
Protokół nr 46/2011

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 października 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. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusku 

a) kierunki działań naprawczych SP ZOZ w Pułtusku na lata 2011-

2014 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ  nt. kierunków działań

naprawczych  SP  ZOZ  w  Pułtusku  na  lata  2011-2014”.  Zarząd  zwrócił  się  do

Dyrektora  o  uszczegółowienie  zapisów  harmonogramu  realizacji  zmian  w  sferze

zarządzania i funkcjonowania SP ZOZ oraz źródeł finansowania zaproponowanych

zmian. 

W związku z pismem Pracowników Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jakie zostało

skierowane m.in.  do  Starosty Pułtuskiego i  Radnych Rady Powiatu,  Dyrektor  SP

ZOZ przedstawił propozycję odpowiedzi na ww. pismo.

Zarząd zapoznał się z informacją. Pisma stanowią załącznik nr 3 do protokołu.  

b) informacja o uwarunkowaniach prawnych oraz o działaniach

związanych z realizacją  projektu przekształcenia SP ZOZ w

Pułtusku w spółkę kapitałową

Starosta Pułtuski poinformował, że na Sesji  Rady Powiatu w dniu 30 maja 2011r.

przyjęto  stanowisko   wyrażające  wolę  -  zgodę  na  rozpoczęcie  przygotowań

związanych  z  przekształceniem  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w  Pułtusku  w  spółkę  kapitałową.  Obecnie  zachodzi  konieczność

podjęcia  uchwały,  która  pozwoli  Zarządowi  podjąć  czynności  zmierzające  do

planowanej zmiany formy organizacyjno – prawnej szpitala. 
W dniu 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.  654) ,  która otwiera  możliwości  przeprowadzenia



procesu  przekształcenia  szpitali  w  spółki w  oparciu  o  nowe  regulacje. Starosta

wyjaśnił,  że  decyzja  w  sprawie  ewentualnego  przekształcenia  należy  do  organu

założycielskiego. Jednak samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą

musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe w ciągu trzech miesięcy od upływu

terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się

samorządu z ww. obowiązku - w ciągu 12 miesięcy będą one zmuszone do zmiany

formy organizacyjno – prawnej szpitala  (przekształcenie w spółkę kapitałową lub

jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. 

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił , że sprawa przekształcenia SP

ZOZ w spółkę kapitałową zostanie szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji

Rady Powiatu. 

2. Omówienie sprawy dot. dotacji celowej od Gminy Świercze. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  pismem  Wójta  Gminy  Świercze   dot.  realizacji

zadania  inwestycyjnego  pn.  Przebudowa drogi  powiatowej  nr  2422W Nasielsk  –

Strzegocin:  na  odcinku  Chmielewo –  Kowalewice”  oraz  udzielonej  przez  Gminę

Świercze pomocy finansowej na realizację ww. zadania w kwocie 600.000zł.

Z  uwagi  na  fakt,  iż  środki  finansowe  przekazane  przez  Gminę  Świercze  zostały

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w oparciu o obowiązujące  przepisy prawa. 

Zarząd Powiatu uznał , że  brak jest podstaw do żądania zwrotu dotacji natomiast

propozycję  ugody  przekazaną  przez  Wójta  Gminy  Świercze  ,  Zarząd  uznał  za

bezprzedmiotową. 

3. Informacja nt. przygotowania przetargu na zimowe utrzymanie dróg.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił informację nt. przygotowywania

przetargu na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu

pułtuskiego w sezonie zimowym 2011/2012. 

