
Protokół Nr 14/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 marca  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  szpitala

położonego przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku. 

Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska poinformowała , że wstępny harmonogram

prac  związanych  z  przeniesieniem  szpitala  do  nowego  obiektu  zakładał

zachowanie ciągłości  działalności  szpitala.  Jednak powyższy tryb nie uzyskał

akceptacji Wojewody Mazowieckiego. 
Wobec  powyższego  wyznaczono  okres  zaprzestania  działalności  komórek

organizacyjnych  SP  ZOZ od  21  do  27  marca  2011r.  z  możliwością  jego

skrócenia. Pacjenci wymagający w tym okresie hospitalizacji będą kierowani do

szpitali w Wyszkowie, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie i Płońsku
Dyrektor  wnioskowała  aby  podany  okres  zaprzestania  działalności  szpitala

został uwzględniony w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie  wyrażenia

opinii  dotyczącej  czasowego  zaprzestania  działalności  komórek

organizacyjnych  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku, który będzie przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Zarząd przyjął informację przedstawioną przez p. Dyrektor oraz postanowił o

zmianie projektu uchwały Rady Powiatu. 

2. Wniosek SP ZOZ w Pułtusku dot. wykonania badania sprawozdania

finansowego za rok 2010



Główna  Księgowa  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  K.  Pabich-  poinformowała,  że

zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości , sprawozdanie finansowe SP ZOZ w

Pułtusku za 2010r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

Główna  Księgowa przedstawiła  oferty  jakie  wpłynęły  na  świadczenie  usługi

audytorskiej w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

Najkorzystniejszą  ofertę  pod  względem  cenowym  złożyło  Biuro  Badań

Bilansów  i  Usług  Finansowo  –  Księgowych  „EKSPERT”  ul.  Powstańców

Warszawskich 12, 06-400 Ciechanów. Cena oferty – 5.800zł netto. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje

Rada Powiatu. W związku z tym powyższy temat powinien być przedmiotem

obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

Zarząd  przyjął  informację  oraz  zwrócił  się  do  Dyrektora  SP  ZOZ  o

przygotowanie stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.  

3. Omówienie  sprawozdania  z  wykonania  planu  rzeczowo  –

finansowego SP ZOZ za rok 2010 

Starosta Pułtuski zaproponował aby sprawozdania z wykonania planu rzeczowo

– finansowego SP ZOZ za rok 2010 zostały omówione na posiedzeniu Zarządu

w dn. 16 marca 2011r. 

Zarząd akceptował propozycje p. Starosty. 

4. Omówienie  prognozy planu finansowego SP ZOZ na rok 2011 

Starosta Pułtuski zaproponował aby prognoza planu finansowego SP ZOZ na

rok 2011 została omówiona na posiedzeniu Zarządu w dn. 16 marca 2011r. 

Zarząd akceptował propozycję p. Starosty.

5. Informacja  nt.  budowy  biogazowni  w  Gminie  Winnica  we  wsi

Domosław. 

Dyrektor ZDP p. K. Strzyżewski poinformował, że firma Green Holding sp. z o.

o. zwróciła się z wnioskiem o określenie możliwości zrealizowania inwestycji

polegającej na budowie biogazowni w Gminie Winnica we wsi Domosław. 



Część  inwestycji  dotyczy  poprowadzenia  gazociągu  oraz  rurociągu  w  pasie

drogowym drogi powiatowej o długości ok. 1.900m. Obecnie firma wnioskuje o

wydanie wstępnej zgody, która jest niezbędna do otrzymania przez Firmę Green

Holding  sp  z  o.o.  decyzji  środowiskowej.  Po  uzyskaniu  pozytywnej  decyzji

Firma zwróci się do powiatu pułtuskiego  z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie

pasa drogowego oraz konkretne zalecenia w tej sprawie.  

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  należy  poinformować  firmę  Green

Holding sp z o.o.  o wysokości ponoszonych przez nią opłat zarówno z tytułu

zajęcia pasa drogowego, jak również w przyszłości,  z tytułu umieszczenia w

pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.  
Poza tym firma po wykonaniu w pasie drogowym  robót budowlanych powinna

ponieść wszelkie koszty związane z doprowadzeniem pasa drogowego do stanu

obecnego.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  zwrócił  się  do  Dyrektora  ZDP aby

przed wydaniem decyzji szczegółowej,  ww. sprawa była przedmiotem obrad

Zarządu. 

