
Protokół Nr 136/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 6 listopada 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. Złożenie ślubowania przez członka Zarządu Powiatu. 

Pan Edward Marek Wroniewski – członek Zarządu Powiatu złożył ślubowanie

zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

samorządowych. 

2. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku:

a) Wniosek  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług

Inwestycyjnych  w  Ciechanowie  dot.  rozruchów

technologicznych, eksploatacyjnych, kosztów eksploatacyjnych

w budowanym szpitalu w Pułtusku. 

Prezes WPUI – przedstawił zakres robót związanych z właściwym utrzymaniem

obiektu do momentu przekazania szpitala do eksploatacji 31 grudnia 2009r. oraz

rozruchu technologicznego źródeł zasilania i instalacji gazów medycznych, który

należy wykonać w celu właściwej eksploatacji po ich przekazaniu użytkownikowi.

Następnie Prezes przedstawił ofertę firmy ZAMBET oraz firmy HYDRO GAZ

MED. dot. wykonywania ww. czynności. 

Wniosek WPUI stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Następnie Prezes WPUI poinformował, że środki finansowe na realizację ww.

czynności zostały przewidziane w harmonogramie budowy szpitala - poz. 6 koszty

eksploatacyjne  i poz. 7 rozruchy technologiczne.



Skarbnik Powiatu – poinformowała, że po zakończeniu i rozliczeniu zadania pn.

budowa  szpitala w Pułtusku   z Marszałkiem Woj. Maz. została zabezpieczona na

budowę  szpitala  kwota  715.000zł,  z  myślą  m.in.  o  kosztach  eksploatacyjnych

utrzymania obiektu do końca roku. Poza tym wartość zadania budowy szpitala

została  zwiększona  o  45.000zł.  Jest  to  kwota  jaka  została  przeznaczona  na

wykonanie instrukcji przeciwpożarowej oraz audytu energetycznego. 

Skarbnik  zaproponowała  aby  w  harmonogramie  budowy  szpitala  zostały

uaktualnione  pozycje  dot.  rozruchów  technologicznych  i  kosztów

eksploatacyjnych.  

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik. 

Członek  Zarządu  p.  E.  Wroniewski  zgłosił  wniosek  aby  Starosta  Pułtuski

wynegocjował jak najlepszą cenę oferty jaką złożyła firma ZAMBET oraz firma

HYDRO GAZ MED.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek zgłoszony przez  p. Wroniewskiego. 

Ponadto  członek  Zarządu  p.  Wroniewski  zgłosił  wniosek  aby  na  jednym  z

posiedzeń Zarządu omówić sprawę budowy szpitala  w Pułtusku w roku 2010.

Poza tym Dyrektor SP ZOZ powinien przedstawić informację nt. wymagań jakie

należy spełnić aby uzyskać kontrakt z NFZ na nowy szpital.

Zarząd  postanowił,  że  sprawy,  o  których mowa wyżej,  zostaną  omówione  na

posiedzeniu Zarządu po  19 listopada 2009r., tj. po powrocie Dyrektora SP ZOZ z

urlopu. 

b) informacja dot. .:

- harmonogramu prac komisji odbiorowej 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  harmonogram  prac  komisji  odbiorowej  w

brzmieniu  załącznika nr 4  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z harmonogramem.  

- przekazania  projektów  związanych  z  wydaniem  decyzji  –

pozwolenia na budowę,



Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  zwróciła  się  do  Prezesa  WPUI  o

przygotowanie  i  przekazanie  2  egzemplarzy  do  Zarządu  Powiatu  wszystkich

projektów dotyczących budowy szpitala w Pułtusku, będących załącznikami do

wydanych pozwoleń na budowę wraz z ze zmianami do decyzji pozwolenia na

budowę.

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009r.

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i   Nadzoru  przekazała  Prezesowi  WPUI

informację  o  zakresie  rzeczowo  –finansowym  budowy  szpitala  –  etap  I.

