
Protokół nr 113/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 8 kwietnia  2009r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

I. 2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki  

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

1. Informacja  nt.  realizacji  postanowień  Zarządu  Powiatu  w   dniu

1 kwietnia 2009r.

Zarząd przyjął informację.  

2. Informacja Dyrektora SP ZOZ nt. bilansu rachunku zysków i strat

za 2008r. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. N. Tokarski oraz Z-ca Dyrektora SP ZOZ

p. B. Więcka przedstawili informację nt. bilansu rachunków i start za 2008r. 

W roku 2008 jednostka osiągnęła przychody w wysokości 19.503.496,62zł.

Przychody pochodzą w 96,6% ze sprzedaży usług medycznych – głównym

odbiorcą i płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe przychody

stanowią 3,4% .

Koszy ogółem  wynoszą 19.629.307,41zł. 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne z umów o pracę i zleceń stanowią -

56,6%

2) koszty  leków,  sprzętu  jednorazowego,  odczynników,  materiałów

diagnostycznych –  8,4%

3) koszty usług obcych – 25,1%

4) koszty amortyzacji  – 2,4%



5) koszty energii, wody i opału –  1,5%

6) pozostałe koszty  -  6,0%

Stan  zobowiązań  ogółem  wynosi  2.066.228,85zł.,  w  tym  zobowiązania

wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług,  które na dzień 31.XII.2008r.

wynosiły  819.589,38zł. Około 68% zobowiązań zostało uregulowanych do

dnia  bilansowego.  W  porównaniu  do  2007r.  zobowiązania  wymagalne

zmniejszyły się o 38%.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3. do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że   zgodnie  z  art.  64  ustawy  o

rachunkowości bilans SP ZOZ nie podlega badaniu. 

Badaniu podlega roczne sprawozdanie finansowe, które spełniło co najmniej

dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co

najmniej 50 osób,

b) suma  aktywów  bilansu  na  koniec  roku  obrotowego  stanowiła

równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody  netto  ze  sprzedaży  towarów  i  produktów  oraz  operacji

finansowych  za  rok  obrotowy  stanowiły  równowartość  w  walucie

polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

SP ZOZ w Pułtusku spełnia  tylko jeden z wymienionych warunków dot.

zatrudnienia.

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił, że  bilans  za rok 2008 nie

będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. 

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ  za  2008r.   będzie

przedmiotem najbliższej Sesji Rady Powiatu.

3. Koncepcja funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku



Zarząd Powiatu zapoznał się z założeniami  do koncepcji funkcjonowania SP

ZOZ  w  Pułtusku  i  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do  przygotowania

koncepcji na podstawie przedstawionych założeń  w terminie do dnia 31 maja

2009r. 

4. Decyzja  w sprawie  formy wydzierżawienia  pomieszczeń  w nowo

budowanym szpitalu w Pułtusku. 

Sekretarz Powiatu  – zaproponowała podjęcie decyzji w sprawie określenia

procedury wynajęcia wolnych pomieszczeń w budowanym szpitalu. Przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w art. 37 ust

1 stanowią, iż nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie

wieczyste  w  drodze  przetargu.  Przepisy  te  stosuje  się  odpowiednio  przy

umowach najmu, dzierżawy, użytkowania (art. 37 ust 4). Jednocześnie ustawa

dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku organizowania przetargu na

zbycie/wynajem  nieruchomości.  W  stosunku  do  nieruchomości

stanowiących własność powiatu zwolnienie z tego obowiązku następuje na

podstawie uchwały rady powiatu. 

Zgodnie z cyt. ustawą warunkiem zwolnienia z procedury przetargowej jest

przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne. Art. 6 ustawy o gospodarce

gruntami w ppkt 6 uznaje “obiekt ochrony zdrowia” za cel publiczny. 

Zarząd  Powiatu  po  dyskusji  dokonał   wyboru  oferty  na  wynajęcie

pomieszczeń po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zarząd  podejmie  decyzję  co  do  trybu  przetargu  (ustny  czy  pisemny,

ograniczony czy nieograniczony),  po wyrażeniu przez Radę Powiatu decyzji

(w formie uchwały) o wyrażeniu zgody na wynajem nieruchomości na czas

nieokreślony. 

5. Sprawa organizacji ćwiczeń „Pierścień 2009” 



Dyrektor Zarządzania Kryzysowego p. R. Dynak przedstawił informację nt.

organizacji  ćwiczeń  „Pierścień  2009”  w  brzmieniu  załącznika  nr  ....  do

protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  i  postanowił  wystąpić  do  Banku

Spółdzielczego  o  przeznaczenie  5.000zł  na  organizację  ćwiczeń.  Poza  tym

Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  wraz  ze  Skarbnik  Powiatu

uzgodnili zasady współfinansowania ćwiczeń przez  gminy. 