Poza tym Zarząd zwrócił się do Dyrektora ZDP o uzgodnienie ww. sprawy z

radcą prawnym. 

6. Wniosek  PCPR  dot.  akceptacji  pisma  do  Dyrektora  Wydziału

Polityki Społecznej MUW dot. przyznania środków finansowych na

realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących

przemoc w rodzinie. 

Dyrektor PCPR p. B. Jóźwiak poinformowała, że zgodnie z ustawą  z dnia 29

lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  do  zadań  z  zakresu

administracji rządowej realizowanych przez powiat jest opracowanie i realizacja

programów  korekcyjno  –  edukacyjnych  dla  osób  stosujących  przemoc  w

rodzinie. 

Dyrektor przedstawiła program, o którym mowa wyżej zgodnie z brzmieniem

załącznika nr 4 do protokołu. 



Dyrektor  poinformowała,  że  przedstawiciele  Komendy  Powiatowej  Policji,

Sądu Rejonowego, Prokuratury oraz z przedstawicielami Gminnych Ośrodków

Pomocy  Społecznej  wyrazili  pozytywne  stanowisko  o  potrzebie  realizacji

takiego   programu  w  powiecie  pułtuskim.  Programem  zostanie  objęte  10

sprawców a koszt realizacji projektu wyniesie 29.900zł. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  programu  korekcyjno  –  edukacyjny  dla  osób

stosujących przemoc w rodzinie. 

Następnie  Dyrektor  PCPR  poinformowała,  że  obecnie  jest  również

opracowywany  program  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  który

wymaga  akceptacji  Rady  Powiatu.   Program  zostanie  przedstawiony  na

najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania

umowy i realizacji projektu

Dyrektor PCPR p. B. Jóźwiak poinformowała, że został opracowany projekt pn.

„Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” realizowany  w

ramach POKL 2007-2013 Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2.

Programem  będą  objęte  osoby  bezrobotne,  osoby  niepełnosprawne,  w  tym

również młodzież. W sumie 62 osoby. Wartość projektu wynosi ok. 490.000zł

w tym udział własny powiatu – 51.450zł. 

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że  projekt  o  którym  mowa  wyżej  jest  już

uwzględniony w budżecie powiatu na 2011r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  18/2011  w  sprawie   udzielenia

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projekty. 

8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  PCPR  w

Pułtusku.



Dyrektor  PCPR p. B. Jóźwiak przedstawiła regulamin Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.  

Zarząd powiatu podjął uchwałę nr 19/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu

PCPR w Pułtusku.

9. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr 2  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych   im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  w  roku  szk.

2010/2011.

p.o.Dyrektorz  Wydziału  EZK  p.  Z.  Chodkowski  przestawił  Aneks  nr  2  do

organizacji Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 

w  roku szk. 2010/2011 w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.

Zarząd zatwierdził aneks. 

10.Zatwierdzenie  Aneksu  Nr 4  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława Prusa w Pułtusku  w roku szk. 2010/2011.

Dyrektor  Wydziału  EZK  p.  Z.  Chodkowski  przestawił  Aneksu  Nr 4  do

organizacji  Zespołu  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  w  Pułtusku  w  roku  szk.

2010/2011 w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd zatwierdził aneks. 

Realizacja aneksu nastąpi  ramach planu finansowego jednostki. 

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  planu  przyjęcia  dofinansowania

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.

p.o.Dyrektor  Wydziału  EZK  p.  Z.  Chodkowski  poinformował,  że  została

wyczerpana  procedura  opracowania  planu  doskonalenia  zawodowego

nauczycieli określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia  29 marca 2002r.  w sprawie  sposobu podziału środków na wspieranie

doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  pomiędzy  budżety  poszczególnych

wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków

wyodrębnionych  w  budżetach  organów  prowadzących  szkoły,  wojewodów,

ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  oraz  szczegółowych

kryteriów i trybu przyznawania tych środków. 



Dyrektor  poinformował,  ze  związki  zawodowe   nauczycieli  zapoznały  się  z

planem  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego nauczycieli  w roku  2011.

wraz  z   wyjaśnieniem,  że   plan  został  opracowany  zgodnie  z  potrzebami

przedstawionymi przez dyrektorów placówek oświatowych. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  przedstawioną  informację  oraz  podjął  uchwałę  nr

17/2011 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli w roku 2011. 