Wicestarosta  wnioskował  aby  ww.  informacje  przeanalizować  i  ewentualnie

uzupełnić brakujące dokumenty. 

c) zatwierdzenie  wyboru  wykonawcy  na  wykonanie  audytu

energetycznego 

Dyrektor Wydziału Organizacji  i  Nadzoru poinformowała,  że  do firm zostało

wysłane  zaproszenie  do  złożenia  oferty  na  zadanie  pn.  “Dokonanie  oceny

energetycznej Szpitala przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku” 

Wpłynęły następujące oferty: 

 P.H.U. “ROB-BUD”
ul. Dąbrowskiego 22 m. 1
05-220 Zielonka 30.988 zł

 Titan Group sp. z o.o.
ul. Blacharska 1 kl.6 lok 400
02-660 Warszawa 38.735 zł

 P.P.H.U. WID-BUD
ul. Drogowa 9
03-109 Warszawa 27.450 zł



 PRO ECO
BIURO PROJEKTOWE
ul. Czarnocińska 16
03-110 Warszawa

12.810 zł

 

 

mgr inż. Lech Chrzanowski
Al. Wojska Polskiego 8 
06-100 Pułtusk 13.200 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO ECO BIURO PROJEKTOWE. Cena

oferty 12.810zł 

Termin wykonania audytu do 16 listopada 2009r. 

Zarząd Powiatu udzielił zamówienia firmie PRO ECO BIURO PROJEKTOWE 

d) zatwierdzenia zlecenia wykonania instrukcji przeciwpożarowej

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że  do firm zostało

wysłane zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego dla Szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku”.

Wpłynęło 3 oferty:

1. Oferta Firmy Handlowo – Usługowej „OGNIK” Andrzej Jusiński ul. Wujka

12 06-100 Pułtusk. Cena oferty 14.640zł brutto. 

2. Oferta Zakładu Usługowo – Handlowego „UNIPOŻ” Krzysztof Kośla ul.

Cyryla i Metodego 1/47 03-403 Warszawa. Cena oferty 16.104zł brutto

3. Oferta Zakładu Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarowego „ERGAŚ”

Ryszard Gajewski 07-130 Łochów Budziska 75. Cena oferty 15.616zł. brutto

Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  Firma  Handlowo  –  Usługowa    „OGNIK”

Andrzej Jusiński w Pułtusku. 

Zarząd udzielił zlecenia firmie Handlowo – Usługowa  „OGNIK”w Pułtusku

2. Wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  dot.

zmiany przeznaczenia pomieszczenia.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem p. Jan Zalewski zwrócił się do



Zarządu  Powiatu  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  zmianę  przeznaczenia

pomieszczenia  w  DPS,  w  którym  znajduje  się  basen.  W  ww.  pomieszczeniu

zostałyby utworzone sale do prowadzenia terapii zajęciowych. Wniosek stanowi

załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. Zadanie zostanie wykonane w ramach

własnych środków jednostki. 

3. Wniosek  dyrektora  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  o  utworzenie

stanowiska kierownika gospodarczego.

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

przedstawił wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w

Pułtusku dot. utworzenia stanowiska kierownika gospodarczego w LO im. P.

Skargi w Pułtusku.  Wniosek stanowi załącznik do protokołu nr 6

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

4. Wnioski dyrektorów ZSZ im. J. Ruszkowskiego i ZS im. B. Prusa w

sprawie wyrażenia opinii o nowych kierunkach kształcenia.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił wnioski Dyrektorów ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku i ZS im.

B. Prusa w Pułtusku w sprawie wyrażenia opinii o nowych kierunkach kształcenia

w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu. .

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w ww. sprawie.   

Przedstawione kierunki kształcenia zostaną przedłożone do zaopiniowania przez

Powiatową  Radę Zatrudnienia. 

5.  Wniosek dyrektora SOSW im. A. Karłowicz w sprawie utworzenia

przedszkola specjalnego.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił wniosek Dyrektora SOSW w Pułtusku dot. utworzenia przedszkola

specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprężonymi. 



Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Dyrektor  SOSW  proponuje  aby

przedszkole  funkcjonowało  od  1  stycznia  2010  natomiast  subwencję  powiat

otrzyma  od  roku  2011.  Czyli  przez  cały  rok  2010  środki  finansowe  na

funkcjonowanie  przedszkola  będzie  musiał  zapewnić  powiat.  Jedyna  szansa  na

pozyskanie środków na ww. zadanie byłaby wówczas gdyby w powiecie nastąpił

wzrost uczniów w pierwszym półroczu 2010r. Takiej sytuacji raczej nie będzie ,

czyli nie można wystąpić o środki finansowe z rezerwy oświatowej. 

Skarbnik  poinformowała,  że  prowadzenie  przedszkoli  jest  zadaniem gminnym,

dlatego  też  należy  wystąpić  do Gminy  Pułtusk  o  podpisanie  porozumienie,  w

którym zostaną określone zasady finansowania zadania. Poza tym należy  podjąć

działania  w  kierunku  pozyskania  środków  na  funkcjonowanie  przedszkola   z

innych źródeł. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  oraz  upoważnił  Dyrektora

Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu  do wszczęcia procedury mającej na

celu uruchomienie przedszkola z dniem 1 września 2010r. 

