji  w  projekcie  zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  przedstawił  projekt  uchwały  Rady

Powiatu  w sprawie  regulaminu  rekrutacji  w projekcie  zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt  jest  realizowany  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,

Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1

Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług

edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Zarząd  Powiatu  akceptował  projekt  uchwały  oraz  postanowił,  że  będzie  on

przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Powiatu. 



9. Sprawa  złożenia  wniosku  dot.  przebudowy  dróg  w  ramach  Programu

Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

– 2011”.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  zwołaniu  Sesji  w  trybie  art.  14  ust.  2  Statutu

Powiatu  Pułtuskiego  ponieważ  w  dniu  30  września  2009r.  upływa  termin

składania wniosków o przebudowę dróg w ramach Programu Wieloletniego pt.

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 

Zgodnie z wymaganiami  do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Powiatu w

Pułtusku wyrażającą zgodę na realizację w 2010r. zadań inwestycyjnych na odc.

Gotardy – Skaszewo o długości 3265 mb na łączną wartość 2.962.310 zł. (gmina

Gzy),   oraz  na odc.  ul.  Tartaczna  o dł.  2259mb na łączną  wartość  2.430.682zł.

Gmina Pułtusk W budżecie powiatu na rok 2010 zostanie zaplanowany niezbędny

udział własny powiatu w wysokości 50% wartości ww. inwestycji. 

Poza tym potrzeba zwołania Sesji wynika z konieczności wprowadzenia zmian do

budżetu powiatu na 2009r. oraz zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

Ponadto Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zajęcia pozalekcyjne uczniów

szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”. Zatwierdzenie ww. Regulaminu

pozwoli na  rozpoczęcie rekrutacji uczestników i realizację projektu. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 246/09 w sprawie zmian budżetu powiatu na

2009r. 

Uchwała zwiększa dochody budżetu powiatu o kwotę 24.515zł – dotacja celowa z

budżetu  pastwa  na  zadania  realizowane  z  zakresu  administracji  rządowej  przez

Komendę Powiatowa Państwowej Starzy Pożarnej w Pułtusku. Poza tym uchwała

zawiera podział rezerwy celowej w kwocie 125.469zł z przeznaczeniem na wypłatę

stypendiów  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  za  osiągnięcie  wysokich

wyników  sportowych  oraz  na  regulację  wynagrodzeń  nauczycieli  i  wydatki



bieżące w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku .Rezerwa celowa po zmianie

wynosi 821.885zł.   

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu

pułtuskiego na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  247/09  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu realizacji budżetu powiatu na

2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  248/09 w sprawie  harmonogramu realizacji

budżetu powiatu na 2009r. 

13.Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku. 

- przedstawienie  propozycji  przyłączenia  budowanego  szpitala  do

infrastruktury teleinformatycznej. 

Pracownik  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  G.  Rzepkowski  przedstawił

wyliczenia  wartości  szacunkowej  dot.  infrastruktury  teleinformatycznej  w

budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  przekazane  przez  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  w

brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił,  że  Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  dokona  ponownej  analizy

przedmiotu  zamówienia  i  określi  jego  koszt.  Ponadto  SP  ZOZ  przygotuje  i

przeprowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  dot.  infrastruktury

teleinformatycznej w budowanym szpitalu w Pułtusku.

Zarząd Powiatu podjął w ww. sprawie uchwałę Nr 249/09. 

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do  przeprowadzenia  procedury

przetargowej na ww. zadanie w takim czasie aby podpisanie umowy z przyszłym

wykonawcą było zbieżne z  przeniesieniem obecnego szpitala do nowego obiektu. 

14.Wniosek  Komendanta  KP  PSP  w  Pułtusku  o  dofinansowanie  VI

Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. 



W  dniu  27  września  2009r.  na  Stadionie  Miejskim  w Pułtusku  odbędą  się  VI

Powiatowe  Zawody  Sportowo  –  Pożarnicze  Jednostek  Ochotniczych  Straży

Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Patronat na imprezą obejmie Starosta Pułtuski.  

Zarząd Powiatu na zakup pucharów oraz organizację zawodów przeznaczył ok.

1.000zł  

15.Wyrażenie  zgody  na  organizację   drugiego  przetargu  nieruchomości

położonej we wsi Ołdaki gm. Gzy dot. obniżenia o 20% ceny nieruchomości

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  zostało  przeprowadzone  postępowanie

przetargowe  (przetarg  ustny  nieograniczony)  na  sprzedaż  nieruchomości

położonej we wsi Ołdaki gm. Gzy – działki o numerach: 

- 30/5 o pow. 0,1457 ha – 20.442zł 

- 30/6 o pow. 0,1506ha – 21.129zł 

- 30/7 o pow. 0,1455ha – 20.414zł 

Niestety nie zgłosił  się żaden uczestnik do przetargu ustnego nieograniczonego,

który postępowaniu  zaoferowałby cenę wyższą od ceny wywoławczej. 

Przetarg został  zakończony wynikiem negatywnym. W związku z  powyższym

jest  propozycja  ogłoszenia  drugiego  przetargu,  w  którym  obniżono  by  cenę

wywoławczą nieruchomości ustaloną przy I przetargu o 20%. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję. 

16.Przyjęcie informacji z realizacji postanowień Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 10 września 2009r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. postanowień Zarządu. 

17.Przyjęcie protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10

września 2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 10 września 2009r. 

18.Wolne wnioski.

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  Urzędu  Gminy  Winnica  dot.

przedłużenia terminu realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w m.

Bulkowo do 25 listopada 2009r. 



Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Starosta Pułtuski  poinformował, że zostały rozstrzygnięte konkursy AGROLI-

GA  a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom nastąpi 4 paź-

dziernika 2009r. 

Z terenu powiatu pułtuskiego zostali nagrodzeni niżej wymienieni rolnicy:

- w  ramach  konkursu  AGROLIGA  kategoria  ROLNICY  Beata  i  Cezary

Pieńkos, Stare Bulkowo gm. Winnica – Wicemistrz AGROLIGA 2009,

- w ramach konkursu „Nasze Kulinarne  Dziedzictwo – smaki regionów” 

a) Anna Wojciechowska, gm. Gzy, - „Chlebak rodzinny” 

b) Krystyna Marcyjańska, Lutobrok, gm. Zatory – „Polędwiczki wędzone pod-

suszane” – najwyższa nagroda „perła 2009” w krajowym finale. 

Zarząd Powiatu dla wyróżnionych rolników postanowił ufundować upominki

okolicznościowe  o łącznej wartości 1.200zł.

 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00

Protokółowała B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


