
Protokół nr 117 /09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 13 maja 2009r.

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. 13.00

1. Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu w  dniu 28

kwietnia  2009r.

Zarząd przyjął informację.  

2. Wniosek Dyrektora DPS Obryte o zwiększenie liczby mieszkańców

w DPS.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem p. J. Zalewski zwrócił

się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie

liczby mieszkańców w Domu z 250 na 270. Dyrektor wyjaśnił, że dzięki

przeprowadzonej  modernizacji  w  DPS  uzyskano  10  dodatkowych

pomieszczeń  spełniających  wymogi  określone  przepisami  prawa.

Zwiększenie liczby mieszkańców skróci czas oczekiwania na przyjęcie do

DPS oraz wpłynie korzystnie na sytuację finansową jednostki. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora DPS. 

3. Informacja nt. sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I

kwartał 2009r. 

Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  SP  ZOZ  p.  Bogusława  Więcka

przedstawiła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za I kwartał 2009r. 

Przychody wg ewidencji księgowej wynoszą 4.965.865, 42zł

Koszty wg ewidencji księgowej wynoszą 5.313.365,71zł

Wynik finansowy (strata) wynosi (-) 374.500,29zł. 

Niewykonania w obszarze lecznictwa zamkniętego wynoszą 133.314,00 zł i

dotyczą oddziałów ginekologiczno- położniczego 108.222,00 zł oraz

neonatologii 25.092,00zł. Natomiast nadwykonania kształtują się na poziomie

472.994,40zł i dotyczą niżej wymienionych oddziałów:



- wewnętrzny o profilu kardiologicznym 79.203,00zł

- anestezjologia i intensywna terapia 37.097,40zł

- pediatria l98.339.00zł

- neonatologia 97.716,00zł

- chirurgia ogólna 60.639,00zł

Świadczenie  usług  ponad  wielkości  limitowane  o  tak  dużej  skali

spowodowało znaczny wzrost kosztów w w/w oddziałach, co pogłębia stratę

finansową jednostki.

W  dniu  20.04.2009r.  SP  ZOZ  złożył  do  NFZ  wniosek  o  dokonanie

przesunięć  środków finansowych  między  zakresami  świadczeń  w obszarze

lecznictwa zamkniętego na kwotę 116.790,00zł oraz wniosek (24.04.2009r.) o

zmianę  warunków umowy w obszarze  lecznictwa  zamkniętego w zakresie

neonatologii-  hospitalizacja o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych

na  kwotę  97.716,00zł.  Do  chwili  obecnej   nie  ma  odpowiedzi  na  złożone

wnioski.

W  zakresie  ambulatoryjnych  świadczeń  specjalistycznych  nadwykonania

wyniosły  12.175,50zł  natomiast  niewykonania  34.199,00zł.  W  dniu

20.04.2009r.  złożono  wniosek  do  NFZ  dotyczący  przesunięć  środków

finansowych  między  zakresami  w  ramach  umowy za  I  kwartał  2009r.  na

kwotę 10.098,50 zł.

Pozytywne  rozpatrzenie  powyższych  wniosków  wpłynie  korzystnie  na

sytuację finansową jednostki i poprawę wyniku finansowego.

SPZOZ  wystąpił  do  NFZ  również  z  wnioskiem  o  renegocjacje  zawartej

umowy  w  zakresie  poradni  rehabilitacyjnej  w  związku  ze  znacznym

wzrostem  zapotrzebowania  na  świadczenia  lekarskie  oraz  zabiegi

fizjoterapeutyczne przekraczające limit punktów przyznanych przez NFZ.

Jednocześnie  należy  podkreślić,  że  cena  jednostkowa  za  punkt  (51  zł.)  w

obszarze lecznictwa zamkniętego jest za niska w stosunku do ponoszonych

kosztów, a obejmuje ona również kwoty podwyżek wynagrodzeń, które w

ubiegłym  roku  płacone  były  w  formie  ryczałtu.  W  bieżącym  roku  cena

jednostkowa jest ściśle powiązana z ilością wykonanych usług. Kontrakt w



zakresie lecznictwa

zamkniętego  został  ustalony  tylko  na  I  półrocze  2009r.,  co  ogranicza

perspektywiczne działanie.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  SP  ZOZ  za  I  kwartał  2009r.  będzie

przedmiotem Rady Społecznej  SP ZOZ oraz posiedzenia  Rady Powiatu  w

Pułtusku. 

4. Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  o  przedłużenie  terminu

obowiązywania aneksu nr 5.

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

poinformował,  że  ze  względu  na  przedłużający  się  termin  zwolnienia

lekarskiego  nauczyciela  geografii,   Dyrektor  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku

złożył wniosek o przedłużenie  zatrudnienia nauczyciela p. J. Bulkowskiej  do

końca zajęć lekcyjnych, tj. do 19 czerwca 2009r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu zatrudnienia. 

Zarząd  akceptował  zmianę  terminu  obowiązywania  Aneksu  nr  5  do

organizacji ZS im. B. Prusa zawierającego ww. zmianę.  

5. Wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w sprawie monitoringu.

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

przedstawił wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi dot.  wyrażenia zgody na

udział  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  P.  Skargi  w Pułtusku  w III  etapie

Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących

w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki  w

publicznych  szkołach  i  placówkach  „Monitoring  wizyjny  w  szkołach  i

placówkach”.

Przewidywane koszty udziału w programie:

1) Zakup  i  instalacja  zestawu  monitoringu  wizyjnego  w  wersji  z

dodatkowym wyposażeniem – 16.114,19zł

2) Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa – 80% wartości projektu,

tj. 12.891,35zł



3) Środki  własne  organu  prowadzącego  20%  wartości  projektu,  tj.

3.222,84zł

Termin realizacji projektu – październik 2009r. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora LO dot. przystąpienia

do  programu  „Monitoring  wizyjny  w  Szkołach  i  placówkach”.  Sprawa

udziału  własnego  powiatu,  wymaganego  przy  realizacji  wniosku,  zostanie

rozpatrzona  przez  Zarząd  Powiatu  po  uzyskaniu  informacji  nt.  oceny

wniosku.

6. Omówienie  projektu  "Regulaminu  przyznawania  stypendiów  dla

uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu

pułtuskiego" 

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

przedstawił projekt regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 

Zarząd  Powiatu  akceptował  projekt  regulamin,  który  stanowi  załącznik

nr ........ do protokołu. 

Sprawa uchwalenia  Regulaminu będzie  przedmiotem najbliższej  Sesji  Rady

Powiatu.  

7. Omówienie sprawy związanej z PKP

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

porozumienie o zrzeczeniu się należnego odszkodowania za nieruchomości

gruntowe przejęte pod inwestycje linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Dyrektor wyjaśniła, że działki oznaczone numerami 123/3 w Ostrzeniewie i

85/2  w  Gołębiach  (gm.  Świercze)  wymienione  ww.  porozumieniu,  nie

powinny być objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.02.2009 r.

nr WI.II.BG.7047-K/590/08 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.  Decyzja ta

będzie zmieniona za zgodą stron m.in. w przedmiocie przejęcia tych działek

na własność Skarbu Państwa. 

Zarząd Powiatu w Pułtusku na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego wyraził  zgodę na zmianę

ww. decyzji.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania (dot. ul.

Granicznej). 

Zarząd podjął uchwałę nr 201/09 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania.

W uchwale Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zrzeczenie się odszkodowania

przysługującego  Powiatowi  Pułtuskiemu  od  Gminy  Pułtusk  za  działkę

oznaczoną  numerem  ewidencyjnym  106/3  o  pow.  0,0546  ha  położoną  w

Pułtusku obręb 28, wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej gminnej tj.

ulicy Granicznej.

Powyższa decyzja jest zgodna z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu Starosty

Pułtuskiego z Burmistrzem Pułtuska na początku 2007r. Ustalono, że Powiat

Pułtuski zrzekanie się odszkodowania z uwagi na planowaną przez Gminę

Pułtusk darowiznę na rzecz Powiatu Pułtuskiego nieruchomości położonych

w  Pułtusku  obręb  28,  oznaczonych  numerami  87/7,  88/2  i  89/2

przeznaczonych pod budowę szpitala na Popławach. 

9. Omówienie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu powiatu. 

Zarząd  postanowił,  że  ww.  sprawa  zostanie  omówiona  na  jednym  z

posiedzeń Zarządu. 

10.Wniosek Proboszcza Parafii Sokołowo o pomoc finansową. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Proboszcza Parafii Sokołowo dot.

udzielenia  pomocy  finansowej  na  remont  zabytkowego  Kościoła  w

Sokołowie Włościańskim.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zasady przyznawania dotacji na zabytki

określa  uchwała Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia

2004r.  w  sprawie:  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,

restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków.

Do wyżej cyt. uchwały dołączony jest wzór formularza, zgodnie z którym

należy złożyć wniosek. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawę  udzielenia  dotacji  zostanie

rozpatrzona po złożeniu stosownych  dokumentów. 



11.Omówienie skutków zmiany wynagrodzenia nauczycieli w 2009r. 

Skarbnik Powiatu  – poinformowała, że zgodnie z ustawą budżetową w roku

2009 nauczyciele otrzymają dwie podwyżki, tj. od miesiąca stycznia oraz od

września. 