Ponadto  Wydział  Rozwoju  i  Promocji  przygotuje  informację  nt.  możliwości

złożenia  wniosku  o  pozyskanie  funduszy  unijnych  na  utworzenie  przy

Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  przedszkola  specjalnego  dla

dzieci  z  upośledzeniem umysłowym  w stopniu  umiarkowanym lub  znacznym

oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprężonymi.

7. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do organizacji LO im. P. Skargi w Pułtusku

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  nr  3  do  organizacji   LO  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku. 

8. Zatwierdzenie  propozycji  realizacji  dwóch  godzin  obowiązkowych

wychowania fizycznego w roku szkolnym 2009/2010.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił propozycję realizacji  dwóch godzin obowiązkowych wychowania



fizycznego  w  roku  szkolnym  2009/2010  w  brzmieniu  załącznika  nr  9   do

protokołu. 

Zarząd zatwierdził propozycję. 

9. Pismo  Prezes  ZNP  dot.  zmian  w  Regulaminie  wynagradzania

nauczycieli

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk

przedstawił  pismo  Prezes  ZNP  dot.  zmian  w  Regulaminie  wynagradzania

nauczycieli. Propozycje zmian są następujące: 

a) zmienić brzmienie §7 w zakresie wysokości łącznej puli środków

finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla

nauczycieli i dla dyrektorów szkół i placówek z 2,5% na 3%.

b) W §9 pkt 4 podnieść dodatek funkcyjny nauczycielowi, któremu

powierzono wychowawstwo klasy z 6,7% na 7% minimalnego

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem

zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek. 

10. Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty nt. zaleceń pokontrolnych

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

przedstawił informację nt. zaleceń pokontrolnych Mazowieckiego Kuratora

Oświaty w brzmieniu załącznika nr 10  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z  informacją. 

11.Wniosek  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.  wystąpienia  o

pozyskanie środków unijnych  na budowę hali sportowej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

dot. wystąpienia o pozyskanie środków unijnych  na budowę hali sportowej w

brzmieniu załącznika nr 11  do protokołu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem. 

Członek Zarządu p. M.  Wroniewski – złożył wniosek  aby propozycje wniosków



inwestycyjnych,  jakie  będą  omawiane  w  przyszłości  na  posiedzeniu  Zarządu,

zawierały szacunkowe koszty ich realizacji oraz źródła finansowania.

Zarząd akceptował wniosek.  

12.  Informacja  nt.  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  "Modernizacja

systemów  grzewczych  placówek  oświatowych  powiatu  pułtuskiego"  w

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  poinformował,  że

zgodnie  z  decyzją  poprzednich  posiedzeń  Zarządu,  zostało  zlecone  wykonanie

dokumentacji na wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania w Bursie

Szkolnej oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Dokumentacja została dostarczona w ubiegłym tygodniu. Wartość kosztorysowa

robót w ZSZ wynosi – ok. 1.032.000zł, natomiast w Bursie Szkolnej ok. 217.000zł.

Realizacja  powyższych  zadań  jest  możliwa  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.3. Ochrona powietrza,

energetyka . 

Termin naboru – od 9 grudnia i będzie trwał miesiąc.

Wymaganym załącznikiem przy  składaniu  wniosku  jest  studium wykonalności

dlatego też Dyrektor zaproponował zlecenie wykonania ww. dokumentu. 

Udział powiatu wynosi 15%  czyli ok. 215.000zł 

Następnie  Dyrektor  poinformował,  że  projekt,  o  którym  mowa  wyżej,  może

uzyskać dodatkowe punkty np. za wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie zlecenia wykonania studium

wykonalności  projektu  „Modernizacja  systemów  grzewczych  placówek

oświatowych powiatu pułtuskiego” podejmie po uzyskaniu informacji o kosztach

realizacji ww. inwestycji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji przedstawił umowę na dofinansowanie



projektu: Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu

pułtuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków EFS. Powiat otrzymał ok. 759.000zł 

Zarząd zapoznał się  z umową. 

13. Wniosek mieszkańców wsi Pniewo dot. budowy chodnika 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Pniewo dot. budowy

chodnika w m. Pniewo. Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Do sprawy budowy chodnika w m. Pniewo Zarząd Powiatu powróci w I półroczu

2010r. 

14. Wniosek mieszkańców wsi Łępice, Golądkowo i Pokrzywnica dot. budowy

drogi Pokrzywnica – Golądkowo. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Łępice, Golądkowo i

Porzywnica dot. budowy drogi Pokrzywnica – Golądkowo w brzmieniu

załącznika nr 13 do protokołu.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe powiatu oraz konieczność

zabezpieczenia środków finansowych na inne zadania inwestycyjne prowadzone

przez powiat np. budowa szpitala w Pułtusku,  Zarząd negatywnie zaopiniował

wniosek

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zapewnienia

przejezdności na ww. drodze. 

15. Wniosek mieszkańców wsi Zaborze dot. budowy drogi Strzyże – Zaborze. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Zaborze dot. budowy

drogi Strzyże – Zaborze,  w brzmieniu załącznika nr 14  do protokołu.  

Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zapewnienia

przejezdności na ww. drodze. 

16. Sprawa przebudowy mostu w m. Łady. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski poinformował, że drogę



Łady – Gotardy można zgłosić do przebudowy w ramach 10% rezerwy budżetu

państwa pod warunkiem, że zostanie przebudowany most w m. Łady 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZDP do uzyskania informacji nt. kosztów

wykonania projektu oraz kosztów przebudowy mostu w m. Łady. 

17. Informacja nt. pisma Wójta Gminy Świercze dot. budowy drogi 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski  przedstawił informację

nt. pisma Wójta Gminy Świercze dot. budowy drogi w miejscowości Strzegocin –

Chmielewo oraz odpowiedź w tej sprawie jakiej udzielił Starosta Pułtuski.  

Zarząd zapoznał się z informację. 

Członek Zarządu p. M. Wroniewski zgłosił wniosek aby na jednym z posiedzeń

Zarządu, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił

informację nt. merytorycznych przyczyn odrzucenia wniosków drogowych

złożonych o pozyskanie środków unijnych. Pan Wroniewski wnioskował aby

ZDP wystąpił o  Karty Oceny Merytorycznej wniosków. 

Zarząd akceptował wniosek p. Wroniewskiego. 

18. Informacja nt. podpisania umów realizowanych w ramach projektu pt.”

„Poprawa dostępności  do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie

pułtuskim” 

- powołanie  komisji  do  odbioru  następujących  dróg  realizowanych  w

ramach ww. projektu:  odc. Pokrzywnica,  odc. Niestępowo –Łubienica,

Zatory – granica powiatu. 

Zarząd Powiatu powołał  Komisję do odbioru następujących dróg :

a)  na odc.  Pokrzywnica i  odc. Niestępowo –Łubienica

1) Marianna Permanicka – Przewodniczący 

2) Agnieszka Wądolna 

3) Kazimierz Strzyżewski 

4) Inspektor nadzoru 



Przy udziale Wójta Gminy Pokrzywnica 

b) na odc. Zatory – granica powiatu

1. Marianna Permanicka – Przewodniczący 

2. Agnieszka Wądolna 

3. Kazimierz Strzyżewski 

4. Inspektor nadzoru 

Przy udziale Wójta Gminy Zatory i Przewodniczącego Rady Powiatu. 

19. Informacja nt. przygotowania projektu budżetu powiatu na 2010r. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt budżetu powiatu na 2010r. zostanie

przygotowany  wg nowej ustawy o finansach publicznych, która wejdzie w życia

1  stycznia  2010r.  Obecnie  obowiązująca   ustawa,   jak  również  nowa  ustawa

wskazują,  że procedurę uchwalenia budżetu ustala Rada Powiatu. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad

projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, która

wskazuje  co  powinien  obejmować  projekt  uchwały  budżetowej.  Uchwała  ta

została  opracowana  wg  obecnie  obowiązującej  ustawy,  natomiast  powiat  nie

posiada takiej  uchwały opracowanej wg nowej ustawy o finansach publicznych

ponieważ będzie ona , obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2010r. 



Niestety  nowa  ustawa  o  finansach  publicznych  wskazuje,  że  projekt  uchwały

budżetowej  powinien  zostać  przygotowany:  po  stronie  dochodów  tylko  w

działach, natomiast po stronie wydatków: w działach i rozdziałach.  Nie będzie już

podziału na paragrafy. Wydatki zostaną podzielone na wydatki bieżące i wydatki

majątkowe.  W  ramach  wydatków  bieżących  będzie  podział:  wydatki  bieżące

ogółem,   w  tym wydatki  na  wygrodzenia  i  pochodne  oraz  zadania  statutowe

jednostek. 

Obecnie nie ma żadnych przepisów wykonawczych do nowej ustawy, natomiast

wg stanowiska RIO w Warszawie budżet należy wykonać  zgodnie z nową ustawą.

