Protokół Nr 74/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 18 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. Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Pułtuskim i Powiatem
Ciechanowskim.
Dyrektor Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej w Pułtusku – p. Maria Gos –
poinformowała, że zachodzi potrzeba podpisania aneksu do porozumienia
zawartego w dniu 8 października 2001r. pomiędzy powiatem pułtuskim a
powiatem ciechanowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących
oraz dzieci z autyzmem.
Propozycja aneksu stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję aneksu i postanowił o jego podpisaniu.
2. Umowa partnerska na rzecz projektu Nowoczesne i profesjonalne kadry
Starostw powiatowych północno – wschodniego Mazowsza”.
Główny Specjalista w Wydziale WRP – p. Artur Rachuba – poinformował, że w
związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesne i
profesjonalne kadry starostw powiatowych północno – wschodniego Mazowsza”,
współfinansowanego ze środków EFS w ramach w ramach Działania 5.2
„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Powiat Pułtuski zawiązuje z Powiatami Makowskim i

Wyszkowskim Partnerstwo na rzecz realizacji niniejszego projektu. Celem
Projektu będzie wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwa
Powiatowe Powiatów: Pułtuskiego, Makowskiego i Wyszkowskiego, poprzez
podnoszenie kompetencji kadr. Cel projektu realizowany będzie poprzez
szkolenia urzędników starostw powiatowych biorących udział w Partnerstwie.
Realizacja projektu w partnerstwie wiąże się z zwiększeniem efektywności działań
projektu i minimalizacji kosztów jego obsługi.
Zarząd Powiatu postanowił o przystąpieniu do umowy partnerskiej.
3. Przystąpienie do projektu “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w
powiecie pułtuskim ”.
Główny Specjalista w Wydziale WRP – p. Artur Rachuba – poinformował, że
projekt pt. ”Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”
realizowany będzie z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji od 01.10.2008r. do 31.07. 2009r.
Nadrzędnym celem projektu będzie podniesienie jakości nauczania w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe, działających na terenie powiatu pułtuskiego,
poprzez ułatwienie uczniom dostępu do możliwości uczestniczenia w zajęciach
pozalekcyjnych,

podnoszących

poziom

kompetencji

kluczowych

oraz

wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego.
W ramach projektu organizowane będą

zajęcia pozalekcyjne z języka

angielskiego, nauk technicznych oraz kurs komputerowy ECDL.
Beneficjentami Ostatecznymi będą uczniowie techników i szkół zawodowych
działających na terenie powiatu pułtuskiego.
Na wkład własny w wysokości 43 640,00 zł złożą się: wynagrodzenie asystenta
projektu oraz wynajem sal na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił, że sprawa przystąpienia do

projektu “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim” będzie
przedmiotem najbliższej Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu
systemowego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 124/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i
realizacji projekt systemowego „Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008” , który będzie
realizowany w ramach Priorytetu 6 Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Informacja nt. kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych
powiatu.
Sekretarz Powiatu – przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzanej w DPS w
Obrytem i DPS Ołdaki oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.
Kontrolę w DPS Obryte przeprowadził Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział
Polityki Społecznej, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w
Ciechanowie, w dniach 15,18,21 lutego br. Celem kontroli było sprawdzenie
realizacji zadań dotyczących jakości działań i przestrzegania standardów
podstawowych usług świadczonych przez DPS. Sekretarz poinformowała, że
działania kontrolne wykazały, że respektowane są prawa mieszkańców, mają oni
zapewnione poczucie bezpieczeństwa, prowadza korespondencję z rodzinami,
przyjmują wizyty bliskich osób. Zaleceniem pokontrolnym było zwiększenie
liczby pracowników w dziale terapeutyczno – opiekuńczym, co wynika z
rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w

sprawie domów pomocy społecznej.
Kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy przeprowadził Oddział Polityki
Społecznej Delegatury – Placówki Zamiejscowej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Ciechanowie w dniach 5-14 maja 2008r. Tematem kontroli był
stopień wdrożenia przez Powiatowe Urzędy Pracy Standardów usług rynku pracy.
Poziom zatrudnienia pracowników PUP w Pułtusku, którzy świadczą usługi
rynku pracy oraz usługi EURES w poszczególnych wskaźnikach kształtują się
następująco:
–

pośrednicy pracy, doradcy zawodowi – minimalna liczba pośredników wynosi
5 natomiast PUP zatrudnia 2 pracowników.

–

doradcy i asystenci EURES – minimalna liczba pracowników wynosi 1, PUP
nie zatrudnia żadnego pracownika.

–

doradcy zawodowi – urząd zatrudnia 1 osobę, brakuje 1,25 etatu doradcy,

–

specjaliści ds. rozwoju zawodowego – PUP zatrudnia 1 pracownika, brakuje
0,25 etatu.