W postępowaniu będzie dopuszczona możliwość składania ofert częściowych: 

– Załącznik nr 1, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminach Świercze, Gzy

– Załącznik nr 2, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminach Zatory, Obryte

– Załącznik nr 3, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminach Pokrzywnica,

Winnica

– Załącznik nr 4, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Pułtusku i gminie

Pułtusk 



Strony ustalają, że przy rozliczaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg

będzie  obowiązywać  stawka  za  1  km  utrzymania  dróg  powiatowych  objętych

zimowym utrzymaniem dróg według standardów utrzymania zimowego przypisanych

do odcinków dróg wchodzących w skład Zadania. Wartość wynagrodzenia za wy-

konane w danym miesiącu prace ustalana będzie poprzez przemnożenie ilości kilo-

metrów  utrzymanych  dróg  w  poszczególnych  standardach  utrzymania  zimowego

przez stawkę określoną w ofercie Wykonawcy za 1 km utrzymania dróg w określo-

nym standardzie.  Faktura  VAT będzie  płatna  przelewem w ciągu  30  dni  od  dnia

złożenia  jej  Zamawiającemu.  Wykonawca będzie  wystawiał  fakturę  po  upływie  5

dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywał prace przy

zimowym utrzymaniu dróg. 

Zarząd przyjął informację. 

4. Sprawa  podpisania  porozumienia  z  powiatem  ciechanowskim  dot.

wydania kandydatom opinii o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej 

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  p.  B.  Jóźwiak  przedstawiła

propozycję  podpisania  porozumienia  z  powiatem  ciechanowskim  dot.  wydania

kandydatom opinii o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Przedmiotem porozumienia jest wykonanie przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w

Ciechanowie  badania  psychologicznego  oraz  sporządzenie  opinii  kandydatom do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Koszt wykonania badania i sporządzenia opinii

wynosi 500zł brutto od każdej rodziny.

Zarząd akceptował propozycję podpisania porozumienia.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak poinformowała, że

powiat pułtuski na realizację Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla

osób stosujących przemoc w rodzinie na 2012r. przyznano kwotę 17.900zł.

Zarząd  przyjął  informację  i  postanowił,  że   Program  będzie  realizowany  do

wysokości przyznanych środków. Wyżej wymieniona kwota zostanie wprowadzona

do budżetu powiatu na najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  budowy  ul.

Czereśniowej  w Pułtusku. 



Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  p.  W.  Subkowski  przedstawił

wniosek  Burmistrza  Pułtuska  dot.  wyrażenia  opinii  w  sprawie  budowy  ulicy

Czereśniowej w Pułtusku  na odcinku od km 0+000 do km 0+655, tj. początek ul.

Mickiewicza, wzdłuż dawnego GS-u w Pułtusku.  Wniosek stanowi załącznik nr 4

do protokołu. 
Dyrektor  wyjaśnił,  że  opinia jest  wydawana na podstawie ustawy o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zarząd Powiatu podjął ww. sprawie  uchwałę nr 116/2011. 

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  p.  Sekretarz  o  przygotowanie  niezbędnej

dokumentacji  do  powołania  Komisji,  która  będzie  opiniowała  m.in.  plany

zagospodarowania  przestrzennego gmin,  sprawę budowy dróg  na terenie  powiatu

pułtuskiego.

6. Zatwierdzenie  Aneksu  nr  3  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku w r. szk.2011/2012 

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks Nr 3 do organizacji Zespołu Szkół Zawodowych

im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  w r.  szk.2011/2012.  Nowego  podziału  godzin

dokonano ze względu na zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 14

godzin tygodniowo dla uczennicy klasy II  I Liceum Ogólnokształcącego. 

Aneks stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

7. Wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku

o zatrudnienie pracownika sezonowego. 

Zarząd Powiatu zapoznał  się z wnioskiem Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego

im. P.  Skargi  w Pułtusku o zatrudnienie  pracownika na stanowisko konserwatora

maszyn i urządzeń w wymiarze ½ etatu.

Wniosek stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

8. Informacja dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa o umowie na wynajęcie

sali komputerowej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w

Pułtusku nt. udostępnienia sali komputerowej do przeprowadzenia kursu ‘Tworzenie

stron komputerowych”. Wynajmującym jest  Zakład Doskonalenia  Zawodowego w

Warszawie  Centrum  Kształcenia  w  Ciechanowie  przy  ul.  Płońskiej  57a  w



Ciechanowie. 

