
Protokół  Nr 72 /08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 4 czerwca 2008r. 

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. 10.00.

1. Omówienie modernizacji dróg na terenie powiatu pułtuskiego (działanie

1.1.)

Starosta Pułtuski – poinformował, że zgodnie z ustaleniem Zarządu Powiatu z 2

czerwca br. w dniu dzisiejszym spotykamy się z Wójtami Gminy: Obryte, Zatory

i Pokrzywnica aby omówić sprawę współfinansowania zadania pn.: “Przebudowa

dróg  powiatowych  czynnikiem  decydującym  o  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych”.

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  –  p.  W.  Chrzanowski  –

poinformował zebranych, że w budżecie samorządu województwa mazowieckiego

powstała  rezerwa,  stąd  też  możliwość  pozyskania  środków  na  realizację  ww.

zadania. Radny uważa, że powiat pułtuski ma bardzo duże szanse na pozyskanie

tych środków. 

Skarbnik Powiatu   – poinformowała, że wartość projektu drogowego w cenach

roku 2007 wynosiła ok. 23 mln zł, natomiast po przeszacowaniu, wartość zadania

wzrośnie  do  ok.  30  mln.  zł.  Zgodnie  z  zasadą  refundacja  kosztów  zostanie

otrzymana  po  wykonaniu  i  rozliczeniu  zadania.  Przewidywany  udział  własny

powiatu ok. 15%. 

Następnie Skarbnik przedstawiła sytuację finansową budżetu powiatu pułtuskiego

oraz  możliwości  powiatu  w  kontekście  zaciągnięcia  pożyczki  lub  kredytu  na

realizację projektu drogowego. 

Obecni na posiedzeniu Zarządu wójtowie wyrazili wolę partycypacji w kosztach



modernizacji dróg w wysokości ½ udziału własnego powiatu. 

Po akceptacji wniosku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego gminy podejmą

uchwały intencyjne gmin o udzieleniu pomocy finansowej 

Radny  Zbigniew  Szczepanik  zgłosił  wniosek  dot.  opracowania  dodatkowej

dokumentacji uwzględniającej wykonanie chodnika w miejscowości Gródek. 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie przyjął wniosek Radnego. 

Starosta Pułtuski – zaznaczył, że jeżeli nie będzie takiej możliwości aby rozszerzyć

dokumentację  na  realizację  projektu  drogowego  ,  wniosek  nie  zostanie

zrealizowany.

 

2. Omówienie wniosku do Marszałka o dofinansowanie budowy szpitala w

Pułtusku.

Skarbnik  Powiatu-  poinformowała,  że  zgodnie  z  ustaleniami  z  posiedzenia

Zarządu  Powiatu  z  dnia  2  czerwca  br.  przygotowała  propozycję  wniosku  do

Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie budowy szpitala oraz

wznowienie komponentu G. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję wniosku.

3. Decyzja w sprawie przeniesienia Zarządu Dróg Powiatowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku -p. Kazimierz Strzyżewski –

poinformował,  że  po  kalkulacji  kosztów  ewentualnego  przeniesienia  siedziby

Zarządu Dróg Powiatowych do DPS Ołdaki lub DPS Obryte wynika,  że same

koszty przejazdu 1 ekipy rocznie wyniosą 51.775 zł. Dodał, że obecny teren ZDP

został uporządkowany, natomiast w przyszłości zostaną wykonane inne remonty

np. pomalowanie wiaty itp.

Zarząd Powiatu postanowił, że siedziba ZDP pozostanie w obecnym miejscu.

4. Wniosek Komendy Straży Miejskiej w Pułtusku o dokonanie przeglądu i

wykonanie niezbędnego remontu ul. Rynek oraz ul. Staszica.



Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku -p. Kazimierz Strzyżewski –

poinformował, że Komenda Straży Miejskiej w Pułtusku zwróciła się z prośbą o

dokonanie przeglądu i niezbędnego remontu ul. Rynek, oczyszczenia kanalizacji

deszczowej ul. Staszica oraz z zapytaniem czy oznakowanie miejsca dla inwalidy

na ul. Piotra Skargi jest zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

Dyrektor poinformował, że ul. Rynek wymaga gruntownego remontu. Natomiast

kanalizacja  deszczowa  na  ul.  Staszica  jest  czyszczona  regularnie.  Odnośnie

oznakowania miejsca dla inwalidy na ul. Piotra Skargi, Dyrektor poinformował,

że jest ono oznakowane nieprawidłowo. Dodał, że oznakowanie miejsca postoju

dla  przeznaczonego  dla  pojazdu  samochodowego  uprawnionej  osoby

niepełnosprawnej  powinno  być  oznakowane  znakiem  pionowym  D-18a  z

umieszczona tabliczką F-29.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania

stosownej odpowiedzi i przekazania jej do Komendy Straży Miejskiej w Pułtusku. 

5. Informacja nt. pisma NFZ w sprawie wartości punktu.

Sekretarz Powiatu – poinformowała,  że zgodnie z informacją z Mazowieckiego

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przy ustalaniu planu

rzeczowo – finansowego na okres maj – czerwiec 2008r. w umowach w rodzaju

leczenie szpitalne nie zakładano wzrostu stawki za 1 pkt w leczeniu szpitalnym na

rok  2008.  Ponadto  cena  jednostkowa  w umowie  z  Samodzielnym Publicznym

Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w

rodzaju leczenie szpitalne wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 z 10 zł do 11 zł. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

6. Zatwierdzenie aneksu nr 9 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w

Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  aneksu  nr  9  do  organizacji  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku, który znajduje się w Wydziale EZK. 



7. Zatwierdzenie aneksu nr 7 do organizacji  SOSW im. A. Karłowicz w

Pułtusku 

Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 7 do organizacji SOSW im. A. Karłowicz w

Pułtusku, który znajduje się w Wydziale EZK.

8. Omówienie wyników wizytacji w ZS im. B. Prusa w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału EZK – p. Wojciech Gregorczyk  – poinformował, że w dniu

22 kwietnia br. została przeprowadzona wizytacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w

Pułtusku przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. 

Wyniki wizytacji stanowią załącznik do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

9. Stanowisko  Zarządu  Powiatu  dotyczące  zawarcia  porozumienia

pomiędzy  dyrektorami  szkół  i  placówek  a  Zarządem  Oddziału

Powiatowego ZNP w Pułtusku w sprawie wypłacenia wynagrodzenia za

udział w strajku.

Dyrektor Wydziału EZK – p. Wojciech Gregorczyk – przypomniał, że w dniu 27

maja br. w szkołach ponadgimnazjalnych odbył się strajk nauczycieli.  

Obecnie Dyrektorzy szkół zwrócili  się  do Zarządu Powiatu z prośbą  o zajęcie

stanowiska w sprawie wypłacenia wynagrodzenia  nauczycielom uczestniczącym

w strajku. 

Sekretarz –  poinformowała,  że  zgodnie  z  ustną  opinią  Radcy  Prawnego,  to

dyrektorzy  szkół  i  placówek  oświatowych  podejmują  decyzję  w  kwestii   czy

wypłacić wynagrodzenia za czas strajku, czy tez nie. 

Opierając  się  na  opinii  Radcy  Prawnego,  Zarząd  Powiatu  postanowił  przekazać

informację do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, iż rozstrzygnięcie powyższej

sprawy należy  do kompetencji  dyrektorów szkół  i  placówek oświatowych,  ponieważ

strajk  skierowany  był  bezpośrednio  przeciw  pracodawcom,  tj.   dyrektorom  szkół  i

placówek oświatowych.



10. Zatwierdzenie  organizacji  prowadzonych  szkół  i  placówek  w  roku

szkolnym 2008/2009.

Zarząd Powiatu zatwierdził organizację prowadzonych szkół i placówek oświatowych.

(organizacja  prowadzonych  szkół  i  placówek  w roku szkolnym 2008/2009 stanowi

załącznik do nin. protokółu)

11. Sprawa  wydawania  orzeczeń  przez  Poradnię  Psychologiczno  –

Pedagogiczną w Pułtusku.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku – p. Maria Gos –

poinformowała,  że  zgodnie  z  §  2  ust.  3  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji

Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia

specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  oraz szczegółowych

zasad  kierowania  do  kształcenia  specjalnego  lub  indywidualnego  nauczania,

orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz  orzeczenia  o  potrzebie

indywidualnego  nauczania  dzieci  niewidomych  i  słabo  widzących,  dzieci

niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające

w  poradniach  wskazanych  przez  Kuratora  Oświaty  za  zgodą  organu

prowadzącego.  Dyrektor  poinformowała,  że  w  roku  2001  zostało  podpisane

porozumienia pomiędzy Starostą Pułtuskim i Starostą Ciechanowskim, na mocy

którego  Poradnia  w  Ciechanowie  wydawała  w/w  orzeczenia  dla  dzieci

zamieszkujących powiat pułtuski. Koszt wydania takiego orzeczenia wynosi 85 zł.

i pokrywa go organ prowadzący daną Poradnię. Po dokonaniu kalkulacji  przez

poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Ciechanowie, koszt wydania jednego

orzeczenia przy pełnej diagnozie psychologiczno – pedagogiczno -logopedycznej

opiewa na kwotę 346 zł. 

