
Protokół Nr 182/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 28 września 2010r.

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

niniejszego protokółu.

2.Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.15 

Starosta Pułtuski zaproponował aby porządek obrad Zarządu rozszerzyć o punkt

dot. omówienia sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku. 

Zarząd akceptował propozycję. 

1. Informacja  nt.  wyników  egzaminu  maturalnego  oraz  egzaminu

potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  w  podległych

publicznych  szkołach  ponadgimnazjalnych  w  roku  szkolnym

2009/2010.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wyników egzaminu maturalnego

oraz  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  w  podległych

publicznych  szkołach  ponadgimnazjalnych  w  roku  szkolnym  2009/2010  w

brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

2. Zatwierdzenie  SIWZ  na  organizację  i  przeprowadzenie  kursu

kosmetycznego  z  elementami  makijażu  i stylizacją  paznokci,  w

ramach  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do

zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, realizowanego z

poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

na  regionalnym  rynku  pracy  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki.  



Zarząd Powiatu zapoznał  się i  akceptował Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia  na  organizację  i  przeprowadzenie  kursu  kosmetycznego  z

elementami  makijażu  i stylizacją  paznokci,  w  ramach  projektu

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego”, realizowanego z poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na realizację ww. zadania. 

3. Omówienie spraw dot. wybudowanego szpitala w Pułtusku.

Dyrektor  Wydziału  Organizacji   i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

pisma Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie

zawierające  propozycję  wykonania  usterek  ujawnionych  w  czasie  kontroli

oddawanego szpitala przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Pułtusku. Usterki  zostaną wykonane bezpłatnie w terminie do 8 października

2010r. 

Pisma stanowią załącznik nr 5  do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

4. Omówienie sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku 

Starosta Pułtuski przedstawił pismo p.o. Dyrektora SP ZOZ p. I. Groszkowskiej

nt.  sytuacji  finansowej SP ZOZ w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 6 do

protokołu.

Zarząd  Powiatu,  z  uwagi  na  rozpoczynające  się  posiedzenie  Rady  Powiatu

postanowił,  że  sytuację  finansową  SP  ZOZ  omówi  po  posiedzeniu  Rady

Powiatu. 

5. Wolne wnioski

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu będzie

podejmowana  uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2010r..

Skarbnik  zaproponowała  wprowadzenie  do  ww.  projektu  uchwały  zmian  w

brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu. 



Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik. 

Przerwa w obradach. 

Posiedzenie  zostało   wznowione  o  godz.  18.50  -  po  posiedzeniu  Rady

Powiatu

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej

Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu

w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

Uchwałę  Nr  332/10  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28

grudnia 2009r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i  imiennym,  jednogłośnie   podjął

Uchwałę  Nr  333/10  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

8. Omówienie sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku 

Z-ca Dyrektora p. B. Więcka przedstawiła bieżącą sytuację finansową SP ZOZ

w  Pułtusku  oraz  poinformowała,  że  wg  jej  wyliczeń,  istnieje  możliwość

wypłacenia  wynagrodzeń  pracownikom  SP  ZOZ  natomiast  obecnie  jest

zagrożenie  odprowadzenia  składki  na  fundusz  świadczeń  socjalnych  w

wysokości 82.140zł. 

Następnie dodała, że prowadzone są rozmowy z Fundacją Budowy Szpitala w

Pułtusku  nt.  przekazania  środków  w  wysokości  ok.  100.000zł  na  zakup

ambulansu.  



p.o.  Dyrektora  SP ZOZ p.  I.  Groszkowska  poinformowała,  że  stan  środków

finansowych jaki pozostaje na bieżącą działalność SP ZOZ może powodować

zagrożenie  dalszej  działalności  zakładu.  Na  powyższy  temat  prowadziła  już

rozmowy ze  związkami zawodowymi pracowników działającymi w SP ZOZ,

które wyraziły zgodę na przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzeń za miesiąc

wrzesień. Dyrektor poinformowała, że decyzję w sprawie wypłaty wynagrodzeń

podejmie niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy finansowej zakładu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Zarząd uważa, że pracownicy SP ZOZ powinni otrzymać wynagrodzenia w jak

najszybszym  terminie,  dlatego  też  zobowiązał  dyrekcję  SP  ZOZ  do

przeprowadzenia, w trybie pilnym, analizy finansowej zakładu.

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 19.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................