Poza tym w Regulaminie wynagradzania nauczycieli uchwalonego uchwałą

nr  XXVI/193/09  z  dnia  18  marca  2009r.,  zwiększono  niektóre  składniki

wynagrodzenia. Powyższe zmiany wiążą się jednocześnie ze zmianą budżetu

dla placówek oświatowych. Skutki podwyżek przedstawiają się następująco:

1) podwyżka w czerwcu br. z wyrównaniem od stycznia 2009r. wyniesie

660.240 zł.

2) podwyżka od września br. do końca roku wyniesie 170.605 zł.

W sumie powiat pułtuski powinien w budżecie powiatu zabezpieczyć środki

w wysokości 830.845 zł. 

W związku z tym łącznie z podwyżkami i potrzebami jednostek w budżecie

powiatu należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.068.000 zł. 

Skarbnik  Powiatu  zaproponowała,  aby  środki  finansowe  na  podwyżki

zaplanowane od stycznia do września zabezpieczyć w sposób następujący: 

- ok.  500.000 zł. wolne środki

- 162.000 zł. - podzielić rezerwę celową oświatową

Tym sposobem do końca maja br. zostaną zabezpieczone plany finansowe  i

potrzeby wynagrodzeń pierwszej podwyżki. 

Rezerwa celowa po zmianie będzie wynosiła 1.307.851 zł. 

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Zarząd  podjął  uchwałę  nr  200/09  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu

pułtuskiego na rok 2009  

Uchwała  dot.  podziału  rezerwy  celowej  w  kwocie  162.764zł  z

przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w

placówkach oświatowych. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.307.851zł. 

4) Wniosek Stowarzyszenia Polskich Niewidomych o dofinansowanie

pielgrzymki. 



Starosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek   Stowarzyszenia  Polskich

Niewidomych dot. dofinansowania pielgrzymki zaplanowanej w dniach 5 i 6

czerwca 2009r. do miejscowości:  Wejherowo, Gdańsk, Westerplatte, Oliwa,

Malbork. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  sfinansować  koszt  przejazdu  wycieczki

autokarowej.  

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5) Przyjęcie  protokółu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  w

dniu 28 kwietnia 2009r. 

Zarząd przyjął protokół. 

 6)  Wolne wnioski.

1. Wicestarosta  poinformował,  że  od  19  maja  br.  rozpoczyna  się  nabór

wniosków w ramach działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. 

Powiat pułtuski może złożyć wniosek na poprawę jakości infrastruktury

edukacyjnej w ZS im. B. Prusa w Pułtusku, tj. remont dachu.

Obowiązująca  procedura  naboru  bez  preselekcji,  obliguje  powiat  do

złożenia   wszystkich  dokumentów  wg  wymogów,  tzn.  należy

przygotować dokumentację techniczną, kosztorys, studium wykonalności.

Zarząd przyjął informację oraz zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół im.

B.  Prusa  w  Pułtusku  oraz  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji

Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  do  przygotowania  stosownych

dokumentów. 

Następnie Wicestarosta poinformował, że prawdopodobnie we wrześniu

br.  będzie  możliwość  złożenia  wniosków  na  wymianę  instalacji

centralnego  ogrzewania  w  Bursie  Szkolnej  oraz  w  Zespole  Szkół

Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku.  Tu  również  będzie

obowiązywał  nabór  bez  preselekcji,  czyli  należy  przystąpić  do

przygotowania stosownych dokumentów. 

Zarząd przyjął informację. 

2. Wicestarosta poinformował, że 12 maja br. na budowie szpitala odbyło się

pierwsze  spotkanie  branżowe,  podczas  którego  omówiono  szereg



ważnych spraw. Takich spotkań będzie więcej. Wicestarosta wnioskował

aby  zawsze  w  spotkaniach  uczestniczyło  2  przedstawicieli  Starostwa

Powiatowego (Dyrektor i pracownik Wydziału OR), jak również dwóch

przedstawicieli  z  SP  ZOZ.  Poza  tym  spotkania  powinny  być

protokołowane.  Bardzo  istotną  sprawą  jest  również  bieżąca  kontrola

terminowość wykonania ustaleń przyjętych na tych spotkaniach. 

Wicestarosta wnioskował aby na posiedzenie Zarządu został zaproszony

Prezes WPUI celem omówienia spraw związanych z budową szpitala. 

Zarząd akceptował propozycję Wicestarosty.

3. Starosta Pułtuski poinformował, że ze względu na złe warunki lokalowe

istnieje pilna potrzeba adaptacji dodatkowych pomieszczeń na działalność

Wydziału  Komunikacji  i  Dróg  Starostwa  Powiatowego  jak  również

Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawę omówi na jednym z posiedzeń

Zarządu. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00 

Protokółowała: 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