Dyrektor  poinformowała,  ze  zwraca  się  do  Zarządu  Powiatu  z  prośbą  o

wystąpienie do Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na wydawanie orzeczeń dla

dzieci  z  cytowanymi  wyżej  niepełnosprawnościami  przez  Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku. Dodał, że warunkiem koniecznym do

uzyskanie zezwolenia jest :



-przygotowana kadra  pedagogiczna  mająca  uprawnienia  do diagnozowania  w/w

niepełnosprawności,

– Poradnia wyposażona w narzędzia do diagnozy w/w niepełnosprawności,

– wyrażenie  zgody  przez  Kuratora  Oświaty  na  wydawanie  przez  Poradnię

Psychologiczno  – Pedagogiczną  w Pułtusku  orzeczeń o potrzebie  kształcenia

specjalnego  oraz  orzeczeń  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  dzieci

niewidomych i  słabo widzących,  dzieci  niesłyszących  i  słabo słyszących  oraz

dzieci z autyzmem.  Ewentualne wyrażenie zgody jest poprzedzone w ramach

sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  badaniem funkcjonowania  Zespołów

Orzekających działających w Poradni. 

Dyrektor poinformowała, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku

jest  w  pełni  wyposażona  w  testy  psychologiczne  do  diagnozy  dzieci

niepełnosprawnych.  Obecnie  psycholog  Poradni  posiada  przygotowanie  do

diagnozy  i  terapii  dzieci  niedosłyszących  i  głuchych  z  autyzmem,  natomiast

pedagog  zdobędzie  pełne  kwalifikacje  w  miesiącu  listopadzie  br.  Żaden  z

psychologów i pedagogów natomiast nie posiada kwalifikacji do diagnozy dzieci

niewidomych i słabo widzących. 

Zarząd Powiatu wstępnie akceptował wniosek i postanowił o ponownym omówieniu

tematu w miesiącu sierpniu br. 

Jednocześnie  Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Panią  Dyrektor  do  przygotowanie

stosownego  wystąpienia  do  Kuratora  Oświaty  o  wyrażenie  zgody  na  wydawanie

orzeczeń  dla  dzieci  z  cytowanymi  niepełnosprawnościami  przez  Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku. 

12. Przyjęcie protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7

maja br., 15 maja br.  21 maja br. 

Zarząd Powiatu przyjął protokóły posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniach 7

maja br., 15 maja br. oraz 21 maja br. 

13. Wolne wnioski.



– Wniosek  Wojewódzkiego  Związku  Hodowców  Koni  o  ufundowanie

pucharów. 

Sekretarz  –  przedstawiła  wniosek  Kierownika  Wojewódzkiego  Związku

Hodowców  Koni  w  Warszawie   dot.  ufundowania  dwóch  pucharów  na  II

Wojewódzką  Wystawę  Klaczy  Hodowlanych  oraz  XIII  Amatorskie  zawody  w

powożeniu zaprzęgami parokonnymi.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek i postanowił o ufundowaniu pucharów w kwocie

ok. 300 zł. 

– Decyzja  w  sprawie  udziału  w  realizacji  projektu  “I  Ogólnopolski

Młodzieżowy Festiwal im. Krzysztofa Klenczona”

Zarząd Powiatu postanowił o wzięciu udziału w charakterze Partnera w projekcie

“I Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal im. K. Klenczona”. Festiwal odbędzie się

16 września 2008r. w Amfiteatrze Domu Polonii w Pułtusku.

 

– sprawa  ufundowania  książek  dla  najlepszych  uczniów  na  koniec  roku

szkolnego. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  książek  dla  najlepszych  uczniów szkół

ponadgimnazjalnych w związku z zakończeniem roku szkolnego. 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na powyższy cel kwotę ok. 1.000 zł. 

– sprawa upominku dla Pani Szolc

Za pełnienie funkcji szefa sztabu  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pułtusku

Pani  Szolc,  Zarząd  Powiatu  w  ramach  podziękowań  postanowił  o  ufundowaniu

upominku w kwocie ok. 200 zł. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00

Protokółowała: 



Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