Zarówno Starostwo Powiatowe jak i  pozostałe jednostki organizacyjne powiatu

nie są przygotowane do nowej  ustawy. 

Rada  Powiatu   mogłaby  ustalić  kształt  budżetu  wg  nowej  ustawy  również  z

paragrafami pod warunkiem, że  Rada Powiatu podejmie uchwałę  o  procedurze

uchwalania budżetu. . Jednak nie można takiej uchwały podjąć ponieważ  nowa

ustawa jeszcze nie  obowiązuje. 

Skarbnik poinformowała, że dochody bieżące na rok 2010 wynoszą ok. 46 mln zł

a wydatki bieżące ok. 45,6 mln zł.  

Na  bazie  rozpoczętej  procedury  uchwalenia  budżetu  jednostki  złożyły

zapotrzebowania , które znacznie przekraczały możliwości powiatu. 

W  związku  z  tym  aby  zbilansować  dochody  i  wydatki,  potrzeby  jednostek

skorygowano  następująco:  oświata  otrzymała  ok.  98%  obecnych  planów  ,

jednostki otrzymały ok. 101% obecnych planów.

Oświata utrzymuje się z subwencji oświatowej i przy konstrukcji 98%  pozostało

ok. 695.000zł rezerwy oświatowej. Jednak subwencja oświatowa ostateczna będzie

niższa ponieważ nastąpił spadek liczby uczniów. Poza tym wg ustawy budżetowej

państwa planowana jest podwyżka płac nauczycieli  o 7% od 1 września  2010r.

Przedstawiona   rezerwa  oświatowa  być  może   nie  starczy  na  regulację

wynagrodzeń ponieważ nastąpi spadek  ostatecznej kwoty subwencji.



W roku ubiegłym była decyzja o  funduszu zdrowotnym i stypendialnym, dlatego

też  należy  zabezpieczyć  środki  również  na  ww.   fundusze  w ramach  rezerwy

oświatowej. 

W projekcie uchwały budżetowej na 2010r. założono rezerwę ogólną w kwocie

60.000zł. 

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej założono spłatę kredytów i pożyczek z

planowanych wolnych środków roku 2009. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 257/09 w sprawie zmian budżetu powiatu na

2009r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu

powiatu pułtuskiego na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  258/09  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu

powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr  259/09 w sprawie zmian harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2009r. 

23.  Wniosek  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  PCK  dot.  udzielenia  wsparcia

finansowego na organizację jubileuszu 90-lecia PCK. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu Rejonowego PCK dot.

udzielenia wsparcia finansowego na organizację jubileuszu 90-lecia PCK w

brzmieniu załącznika nr 15 do protokołu. 

Zarząd postanowił ufundować nagrodę rzeczową w kwocie ok. 1.000zł  

24. Wniosek Stowarzyszenia Polskich Niewidomych Oddział w Pułtusku dot.

dofinansowanie działalności Stowarzyszenia 



Zarząd zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Polskich Niewidomych Oddział

w Pułtusku  dot.  dofinansowanie  działalności  Stowarzyszenia.  Wniosek  stanowi

załącznik nr 16  protokołu. 

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  do  pozyskania

informacji nt. możliwości złożenia wniosku na pozyskanie środków unijnych na

dofinansowanie  działalności  Stowarzyszenia  Polskich  Niewidomych  Oddział  w

Pułtusku

25. Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z 26 października

2009r. 

Informacja została przyjęta. 

26. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 26 października 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z 26 października

2009r.  

27. Wolne wnioski. 

1. Zarząd  Powiatu  ,  z  okazji  otwarcia  hali  sportowej

przy  Publicznym  Gimnazjum  nr  1  im.  Klaudyny

Potockiej  w  Pułtusku,  postanowił  o  zakupie

upominków okolicznościowych na kwotę ok. 600zł.

2. Radny  Z.  Szczepanik  zgłosił  wniosek  dot.

przedstawienia  protokołu  z  kontroli  działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. 

3. Radny W. Cienkowski poinformował, że w wyniku

przeprowadzonego  postępowania  przetargowego

realizację  zadań  dot.  budowy  chodnika  w  m.

Bulkowo  i  Błędostwo  powstały  oszczędności  w

wysokości ok. 50.000zł Radny wnioskował aby ww.

środki zostały przeznaczone na budowę chodnika w

m. Winnica. 



Zarząd  akceptował  wniosek.  Powyższa  sprawa  będzie  przedmiotem  obrad

najbliższej Rady Powiatu w Pułtusku. 

 Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:15
Protokółowała 
B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik ...................................

5. Edward Wroniewski .....................................