6. Zatwierdzenie aneksu nr 4 do organizacji SOSW im. A. Karłowicz

w Pułtusku.

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

przestawił  Aneks  nr  4  do  organizacji  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego  w  Pułtusku.  Nowego  podziału  godzin  dokonano  ze

względu  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  pracownikiem  na  mocy

porozumienia stron. 

Zarząd zatwierdził Aneks w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.  

7. Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  o  zwiększenie

zatrudnienia.

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

przestawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dot.

wyrażenia zgody na zwiększenie w okresie od 1 kwietnia 2009r. do 31 lipca

2009r.  o  jeden  etat  liczby  pracowników  administracyjno  –  obsługowych.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

8. Decyzja w sprawie wygaśnięcia  trwałego zarządu przysługującego

Domowi  Pomocy  Społecznej  w  Ołdakach   do  trzech  działek

położonych w Ołdakach 



Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  dot.  wygaśnięcia  trwałego  zarządu

przysługującego  Domowi  Pomocy  Społecznej  w Ołdakach  w stosunku  do

działek położonych w obrębie Ołdaki gmina Gzy, oznaczonych numerami

30/5 o pow. 0,1457ha, 30/6 o pow. 0,1506ha i 30/7 o pow. 0,1455ha. 

Decyzja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Sprawa  przekazania  mienia  w  formie  darowizny  (dot.  dróg

położonych w gm. Świercze i Winnica). 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowa-

ła, że Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą nr XVIII/137/09 z dnia 25 kwietnia

2008r. pozbawiła kategorii   dróg powiatowych dróg położonych na terenie

Gminy Winnica i Gminy Świercze, tj. ciąg drogowy nr 3418W od miejscowo-

ści Gnaty Lewiski do miejscowości Kowalewice Włościańskie. Biorąc powy-

ższe  pod  uwagę  celowe  jest  dokonanie  darowizny  nieruchomości  stanowi-

ących drogi publiczne na rzecz Gminy Świercze oraz na rzecz Gminy Winni-

ca. 

Zarząd akceptował propozycję przekazania mienia w formie darowizny. Sprawa

będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji. 

10. Sprawa ufundowania nagród dla najlepszych zwycięskich drużyn w

Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  nagród  rzeczowych  dla

najlepszych zwycięskich drużyn w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w

Ruchu Drogowym w kwocie do 600zł. 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 194/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2009r. 

12. Ustalenie tematyki XXVII Sesji Rady Powiatu 



Zarząd Powiatu omówił tematykę XXVII Sesji Rady Powiatu w brzmieniu

załącznika nr 7 do protokołu. 

13. Przyjęcie  protokołów  posiedzeń  Zarządu  Powiatu  w  dniach  1

kwietnia 2009r. i 3 kwietnia 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął  protokóły  posiedzeń Zarządu Powiatu w dniach 1

kwietnia 2009r. oraz 3 kwietnia 2009r. 

14. Wolne wnioski

a. informacja nt. Uniwersytetu  III Wieku 

Izabela  Sosnowicz  –  Ptak –  poprosiła  o  przedstawienie  informacji  nt.

przeprowadzonych wykładów w Uniwersytetu III Wieku w 2009r. Ponadto

Radną interesuje harmonogram przyszłych spotkań. 

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że pierwszy wykład dotyczył Gruzji i

Bałkanów,  kolejny  -  arystokracji  ziemi  pułtuskiej  północnego  Mazowsza.

Natomiast  w dniu  16  kwietnia  zostanie  przeprowadzony  kolejny  wykład.

Wicestarosta poinformował, terminy spotkań Uniwersytetu III Wieku są na

bieżąco ustalane z wykładowcami.

b. Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  została  podpisana

umowa  z   firmą  GEOART  Usługi  Geodezyjne  Wycena

Nieruchomości  Artur  Maliszewski   na  wykonanie  wznowienia

granic oraz  podziału działek niezbędnych pod budowę chodnika,

wydzielenia części  nieruchomości  zajętych pod ul.  Grabową w

celu  regulacji  stanu  prawnego.  Wysokość  wynagrodzenia  –

10.000zł brutto. 

Zarząd przyjął informację. 

c. Wicestarosta  poinformował,  że  koncepcja  organizacji  ruchu na

drogach jest w trakcie opracowywania przez Generalną Dyrekcję

Dróg  Krajowych  i  Autostrad.  Z  informacji  jakie  udało  się



pozyskać wynika, że podczas modernizacji ulicy Daszyńskiego -

ruch na tej ulicy będzie odbywał się wahadłowo.

d. Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  dot.  udzielenia  zlecenia

przeprowadzeniu  kontroli  5%  wydatków  w  jednostkach

organizacyjnych powiatu pułtuskiego za rok 2008. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00.

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