9. Sprawa dot. przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce i za

osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  Komisji   Stypendialnej  nt.  wniosków  o

przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz o przyznanie stypendium za

osiągnięcia naukowe i artystyczne. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

10.Wniosek  p.  Mróz  o  nabycie  nieruchomości  powiatu  pułtuskiego  w  m.

Borza Strumiany. 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

przedstawiła wniosek p. M. Mróz dot. nabycia nieruchomości powiatu pułtuskiego

(działki o nr 128/3) położonej w m. Borza Strumiany Gmina Gzy. 

Zarząd akceptował wniosek oraz zwrócił się do Dyrektor Wydziału GGN o podjęcie

czynności prawnych mających na celu sprzedaż ww. nieruchomości.  

11. Ogłoszenie przetargu na pomiary geodezyjne. 
Zarząd Powiatu zapoznał się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na

opracowanie dokumentacji geodezyjnej. W postępowaniu dopuszcza się składanie

ofert częściowych.

Zadanie  1:  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnych  ze  wznowienia  i  podziału

nieruchomości. 

Zadanie  2:  Opracowanie dokumentacji  geodezyjnej  do regulacji  stanu prawnego

dróg  publicznych  kategorii  powiatowej  -  nr  28538  Obryte-Zambski  Kościelne-

Gostkowo-Zakrzewo na odcinku Obryte – Stare Zambski oraz nr 07577 Dzbanice

-Trzepowo. 

Zarząd Powiatu akceptował treść SIWZ w brzmieniu załącznika nr 8  do protokołu

oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

Zarząd podjął uchwałę nr 119/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

12. Wniosek Instal – Gaz dot. wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej

sieci gazowej na działce nr 23 położonej w obrębie 19 miasta Pułtusk. 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

przedstawiła  wniosek  Instal  –  Gaz  dot.  wyrażenia  zgody  na  lokalizację

projektowanej sieci gazowej na działce nr 23 położonej w obrębie 19 miasta Pułtusk

w brzmieniu załącznika nr 9 do protokołu. 



Zarząd akceptował wniosek. 

13.Sprawa złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego na

decyzję Ministra Infrastruktury 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

przedstawiła propozycję złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2011r. utrzymującą w mocy

decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2011r. stwierdzającą wydanie z

naruszeniem  prawa  decyzji  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  6  lutego  2009r.

ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji „Budowa na linii kolejowej E-65

Warszawa – Gdynia  dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi  -

wiaduktu drogowego ...”. 

Skarga stanowi załącznik nr 9a do protokołu. 

14.Wniosek  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  dot.

udzielenia pomocy finansowej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej  dot.  udzielenia  pomocy  finansowej  w  brzmieniu  załącznika  nr  10  do

protokołu. 

Zarząd  Powiatu  nie  ma  możliwości  zwiększenia  planu  finansowego  jednostki,  z

uwagi  na  ograniczone  dochody  powiatu  i  konieczność  dokonania  jeszcze  w

bieżącym  roku  takich  zmian,  które  zabezpieczą  minimalne  potrzeby  wszystkich

jednostek przy niezrealizowanych dochodach roku bieżącego. 

W  związku  z  powyższym  jedyną  możliwością  i  szansą  na  rozwiązanie  trudnej

sytuacji finansowej Komendy są ewentualne starania o zwiększenie dotacji celowej

z budżetu państwa. 

15.Wniosek  Zastępcy  Mazowieckiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

dot. przekazania środków finansowych na wymianę stolarki okiennej 

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  Zastępcy  Mazowieckiego  Komendanta

Wojewódzkiego Policji dot. przekazania środków finansowych na wymianę stolarki

okiennej  w pomieszczeniach użytkowanych przez  Komendę Powiatową Policji  w

Pułtusku.

Z  uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe  Zarząd  Powiatu  nie  ma  możliwości

przekazania środków finansowych na ww. zadanie.  



16.Propozycja  Mazowieckiego  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  o

współpracy. 

Zarząd zapoznał się z propozycją Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

dot.  współpracy  ,  poprzez  objęcie  udziałów  spółki,  tj.  wniesienie  wkładu

pieniężnego. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do  protokołu. 

Zarząd  pozytywnie  odniósł  się  do  działalności  funduszu  ,  który  wspiera  rozwój

przedsiębiorczości  na  terenie  Mazowsza.  Analiza  realizacji  budżetu  powiatu   na

2011r. nie daje możliwości  do podejmowania decyzji , które wiążą się z wydatkami

w budżecie powiatu, niezaplanowanymi na ten rok.

Wobec  powyższego  Zarząd  postanowił  negatywnie  zaopiniować  propozycje

Mazowieckiego  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych.  Z  chwilą  gdy  pojawią  się

możliwości finansowe Zarząd Powiatu podejmie współpracę.

17. Omówienie założeń do projektu budżetu powiatu na 2012r. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  zgodnie  z  uchwałą  Nr  XLI/314/10   Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad

projektem uchwały budżetowej  Zarząd Powiatu określa i przyjmuje wskaźniki do

planowania projektu budżetu powiatu. 

Zarząd przyjął niżej wymienione wskaźniki  do planu budżetu na 2012r.:

– inflacja na poziomie 2,8%

– fundusz pracy na poziomie 2,45%

– podwyżka  wynagrodzeń  dla  nauczycieli  od  września  2012r.  wyniesie  3,8%.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwota bazowa od 1 stycznia 2012r. do 30

sierpnia  2012r.  wynosi  2.618,10zł  a  od  1  września  2012r.  wynosić  będzie

2.717,59zł. Skutki finansowe szacunkowo można określić na kwotę ok.350.000zł

do 400.000zł. 
– minimalne  wynagrodzenie   w  gospodarce  narodowej  będzie  wynosiło  1.500zł

czyli wzrost o 8,2%

Z  wstępnych  założeń  gospodarczych  budżetu  państwa,  możliwości  dochodów

własnych oraz konieczności  spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i

wykupu obligacji komunalnych,  wynika konieczność zmniejszenia wydatków na rok

przyszły  o  kwotę  ok.  10%  w  stosunku  do  roku  2011.  Od  roku  2014  będzie

obowiązywał  indywidualny  wskaźnik  zadłużenia  się  powiatów  aby   utrzymać



odpowiedni poziom zadłużenia i  nie przekroczyć wskaźnika oraz mieć możliwość

spłaty i realizacji nowych zadań inwestycyjnych należy wypracować corocznie 3 mln

zł nadwyżki operacyjnej. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  do  jednostek  organizacyjnych  powiatu  zostanie

przekazane  stosowne pismo w ww. sprawie.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14

stycznia 2011r. 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

117/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

118/2011 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku

wykonywania budżetu.

20.Omówienie  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011 – 2015. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej p. M. Gos przedstawiła Program

Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  Powiatu  Pułtuskiego  na  lata  2011  –  2015  w

brzmieniu załącznika nr 12  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  Programem  oraz  postanowił,  że  będzie  on

przedmiotem Komisji  i  Sesji  Rady Powiatu  po  wprowadzeniu  zmian  w zakresie

źródeł finansowania Programu. 

21.Przekazanie tematyki XVII Sesji Rady Powiatu. 

Członkom Zarządu  przekazano  tematykę  XVII  Sesji  Rady  Powiatu  w  brzmieniu

załącznika nr 13 do protokołu. 

22.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 października

2011r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 października

2011r. 

23.Wolne wnioski 



- Członom Zarządu Powiatu przekazano Kartę Świdnicką przyjętą przez II Kongres

Regionów w brzmieniu załącznika nr 14  do protokołu. 

- Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Wydziału  Zarządzania

Kryzysowego  o  zwiększenie  planu  finansowego  o  kwotę  5.000zł  z

przeznaczeniem  na   organizację  powiatowego  ćwiczenia  obronnego  powiatu

pułtuskiego pt. „Narew 2011”. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  uwzględni  ww.  wniosek  pod  warunkiem

otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego na ten cel. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

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

4. Witold Saracyn ...................................................

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


