Protokół Nr 93/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 18 listopada 2008r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00.
1. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku
Zarząd Powiatu akceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
na „Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach kuchni w
budynku „K” budowanego szpitala w Pułtusku” przedstawioną przez Prezesa
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie – p.
Z. Mikołajczak oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu na realizację ww.
zamówienia.
Termin zakończenie robót 31 maja 2009r.
Poza tym na wniosek Prezesa WPUI, w związku z koniecznością
dostosowania pomieszczeń w nowo budowanym szpitalu do montażu
aparatu mammografinczego Zarząd Powiatu
dokumentację oraz
Pułtusku oraz

postanowił

akceptował przedłożoną

zawrzeć umowę z firmą ZAMBET w

firmą „ELPROMONT” w Ciechanowie do wykonania

niezbędnych prac w tym zakresie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 165/08 w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2008r. W uchwale dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie

485.443zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych
powiatu pułtuskiego. (Uchwała znajduje się w Rejestrze Uchwał Zarządu
Powiatu w Pułtusku)
3. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównemu
Księgowemu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w

Pułtusku do podpisania projektu systemowego
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 166/08 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pułtusku do podpisania projektu systemowego pn. „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski” realizowanego
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie”. (Uchwała znajduje się w Rejestrze
Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)
4. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku o likwidację
środków trwałych
Skarbnik

Powiatu

przedstawiła

wniosek

Dyrektora

ZSZ

im.

J.

Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na likwidację środka
trwałego znajdującego

się w książce

inwentarzowej Zespołu Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku pod nazwą: techniczne
urządzenia hydroforni – 1984r., hydrofornia – 1984r, zestaw komputerowy –
1999r., centrala telefoniczna – 1978r.
Zarząd akceptował wniosek Dyrektora ZSZ.
5. Porozumienie w sprawie umieszczenia i wysokości wydatków na
utrzymanie dziecka umieszczonego w zawodowej niespokrewnionej
rodzinie zastępczej

Zarząd Powiatu akceptował porozumienie

w sprawie umieszczenia i

wysokości wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w zawodowej
niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na
terenie powiatu pułtuskiego. Porozumienie zostanie podpisane z powiatem
Bartoszyckim.
Porozumienie stanowi załącznik do protokołu.
6. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00
Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik

