
Protokół Nr 21/2011 

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 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. 15.00

1. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu  realizacji  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro”.. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  40/2011  zmieniającą  uchwałę  w sprawie

zatwierdzenia  Regulaminu  realizacji  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro”. 

Zmianie uległ §2 ust. 5 Regulaminu, który otrzymał brzmienie: 

„Beneficjent   zgłasza  do  ubezpieczenia  zdrowotnego  osoby  pobierające

stypendium w okresie odbywania stażu lub dodatku szkoleniowego w okresie

odbywania  szkolenia,  niepodlegające  obowiązkowi  ubezpieczenia   z  innego

tytułu”. 

Poza tym zmianie uległy załączniki do Regulaminu od numeru 01 do numeru

27. 

2. Informacja nt. zwrotu części opłat za wydanie  kart pojazdu

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Dyrektor  Wydziału  Komunikacji  i  Dróg

przygotował informację nt.  zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie  Starosta  poinformował,  że  powiaty  poprzez  Konwent  Powiatów

podjęły już działania  i  występują  do Ministerstwa Finansów o przekazanie  z

budżetu  państwa  dodatkowych  środków  dla  powiatów  z  tytułu  kosztów



związanych z wypłatą nadpłat za wydanie kart pojazdów. Prawdopodobnie będą

tu konieczne zmiany legislacyjne. 

Zarząd przyjął informację. 

3. Wniosek  Komendy  Powiatowej  Policji  dot.  udzielenia  wsparcia

finansowego  na  Turniej  Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym  -

finał powiatowy.

Zarząd Powiatu zapoznał się  z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji dot.

ufundowania nagród dla  zwycięskich  drużyn  w Turnieju  Bezpieczeństwa w

Ruchu  Drogowym  organizowanym  w  dniu  6  maja  2011r.  w  Szkole

Podstawowej w Obrytem. . 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  przeznaczając  na  ww.  cel

kwotę do 300zł. 

4.  Sprawa udziału drużyny Starostwa Powiatowego w 4. Otwartych

Mistrzostwach Mazowsza  Samorządów w Piłce Nożnej  Mazovia

Cup 2011. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w dniach 10-11 czerwca br.

odbędą  się  4.  Otwarte  Mistrzostwa  Mazowsza  Samorządów w Piłce  Nożnej

MazowiaCup 2011. 

W terminie do dnia 27 maja 2011r. br. należy zgłosić chęć udziału.

Zarząd Powiatu postanowił o wzięciu udziału w Turnieju reprezentacji Powiatu

Pułtuskiego.  Za  uczestnictwo  w  Mistrzostwach  zostanie  wystawiona  faktura

VAT.

5. Wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów

Zarządu  Oddziału  Rejonowego  w  Pułtusku  dot.  wsparcia

finansowego. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Polskiego  Związku  Emerytów

Rencistów  i  Inwalidów  Zarządu  Oddziału  Rejonowego  w  Pułtusku  dot.

udzielenia wsparcia finansowego na wycieczkę krajoznawczą na trasie Pułtusk -

Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie - Ogród Botaniczny w Powsinie -

Łazienki w Warszawie – Pułtusk.



Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  przeznaczając  na  ww.  cel

maksymalnie kwotę 500zł na sfinansowanie kosztów przejazdu autokarowego. 

6. Wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża dot.

udzielenia pomocy finansowej.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Prezesa  Zarządu  Rejonowego

Polskiego Czerwonego Krzyża nt. VI Zintegrowanego Spotkania połączonego

z Konkursem Strzeleckim organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  pucharów  za  zajęcia  I  miejsca

indywidualnie i drużynowo w Konkursie Strzeleckim.

7. Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  realizacji  „Programu

współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2010r.  z  organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  sprawozdanie  z  realizacji  „Programu

współpracy powiatu pułtuskiego na 2010r.  z  organizacjami pozarządowymi i

innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.  

Zarząd  przyjął  sprawozdanie,  które  zostanie  skierowane  pod  obrady  Rady

Powiatu w Pułtusku. 

8. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących

na terenie powiatu pułtuskiego

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

ustalenia  rozkładu godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych funkcjonujących na

terenie powiatu pułtuskiego w brzmieniu załącznika nr 8  do protokołu.

Sekretarz poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września

2001r.  Prawo  farmaceutyczne  projekt  uchwały  zostanie  przekazany  celem

zaopiniowania do Burmistrza Pułtuska i   Wójtów Gmin Powiatu Pułtuskiego

oraz samorządu aptekarskiego. 



Zarząd akceptował projekt uchwały. 

9. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  19

kwietnia 2011r. 

Zarząd Powiatu przyjął  protokół  posiedzenia   Zarządu Powiatu z dnia 19

kwietnia 2011r. 

10. Wolne wnioski 

a) informacja nt. spotkania z Konserwatorem Zabytków 

Starosta  Pułtuski  poinformował  o  spotkaniu,  które  odbyło  się  27  kwietnia

2011r. z Konserwatorem Zabytków. Podczas spotkania omówiono sprawę: 

− zabezpieczenia  budynku  dawnego  Klasztoru  w Strzegocinie  przed  dalszą

degradacją  

− budowy hali widowiskowo – sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku

lub też ewentualnie innej lokalizacji. 

− obrazu  Błogosławionego  Stanisława  Kostki  z  Maryją  i  małym Jezusem,

który  dotychczas  znajdował  się  w kaplicy  szpitalnej  przy  ul.  3-go  Maja.

Starosta  zaproponował  skierować   wniosek  do  Wojewódzkiego

Konserwatora  Zabytków  o  wpisanie  zabytku  ruchomego  (obrazu)   do

rejestru zabytków. Poza tym obraz powinien być poddany oględzinom co

pozwoli  na  określenie  stanu   jego  zachowania,  aspektu  historyczno  –

artystycznego  a  w  dalszej  kolejności  należy  określić  program  prac

konserwatorskich.  Starosta  poinformował,  że  po  dokonaniu  wszelkich

niezbędnych  czynności  następnym  krokiem  będzie  określenie  docelowej

lokalizacji dzieła. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informacje  przedstawione  przez  Starostę  oraz

akceptował  propozycję dot.  złożenia  wniosku do Konserwatora  Zabytków

o wpisanie obrazu do rejestru zabytków.

Załącznik nr 9 do protokołu stanowi protokół ze spotkania z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków w dniu 27 kwietnia 2011r. 

Odnośnie  adaptacji  budynku  dotychczasowej  siedziby  szpitala  przy  ul.  3-go

Maja na potrzeby Starostwa Powiatowego - Starosta poinformował,  że  prace



przedprojektowe: czyli przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych,

architektonicznych i konserwatorskich, powinny zostać zakończone do 31 maja

2011r.  Natomiast  prace  koncepcyjne  –  ten  etap  pac  zostanie  zakończony

decyzją  Sądu  Konkursowego  w  zakresie  wyboru  projektu.  Przewidywany

termin zakończenia przełom sierpnia/ września 2011r. , w tym też czasie będzie

znana wartość kosztów niezbędnych na przystosowanie obiektu. 

Zarząd przyjął informację. 

Starosta  zwrócił  się  do  Sekretarza  Powiatu  o  przygotowanie  informacji  nt.

dokumentów i środków niezbędnych do powołania spółki celowej  realizującej

zadania remontu i administrowania dawnej siedziby Szpitala i Bursy Szkolnej. 

b) Sprawa dot. zespołów ratownictwa medycznego 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  pismo Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego

w Warszawie  Wydział  Zdrowia  o  nieprawidłowym wykorzystaniu  zespołów

ratownictwa medycznego. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

Następnie  Starosta  poinformował,  że  pracownicy  Działu  Ratownictwa

Medycznego złożyli pismo dot.  pozostawienia w strukturach SP ZOZ karetki

podstawowej. Pismo stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Starosta poprosił Dyrektora SP ZOZ o  informację  w powyższym zakresie. 

Dyrektor SP ZOZ poinformowała, że obecnie trwa postępowanie konkursowe

dot. kontraktowania od 1 lipca 2011r. świadczeń, o których mowa wyżej, przez

NFZ w Warszawie.  Dyrektor  wyjaśniła,  że  w grudniu  2010r.  przedstawiano

plany  zmiany  organizacji  systemu  ratownictwa  medycznego  na  terenie

województwa  mazowieckiego,  które   odnosiły  się  tylko  i  wyłącznie  do

określenia nowych rejonów operacyjnych PRM.

Propozycje  uwzględniały  jedną  karetkę  typu  S-specjalistyczną  stacjonującą

w mieście Pułtusk 24 godz./dobę i jedną karetkę P-podstawową stacjonująca w

miejscu wyczekiwania Pułtusk-Popławy 24 godz./dobę. Okazało się jednak, że

dokumenty  przestawione  w  marcu  2011r.  przez  służby  Wojewody

Mazowieckiego do akceptacji Ministra Zdrowia zawierały korektę w zakresie



godzin  pracy  zespołów  tj.  karetka  „S”  24  godz./dobę  ,  a  karetka  „P”  12

godz./dobę.   Dyrektor  poinformowała,  że  zaproponowana  przez  Wojewodę

zmiana prac karetek pogotowia była decyzją nagłą i niezrozumiałą ze względu

na fakt, że inne powiaty o podanej liczbie mieszkańców posiadają np. po trzy

zespoły wyjazdowe. 

Zarząd przyjął przedstawioną informację oraz zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ

o  przygotowanie  stosownej  odpowiedzi  na  pismo  Mazowieckiego  Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Zdrowia. 

c) Sprawa  organizacji  uroczystej  Sesji  z  okazji  Dnia  Pracownika

Samorządowego.  

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Członka  Zarządu  p.  W.  Saracyna

o  przedstawienie  informacji  nt.  organizacji  uroczystej  Sesji  z  okazji  Dnia

Pracownika Samorządowego. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w dn. dzisiejszym na temat

organizacji Dnia Pracownika Samorządowego rozmawiał z p. Przewodniczącym

Rady. Uroczystość planujemy zorganizować ok. 27 maja. Planujemy aby była to

wspólna  Sesja  Rad  Powiatu  z  Radami  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego   Domu

Polonii  w Pułtusku (Sala Maneż). Porządek uroczystości obejmował by m.in.

wykład  nt.  samorządu  terytorialnego,  prezentacja  gmin  powiatu  pułtuskiego,

wystąpienie  Starosty Pułtuskiego,  wystąpienie  zaproszonych gości,  wręczenie

listów gratulacyjnych przez Wojewodę Mazowieckiego, występ artystyczny. 

Zarząd przyjął przedstawioną informację. 

- rezygnacja z funkcji Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku

Dyrektor  SP  ZOZ  p.  I.  Groszkowska  poinformowała,  że  składa  rezygnację

z funkcji Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku. Poinformowała, że przez okres kilku

miesięcy  wykonywała  bardzo  intensywną  pracę  związaną  m.in.

z przeniesieniem szpitala do nowego obiektu, realizacją projektu „Nowoczesne

wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”,

licznymi kontrolami z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz szeregiem innych

spraw  związanych  z  zarządzaniem  jednostką.  Wykonywanie  wymienionych



zadań  spiętrzyło  się  ze  sprawami  domowymi.  Stąd   też  decyzja  o  złożeniu

rezygnacji. 

Starosta Pułtuski poinformował, że Pani Dyrektor wykonała ogrom dobrej pracy

i wyraził nadzieję, że ta praca będzie trwała dalej na innym stanowisku. 

Zarząd przyjął rezygnację p. Dyrektor.  

Starosta zaproponował posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

4  mają  2011r.  o  godz.  10.00,  podczas  którego  zostaną  omówione  sprawy

związane z bieżącą sytuacją  SPZOZ w Pułtusku. 

Zarząd przyjął informację. 

 Na tym posiedzenie zakończono. 
Posiedzenie zakończyło  się o godz. 16.00

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