Podział środków na poszczególne placówki oświatowe zostanie uwzględniony

w uchwale budżetowej na najbliższej Sesji Rady Powiatu.   

12.Decyzja  w sprawie wypowiedzenia dotychczasowego porozumienia z

powiatem  gostynińskim  na  realizację  zadań  z  zakresu  edukacji

publicznej  polegających  na  przeprowadzeniu  zajęć  teoretycznych

przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Zarząd Powiatu na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez p.o.Dyrektora

Wydziału  EZK  podjął  decyzję  o  wypowiedzeniu  dotychczasowego

porozumienia z powiatem gostynińskim na realizację zadań z zakresu edukacji

publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów

zawodowych  dla  uczniów klas  wielozawodowych  z  uwagi  na  okres  na  jaki

została zawarta (na czas nieokreślony). 

13. Decyzja  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  powiatami:

ciechanowskim, gostynińskim, mławskim, płońskim, żuromińskim na

realizację  zadań  z  zakresu  edukacji  publicznej  polegających  na

przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla

uczniów klas wielozawodowych.
Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zawarcia porozumienia z powiatami:

ciechanowskim, gostynińskim, mławskim, płońskim, żuromińskim na realizację

zadań  z  zakresu  edukacji  publicznej  polegających  na  przeprowadzeniu  zajęć

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  



14.Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie

szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 

p.o.Dyrektora  Wydziału  EZK  przestawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w

sprawie  w  sprawie  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych w brzmieniu załącznika nr 9

do protokołu. 

Zarząd  przyjął  projekt  uchwały,  który  będzie  przedmiotem obrad  najbliższej

Sesji Rady Powiatu. 

15.Wniosek  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  dot.  ufundowania  nagród

książkowych  na  VI  Konkurs  Poezji  i  Piosenki  Francuskiej  „Art

poetique” 

p.o.Dyrektora Wydziału EZK p. Z. Chodkowski przedstawił wniosek Dyrektor

LO im.  P.  Skargi  w Pułtusku  dot.  ufundowania  nagród  książkowych  na  VI

Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej „Art poetique” w kwocie 400zł. Wniosek

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek przeznaczając kwotę 400zł na nagrodę rzeczową 

16.Wniosek Fundacji  PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE dot.  dofinansowania

realizacji projektu.

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Fundacji  Przyszłość  w  Nauce  dot.

dofinansowania  realizacji  projektu  pn.  „Laboratorium  Wstępne  i  Piknik

Naukowy  Fundacji  „PRZYSZŁOŚĆ  W  NAUCE”  -  Pułtusk  2011”,  który

stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Sekretarz poinformowała, że z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy z dnia

24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  w  wolontariacie  

samorząd nie ma możliwości dofinansowania statutowych działań organizacji

pozarządowych  (w  tym  stowarzyszeń  i  fundacji),  poza  przypadkami

powierzania  lub  wspierania  realizacji  zadań  publicznych  zleconych  przez

jednostkę  samorządu  terytorialnego,  po  przeprowadzeniu  konkursu  ofert.

Realizując zasady wynikające z ww. ustawy,  w 2010 r. został ogłoszony jeden



otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  2011  r.,  (rodzaj

działania:  „Koordynacja  sportowych  rozgrywek  szkolnych  w  powiecie

pułtuskim) . Wykonawca zadania został wyłoniony w  wyniku rozstrzygnięcia

konkursu. 

Zarząd  Powiatu  po  zapoznaniu  się  z  informacją  przedstawioną  przez  p.

Sekretarz oraz negatywnie zaopiniował wniosek. 

17.Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  przetargu  nieograniczonego  na

organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B", dla

uczestników  projektu  "EUROKWALIFIKACJE  -  kluczem  do

zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego",  realizowanego  z

poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A.  Rachuba  przedstawił

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na   przeprowadzenie  kursu

prawa jazdy kategorii "B", dla uczestników projektu "EUROKWALIFIKACJE -

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", realizowanego z

poddziałania  6.1.1.  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  brzmieniu

załącznika nr 12do protokołu. 

