
Protokół Nr 75/08

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 30  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. 12.45

1. Akceptacja aneksów do umów z wykonawcami w związku ze zmianą

harmonogramu realizacji budowy szpitala.

W związku z  podpisaniem przez  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego

aneksu  do  umowy na  realizację  wydatków niewygasających  związanych  z

budową szpitala w Pułtusku i zatwierdzeniem harmonogramu finansowego

zadania  Zarząd  Powiatu  akceptował  aneksy  do  obowiązujących  umów  na

budowę szpitala w Pułtusku oraz postanowił udzielić zamówienia na prace

zamienne  na  bloku  „C”,  dodatkowe  roboty  na  prace  związane  z  budową

placów,  parkingów  i  dróg  dojazdowych  oraz  na  konserwację  urządzeń

elektrycznych ujętych w harmonogramie robót. 

2. Rozszerzenie  tematyki   XX  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu

“Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku”.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – p. Witold Chrzanowski

– przedstawił propozycję przystąpienia do realizacji projektu “Profesjonalny

Pracownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku”.  Poinformował,  że

projekt  będzie   realizowany  w  ramach  Poddziałania  6.1.2  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  który  obejmuje  dofinansowanie

szkoleń pracowników zatrudnieniowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w



Pułtusku.  Wartość projektu -  69300zł, termin realizacji od 1 września 2008 r.

do 31 grudnia 2008r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  postanowił,  ze  sprawa

przystąpienia do projektu “Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu

Pracy w Pułtusku” będzie przedmiotem najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

Przerwa w obradach – dalsza część posiedzenie odbędzie się

 po posiedzeniu Rady Powiatu 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 125/08 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2008r.

 (Uchwała znajduje się w Rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  układu  wykonawczego  budżetu

powiatu pułtuskiego na 2008r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  126/08  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.

(Uchwała znajduje się w Rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji  budżetu

powiatu pułtuskiego na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 127/08 w sprawie zmian harmonogramu

realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.   

(Uchwała znajduje się w Rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: “Profesjonalny

pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 128/08 w sprawie zatwierdzenia projektu

pn.:  “Profesjonalny  pracownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku”,



który  będzie  realizowany  w  ramach  Poddziałania  6.1.2  ”Wsparcie

powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  w realizacji  zadań  na  rzecz

aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  w  regionie”  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  ,  który  obejmuje  dofinansowanie

szkoleń  pracowników  zatrudnionych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w

Pułtusku.  

Wartość Projektu, o którym mowa w pkt 1 wynosi 69.300zł,  w tym wkład

własny 10.395zł.  

(Uchwała znajduje się w Rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)

7. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca br.,

4 czerwca br. i 11 czerwca br. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzeń  Zarządu  Powiatu  z  dnia   2

czerwca br., 4 czerwca br. i 11 czerwca br. 

8. Wolne wnioski 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.30

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