–

liderzy klubu pracy – powinno być 1,35 etatu, PUP nie zatrudnia nikogo.

Sekretarz poinformowała, że

w dniu 8 listopada 2007r. w DPS w Ołdakach

kontrolę przeprowadzał Sąd Okręgowy w Ostrołęce w zakresie dokumentacji
stanowiącej podstawę przyjęć do domu pomocy społecznej osób chorych
psychicznie i upośledzonych umysłowo. W DPS w Ołdakach nie było żadnych
zaleceń pokontrolnych.
Zarząd Powiatu przyjął informację nt. kontroli przeprowadzonych w jednostkach
organizacyjnych powiatu.
6. Akceptacja podwyżek dla pracowników.
Skarbnik Powiatu – przedstawiła informację nt. podwyżek wynagrodzeń w
Starostwie

Powiatowym

w

Pułtusku.

Wynagrodzenia

pracowników

nie

funkcyjnych wzrosną o ok. 250 zł., co w stosunku rocznym będzie stanowił 6%
wzrostu płac.

Natomiast podwyżki wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych
powiatu kształtują się średnio 7% - 10% w stosunku rocznym
Zarząd Powiatu akceptował propozycje podwyżek.
7. Informacja

nt. realizacji

projektu

„Przebudowa

dróg

powiatowych

czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”
Starosta Pułtuski poinformował, że niestety nie powiodły się próby pozyskania
środków na realizację projektu „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem
decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”, ponieważ wg informacji
uzyskanych w Urzędzie Wojewódzkim rezerwa środków finansowych będzie
przeznaczona na zadania wykonane i rozliczone lub ewentualnie na sfinansowanie
rozszerzonego o 20% zakresu rzeczowego wykonanych inwestycji drogowych.
Zarząd przyjął informację.
Członek Zarządu – p. Z. Szczepanik –w związku z tym, iż projekt drogowy pn.
“Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do
terenów rekreacyjnych” nie będzie realizowany, zaproponował aby Zarząd
Powiatu podjął ostateczną decyzję dot. budowy chodnika w miejscowości Psary,
którego koszt wyniesie ok. 300.000 zł. Natomiast Gmina Obryte proponuje udział
własny w wysokości 100.000zł.
Przewodniczący Rady Powiatu – p. Czesław Czeski poinformował, że istnieje
pilna potrzeba wykonania chodnika w miejscowości Pniewo o długości 500 –
600m. Gmina Zatory również deklaruje udział własny przy realizacji zadania.
Skarbnik Powiatu – przedstawiła sytuację finansową powiatu w kontekście
realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych. Poinformowała, że udział własny
powiatu na realizację projektu „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem
decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych” został zabezpieczony
emisją obligacji komunalnych w wysokości 372.000zł. Z przedstawionych
informacji wynika, że projekt nie będzie realizowany, dlatego też jest propozycja
aby budowę chodnika w miejscowości Psary i Pniewo sfinansować ewentualnie w

ramach budżetu i uchwalonego deficytu. Powyższa propozycja nie zwiększa długu
powiatu.
Jednocześnie Skarbnik poinformowała, że podstawą realizacji zadań jest pomoc
finansowa Gminy Obryte w wysokości 100.000zł.
Członek Zarządu – p. Z. Szczepanik – zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych o przekazanie

informacji o rzeczywistych kosztach wykonania

chodnika w miejscowości Psary.
Zarząd Powiatu postanowił o realizacji zadań: budowa chodnika w miejscowości Psary
oraz budowa chodnika w miejscowości Pniewo.
Gminy Obryte i Zatory podejmą uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
8. Wolne wnioski.
a) sprawa turnieju szachowego
Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że w dniach 29 czerwca 2008r. - 5 lipca
2008r. odbędzie Jubileuszowy 50 Ogólnopolski Turniej Szachowy “Złota Wieża”
pod patronatem honorowym Wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego.
Zarząd Powiatu postanowił sfinansować uczestnikom Turnieju koszty przejazdu na
kolację – na Polanę oraz jeden wyjazd do Warszawy w kwocie ok. 1.000 zł.
b) program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin
niewydolnych wychowawczo pn.: Pogodne lato 2008
Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku,
zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w roku
bieżącym

jest

bezpośrednim

realizatorem

programu

profilaktyczno

–

terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo pn.;
“Pogodne lato 2008”.
Sekretarz

poinformowała,

że

z

terenu

wypoczynkowy wyjedzie 43 osoby.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

powiatu

pułtuskiego

na

obóz

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00
Protokółowała: Sylwia Chojnacka

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ............................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................
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