
Protokół Nr 19/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 13 kwietnia  2011r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

1. Informacja  nt.  funkcjonowania  szpitala  w  nowym  obiekcie  na

Popławach

Dyrektor SP ZOZ  w Pułtusku p. I. Groszkowska poinformowała, że od 24 marca

2011r. szpital funkcjonuje w nowym obiekcie na Popławach. 

Szpital miał trzy dniową przerwą w działalności jednak mimo to,  oddziały szpitalne,

oprócz oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału chirurgii,  wyrobiły

kontrakt.  Odnośnie  oddziału  ortopedycznego Dyrektor  poinformowała,  że  została

zwiększona liczba dni zabiegowych z uwagi na rosnące zapotrzebowanie pacjentów

w  tym  zakresie.  Oddział  ten  wypracuje  nadywkonania,  które  zostaną  zwrócone

dopiero  w  m.  czerwcu  z  uwagi  na  niewykonanie  kontraktów  przez  oddziały,

o których mowa wyżej. 

Dyrektor  poinformowała,  że  został  złożony  wniosek  do  Narodowego

Funduszu Zdrowia dotyczący kontraktowania nowego zakresu świadczeń w roku

2012.  Wniosek  został  złożony  na  oddziały,  które  już  są  w  szpitalu  oraz  na

dodatkowe oddziały, tj.: kardiologię, urologię, reumatologię oraz SOR. 

Dyrektor  poinformowała,  że  obiekt  szpitala  na  Popławach  jest  bardzo  duży pod

względem  powierzchniowym  oraz  bazowym.  Obecnie  wprowadzane  są  nowe

warunki  organizacji  pracy,  które  pozwolą  na  sprawne  funkcjonowanie  szpitala.

Ponadto Dyrektor poinformowała o  występujących awariach w szpitalu , które w

miarę możliwości usuwane są na bieżąco. 

Odnośnie zapewnienia komunikacji miejskiej - Dyrektor poinformowała , że na ww.

temat prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Pułtuska. 



Starosta  Pułtuski  poprosił  o  przedstawienie  informacji  nt.  funkcjonowania

Przychodni w Pułtusku.

Dyrektor  SP ZOZ poinformowała,  że obecnie prowadzone są  rozmowy z dwoma

lekarzami, którzy podjęliby pracę w Przychodni. Następnie Dyrektor wskazała na

konieczność przeprowadzenia remontu Przychodni. W pierwszej kolejności należy

wykonać dach na obiekcie Przychodni a następnie w ramach możliwości SP ZOZ

zostałby przeprowadzony remont gabinetów. 

Zarząd przyjął przedstawioną informację oraz zwrócił się do p. Dyrektor o podanie

do publicznej wiadomości informacji o poradniach  jakie znajdują się w obiekcie

Przychodni oraz jakie zostały przeniesione do obiektu szpitala na Popławy. 

Dyrektor SP ZOZ poinformowała, że od Fundacji Budowy Szpitala w Pułtusku SP

ZOZ otrzymał darowiznę, tj. aparat USG przyłóżkowy.

Zarząd  przyjął  informację.  Powyższa  sprawa  będzie  przedmiotem  najbliższego

posiedzenia Rady Społecznej.  

2. Wstępna  propozycja  promocji  świadczonych  usług  zdrowotnych  w

nowym obiekcie szpitalnym na Popławach. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  propozycję  promocji  świadczonych  usług

zdrowotnych w nowym obiekcie szpitalnym na Popławach, w brzmieniu załącznika

nr 3 do protokołu.. 

Zarząd Powiatu przyjął kierunkowo przedstawioną propozycję.

3. Informacja nt. procedury związanej z przekształceniem szpitala  w

spółkę prawa handlowego. 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  informację  nt.  przekształcenia  samodzielnego

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  w  spółkę  kapitałową.  Tekst  ustawy  o

działalności  leczniczej  został  przekazany  wraz  z  poprawkami  Senatu  do  Sejmu.

Planowana data wejścia w życie ustawy to 1 czerwca 2011r. (wg stanu na 1 kwietnia

2011r.) 

Szczegółowa informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta zwrócił się do Sekretarza Powiatu oraz Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie

harmonogramu  przekształcenia  SPZOZ  w  Pułtusku.  Powyższa  sprawa  jest

planowana pod obrady Rady Powiatu. 



Tematy omówiono łącznie 

4. Informacja  nt.  budynku  szpitala  przy  ul.  3-go  Maja  w  Pułtusku

(wyposażenie kaplicy)  

5. Wniosek  Kapelana  Szpitala  ks.  K.  Pawłowskiego  dot.  kaplicy  w

obiekcie szpitalnym przy ul. 3-go Maja. 

Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska przedstawiła wykaz przedmiotów jakie znajdują

się w kaplicy szpitalnej w Pułtusku przy ul. 3-go Maja. Wykaz stanowi załącznik nr 5

do protokołu. 

Następnie Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska poinformowała, że Kapelan Szpitala

ks. K. Pawłowski zwrócił się z wnioskiem aby niektóre przedmioty jakie znajdują się

kaplicy  szpitalnej  w Pułtusku  przy  ul.  3-go  Maja były  zdemontowane  zgodnie  z

przepisami prawa kanonicznego.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał  się z wnioskiem oraz zobowiązał  Dyrektora SPZOZ do

uzgodnienia  z  Kapelanem  Szpitala  wykazu  przedmiotów,  które  powinny  być

potraktowane  zgodnie  z  prawem  kanonicznym  oraz  ustalenia  ich  docelowego

miejsca przeniesienia. Stosowne pismo ww. sprawie Dyrektor SP ZOZ w imieniu

Starosty  Pułtuskiego  przekaże  do  Kapelana  Szpitalnego  oraz  do  adresatów

wymienionych we wniosku Kapelana, tj. Biskupa Płockiego oraz Proboszcza Parafii

św. Mateusza w Pułtusku. 

6. Sprawa wydzierżawienia  gruntów przez DPS Obryte 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem p. J. Zalewski oraz Z-ca Dyrektora

Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  p.  B.  Łach  przedstawili  informację  nt.

korzyści  ekonomicznych  wynikających  z  dzierżawy gruntów przez  Dom Pomocy

Społecznej w Obrytem.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Na podstawie art. 43 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami,  Zarząd Powiatu przyjął informację. 

7. Wniosek  mieszkańców  dzielnicy  Stare  Miasto  dot.  stanu  wód

gruntowych 

Dyrektor Zarządzania Kryzysowego p. R. Dynak przedstawił wniosek mieszkańców

ul.  Stare  Miasto  w  Pułtusku  dot.  występowania  wody  w  podpiwniczonych



budynkach  mieszkalnych  oraz  udrożnienia  systemu  melioracyjnego.  Wniosek

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Dyrektor  przedstawił  sytuację  powodziową  jaka  w  tym  roku  występowała  w

powiecie pułtuskim. Zwrócił też uwagę , że na podwyższenie stanu wód gruntowych

miał  również  wpływ  zator  śryżowy  na  rzece  Narew  powodujący  znaczne

przekroczenie  stanu  alarmowego  na  wodowskazie  w Pułtusku o  70  cm. Różnica

poziomów wód w Narwi i  kanałach miejskich wyniosła ponad dwa metry. 

Dyrektor  wyjaśnił,  że  za  odpompowanie  wód  z  kanałów  miejskich  i  rowów

przywałowych  odpowiada  Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych

Inspektorat w Pułtusku. 

Dyrektor poinformował, że pismo mieszkańców ul. Stare Miasto było kierowane do

Burmistrza  Pułtuska,  który  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  jest  właściwym

organem  odpowiedzialnym  za  bezpieczeństwo  mieszkańców  oraz  organem

zarządzenia  kryzysowego  odpowiedzialny  za  monitorowanie,  zapobieganie  i

usuwanie skutków zagrożeń na administracyjnym terenie.

Zarząd  Powiatu  przyjął  przedstawioną  informację  oraz  zobowiązał  Dyrektora

Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  do  przekazania  stosownej  odpowiedzi  do

Burmistrza Pułtuska. 

8. Zatwierdzenie  wyników  przetargu  na  zadanie  pn.:  „Realizacja

projektu  technicznego  modernizacji  poziomej  osnowy  III  klasy

i  założenia  wysokościowej  osnowy III  i  IV klasy  na terenie  gminy

Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica
Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację projektu technicznego

modernizacji poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV

klasy na terenie gminy Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica” wpłynęło cztery

oferty, tj.: 
Oferta nr 1 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. w

Olsztynie ul. 1 Maja 13, 10 – 117 Olsztyn
Oferta nr 2 GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35 –

113 Rzeszów



oferta nr 3 GEO – MARK Biuro Usług Geodezyjno – Informatycznych Marek

Stodulski ul. Grunwaldzka 135, 82 – 300 Elbląg
oferta nr 4 ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7, 06 –

400 Ciechanów

Z postępowania nie została wykluczona żadna oferta.

Komisja  Przetargowa  wnioskuje  o  wybór  oferty  nr  4  złożonej  przez  ADAMIR

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7, 06 – 400 Ciechanów. Cena

oferty wynosi 186.960zł.  Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza na podstawie

ustalonego kryterium ceny, jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punk-

tów tj. 100.

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania. 

9. Informacja nt. projektu w ramach działania 8.3 Program Operacyjny

Innowacyjna  Gospodarka 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował o pracach nad

projektem w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna  Gospodarka.

Dyrektor  wyjaśnił,  że  przy  założeniu,  iż  projekt  będzie  obejmował  80  rodzin  to

całkowity koszt projektu wyniesie ok. 2,5 mln zł, w tym udział własny 15%, tj. ok.

400.000zł. 

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że  projekt  ,  o  którym  mowa  wyżej  może  być

realizowany jedynie  przez  gminy ponieważ  dot.  on  indywidualnych  gospodarstw

domowych , czyli jest to zadanie gminne.

Starosta Pułtuski zaproponował aby informacja o możliwości aplikowania o dotację

w  ramach  ww.  projektu  została  przekazana  Burmistrzowi  oraz  Wójtom  Gmin

Powiatu  Pułtuskiego  wraz  z  informacją   o  deklarowanej  pomocy  przy

opracowywaniu wniosku. 

Zarząd akceptował propozycję Starosty.

10. Informacja  nt.  wezwania  Wojewody  Mazowieckiego  do  podjęcia

uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego rady powiatu 

Sekretarz Powiatu poinformowała, ze  w dniu 11 kwietnia 2011r. wpłynęło wezwanie

Wojewody Mazowieckiego  do podjęcia  uchwały przez  Radę Powiatu  w Pułtusku

stwierdzającej  wygaśniecie  mandatu  radnego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Pana

Zenona Mariana Kowalewskiego. Termin na podjęcie ww. uchwały wynosi  30 dni



od dnia doręczenia przedstawionego wezwania. W sytuacji niepodjęcia przez Radę

Powiatu  uchwały,  o  której  mowa  wyżej,  wówczas  Wojewoda  mazowiecki  ,  po

powiadomieniu  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji,  wyda zarządzenie

zastępcze. 

Wezwanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd przyjął informację. 

11. Wniosek Dyrektora  DPS  Ołdaki  dot.  sprzedaży  samochodu  marki

Volksawgen Transporter 

Dyrektor Domu pomocy Społecznej w Ołdakach przedstawił wniosek dot. sprzedaży

samochodu marki  Volkswagen Transporter  o numerach rejestracyjnych CAT 3657

rok produkcji 1993, należącego do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

12. Wniosek KPP w Pułtusku dot. dofinansowania działalności  

Starosta   Pułtuski  przedstawił  wniosek  Komendy  Powiatowej  Policji  dot.

dofinansowania działalności Komendy w kwocie 10.000zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Sprawa  przekazania  środków  finansowych  będzie  przedmiotem  najbliższej  Sesji

Rady Powiatu, planowanej w drugiej połowie maja 2011r.  

13. Wniosek Dyrektora ZDP dot. zwiększenia planu finansowego.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił  wniosek dot.

zwiększenia  planu finansowego jednostki  o  kwotę   316.278 zł  z  przeznaczeniem

m.in. na: dożwirowanie, przełomy, sprzątanie po zimie. 

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu nt. wykonania

plany finansowego Zarządu Dróg Powiatowych postanowił,  że decyzja w sprawie

zwiększenia  planu  finansowego  jednostki  zostanie  podjęta  po  przeprowadzonej

kontroli  prawidłowości  ponoszenia  przez   Zarząd Dróg Powiatowych  wydatków

budżetowych i stosowania procedur o udzielenie zamówień publicznych za okres od

1  stycznia  2010r.  do  31  marca 2011r.  Zakończenie  kontroli  nastąpi   29  kwietnia

2011r. 



Ponadto Starosta Pułtuski zwrócił się do Wicestarosty Pułtuskiego o wzmocnienie

działań  nadzorczych  w  stosunku  do  wykonywanych  zadań  przez  Zarząd  Dróg

Powiatowych. 

14. Sprawa złożenia wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego

o udzielenie pomocy finansowej. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szczajczyk poinformował, że został

przygotowany  wniosek  do  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  o  udzielenie

pomocy finansowej w kwocie 10.000zł na organizację części kulturalnej obchodów

Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbędą się w dniu 27 maja 2011r. – wspólna

uroczysta Sesja Rady Powiatu, Rady Miejskiej i Rad Gmin, oraz w dniu 19 czerwca

2011r. – obchody Powiatowego Święta Ludowego.

Wniosek stanowi załącznik nr 13  do protokołu.

Zarząd akceptował wniosek. 

15. Wolne wnioski. 

- Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  36a/2011  w  sprawie  udzielenia

upoważnienia  w  ramach  realizacji  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  36b/2011  w  sprawie  powołania

Komisji  ds.  rekrutacji  oraz  Komisji  ds.  rozpatrywania  wniosków

o zorganizowanie stażu. 

− pismo mieszkańców ul. Ostrówek w Zatorach dot. utwardzenia drogi

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  mieszkańców  wsi  Mystkówiec  –

Kalinówka  oraz  ul.  Ostrówek  w Zatorach  dot.  utwardzenia  drogi  nr  3421W

poprzez jej asfaltowanie. Wnioski stanowią załącznik nr 14 do protokołu.

Wicestrosta poinformował, że w najbliższych dniach wraz z Dyrektorem ZDP

przeprowadzi wizję lokalną na ww. drodze. 

− Starosta Pułtuski  poinformował,  że zgodnie z ustaleniem Zarządu w dniu 18

marca  2011r.  przeprowadził  rozmowę  z  Sekretarzem  Zarządu  Krajowego

Stowarzyszenie  „Wspólnota  Polska”  nt.  dofinansowania  pobytu  na  terenie

Powiatu  Pułtuskiego  w  okresie  wakacyjnym  dzieci  i  młodzieży  polskiego

pochodzenia z Białorusi i Rosji w



ramach projektu „Lato z Polską”.

W  wyniku  przeprowadzonych  rozmów  Starosta  zaproponował  aby  Zarząd

przeznaczył kwotę  4.000zł  na wydatki rzeczowe związane  zakwaterowaniem dzieci

i młodzieży. 

Zarząd akceptował propozycje. 

− Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  do  końca  maja  2011r.  powinna  zostać

wykonana przez firmę POLHILD droga na odc. Kowalewice – Strzegocin

W związku  z  powyższym Starosta  zwrócił  się  do  Wicestarosty  Pułtuskiego  o

przeprowadzenie rozmowy z Inspektorem Nadzoru nt. postępów prac. 

− Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Dyrektora  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi stronami nt.

obiektów Jednostki Wojskowej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 13.00

Bogumiła Przybyłowska 
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