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu.

18.Zatwierdzenie  wyników  przetargu  na  modernizację  ewidencji

gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy

zasadniczej  obrębów:  Pokrzywnica,  Klusek,  Wólka  Zaleska  w

Gminie Pokrzywnica

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawiła

wyniki  postępowania  przetargowego  na  modernizację  ewidencji  gruntów  i

budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy  zasadniczej  obrębów:

Pokrzywnica,  Klusek,  Wólka  Zaleska  w  Gminie  Pokrzywnica  w  brzmieniu

załącznika nr 13 do protokołu. 

Najkorzystniejszą ofertę na:

- Zadanie  1   „Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz

opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica, gminy



Pokrzywnica”  złożyło  Okręgowe  Przedsiębiorstwo  Geodezyjno  –

Kartograficzne w Łodzi Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego 18/20, 90 – 746

Łódź

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 180.195,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt

tysięcy sto dziewięćdzisiąt pięć złotych 00/100).

-      Zadanie  nr  2   „Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz

opracowanie  numerycznej  mapy zasadniczej  obrębów: Klusek  i  Wólka

Zaleska, gminy Pokrzywnica”

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART Łomżyński s.c.  .

Brzostowski, J.Nowacki ul. Sadowa 8, 18 – 400 Łomża

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 62.730,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa

tysiące siedemset trzydzieści 00/100).

Dyrektor  Wydziału  GGN poinformowała,  że  zadanie  jest  współfinansowane

przez Gminę Pokrzywnica. 

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania przetargowego.  

19.Wniosek PGP dot. współpracy przy wydaniu Pułtuskiego Notatnika

Kulturalnego

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej  dot.

współpracy przy wydaniu Pułtuskiego Notatnika Kulturalnego,  który stanowi

dodatek do Pułtuskiej Gazety Powiatowej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do p. Sekretarz o rozważenie możliwości realizacji

zadania pod kątem rozwiązań prawnych. 

20. Decyzja  w  sprawie  wykonania  badań  konserwatorskich  budynku

szpitala położonego przy ul. 3-go Maja . 

Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  p.  W.  Subkowski

poinformował,  że  przedmiotem  poprzedniego  posiedzenia  Zarządu  była  już

sprawa przygotowania niezbędnych dokumentów oraz udzielanie zlecenia dot.

budynku szpitala przy ul. 3-go Maja w zakresie: 



- wykonania  badań  archeologicznych-  szacunkowy  koszt  wyniesie  ok.

35.000zł 

- wykonania  badań  architektonicznych  –  szacunkowy  koszt  wyniesie  –

17.000zł 

Obecnie  zgodnie  z  pismem Konserwatora  Zabytków  należy  wykonać  prace

konserwatorskie,  których  szacunkowy  koszt  na  podstawie  przedstawionych

ofert kształtuje się w granicach od 33.000zł + VAT do 53.000zł + VAT. 

Zarząd  Powiatu  wstępnie  przyjął  przedstawioną  informację  oraz  zobowiązał

Dyrektora  WBA do  przedstawienia  wykazu  ofert  na  realizację  ww.  zadania

przed udzieleniem zlecenia. 

21.Omówienie spraw poruszonych w pismach p. Patejuka  

Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma p. Patejuka w brzmieniu załącznika nr

15. do protokołu. 

Zarząd Powiatu postanowił o skierowaniu ww. sprawy na posiedzenia Komisji

oraz posiedzenie Rady Powiatu. 

22.Omówienie tematyki Sesji Rady Powiatu 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  tematyka  X  Sesji  zostanie  omówiona  na

kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

23. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego,

25 lutego i 4 marca 2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia:  23

lutego, 25 lutego i 4 marca 2011r. 

24.Wolne wnioski

a) informacja  nt.  budynku  poklasztornego  użytkowanego  przez

Stowarzyszenie MONAR



Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawiła

informację  nt.  stanu  budynku  poklasztornego  użytkowanego  przez

Stowarzyszenie  MONAR  oraz  poinformowała   o  wystąpieniu  Starosty

Pułtuskiego  do  Wójta  Gminy  Świercze  o  podjęcie  działań  dotyczących

ewakuacji  osób przebywających jeszcze w budynku poklasztornym. 

Zarząd przyjął informację. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.30

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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

 


