
Protokół nr 47/2011

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 19 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. 15.00

Starosta zaproponował uzupełnienie porządku  Zarządu o pkt: „Zatwierdzenie

Aneksu Nr 3 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi  w

Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012”
Zarząd akceptował propozycje Starosty ww. sprawa zostanie omówiona w

punkcie 5a. 

1. Omówienie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  SP  ZOZ  (dot.

wynajmu pomieszczeń) 

Dyrektor SP ZOZ p. Z. Buraczyński przedstawił wniosek dot. wydzierżawienia

na okres 3 lat pomieszczeń w szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku

oraz  w  Przychodni  przy  ul.  3-go  Maja  5,  przeznaczonych  na  udzielenie

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej,

mikrobiologicznej i serologicznej, tj. 
a) 86 m2 powierzchni, które aktualnie zajmuje laboratorium, 
b) 70 m 2 powierzchni przy ul.3 Maja- które zajmuje bakteriologia 
c) 296 m 2 powierzchni które są przygotowane pod potrzeby laboratorium

Dyrektor poinformował, że  po przeniesieniu szpitala z ul. 3 Maja do aktualnej

siedziby tj:  przy ul.  Teofila Kwiatkowskiego dokonano również przeniesienia

laboratorium  analitycznego  wraz  z  serologią.  Na  ul.  3  Maja  w  Przychodni

pozostała  bakteriologia,  ponieważ jej  przeniesienie  wiąże się z koniecznością

poniesienia nakładów co najmniej 250.000 zł.



Dyrektor  poinformował,  że  jest  założenie  aby  z  ogólnej  ilości  482  m2

przeznaczonych na laboratorium wykorzystane będzie w granicach 320-350 m 2

z  tego  296  m  2 po  40  zł/m2,  jako  powierzchnia  do  zagospodarowania  a

pozostałe  24  do  74  m  po  50  zł,  jako  powierzchnie  zagospodarowane

(wyposażone w meble).
Łącznie więc z tytułu czynszu dzierżawnego wpływać winno rocznie ok. 166.000

zł. po uśrednieniu cen czynszu. Sytuacja ta pozwoli zmniejszyć niedobór środków

finansowych o ok. 550.000 do 575.000 zł. w skali roku.

Dyrektor  poinformował,  że  na  wydzierżawienie  powierzchni  wpłynęły  4

oferty. Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zobowiązał  Dyrektora  do

złożenia szczegółowej informacji nt. przebiegu Konkursu Ofert na zakup usług

medycznych. 

Sprawa wydzierżawienia powierzchni, o której mowa zostanie skonsultowana z

członkami Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku celem wydania opinii. 

2. Ustalenie tematyki Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

a. wnioski z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 

Komisja Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały tematy będące przedmiotem

XVII Sesji Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa dot. przekształcenia SP ZOZ w spółkę

kapitałową będzie przedmiotem kolejnej Sesji Rady Powiatu. 

Tematyka XVII Sesji Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

3. Porozumienie  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim  a  Powiatem

Żuromińskim  w  sprawie  powierzenia  zadań  z  zakresu  oświaty

polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Zarząd  akceptował  treść  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim  a

Powiatem  Żuromińskim  w  sprawie  powierzenia  zadań  z  zakresu  oświaty

polegających  na  przeprowadzeniu  zajęć  teoretycznych  przedmiotów



zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w brzmieniu załącznika nr 4

do protokołu. 

4. Wniosek Zespołu Szkół  im. B. Prusa w Pułtusku dot.  zatrudnienia

nauczycieli emerytów. 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

poinformował,  że  w  związku  z  przejściem na  emeryturę  dwóch  nauczycieli

matematyki  Dyrektor  ZS im. B. Prusa  zwróciła  się  z wnioskiem do Zarządu

Powiatu o wyrażenie zgody na  zatrudnienie ww. nauczycieli na czas określony

tj. od 2 listopada 2011r. do 29 czerwca 2012r. 

Zgodnie  z  informacja  przekazaną  przez  PUP  –  aktualnie  w  ewidencji

bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  nie  figurują  osoby  ,  który  posiadałyby

wymagane kwalifikacje. 

Zarząd  pozytywnie  zaopiniował  wniosek,  który  stanowi  załącznik  nr  5  do

protokołu. 

5. Informacja  dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku

dotycząca wynajmu pomieszczeń.

Zarząd powiatu przyjął informację Dyrektora ZS im. B. Prusa o udostępnieniu

dwóch  sal  lekcyjnych  do  prowadzenia  wykładów  kwalifikacyjnych  dla

pielęgniarek realizowanych  przez  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położonych

OAZA  w  Ostrołęce  w  dniach  od  15.10.2011r.  do  24.02.2012r.  Koszt  za

udostępnienie sal lekcyjnych wynosi 3.320zł brutto.  

5a.  Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  3  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Piotra  Skargi   w  Pułtusku  w  roku szkolnym

2011/2012 

Zarząd zatwierdził Aneks nr 3 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego im.

Piotra Skargi  w Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012. 

Zmianę wprowadzono ze względu na  rozwiązanie  stosunku  pracy z  powodu

przejścia  na  emeryturę  z  dn.  30  września  2011r.  i  ponownego  nawiązania



stosunku pracy na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń w wymiarze ½

etatu na okres od 17 października 2011r. do 14 kwietnia 2012r. 

6. Omówienie Koncepcji Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim 

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B. Jóźwiak

przedstawiła  „Koncepcję  Pieczy  Zastępczej  w  Powiecie  Pułtuskim  ,która

stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Poinformowała również że Wojewody Mazowieckiego przekazała informację o

problemach związanych  z  realizacją  ustawy o wspieraniu  rodziny i  systemie

pieczy zastępczej, z uwagi na brak możliwości finansowych na ww. zadanie,. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy  zastępczej  obejmuje  m.in.  zadania  które  już  były  realizowane  przez

powiat   pułtuski  a  dotyczyły  one  m.in.  rodzin  zastępczych,  placówek

opiekuńczo – wychowawczych. Przedstawiony projekt potrzeb finansowych na

realizację  zadań  ustawowych  znacznie  przekracza  możliwości  powiatu.  Pani

Skarbnik zaproponowała realizacje zadań do poziomu mniejszego o ok. 10% w

stosunku do planu roku bieżącego z uwagi na fakt, że takie założenie zostało

przyjęte do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły. To daje kwotę ok.

800.000zł.  Ewentualnie  pozyskane  dodatkowe  środku  od  Wojewody  będą

przeznaczone na realizację tych zadań.

Zarząd przyjął informację oraz postanowił,  że realizacja ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie się odbywała do wysokości planu

finansowego, który zostanie uwzględniony w uchwale budżetowej powiatu na

2012r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne

przyjęcie środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  120/2011  w sprawie  wyrażenia  zgody na

nieodpłatne przyjęcie środków trwałych i pozostałych środków trwałych 



Od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji przyjęto na własność sprzęt komputerowy i przekazano do

Starostwa Powiatowego na podstawie dokumentu PT, tj.:

- środki trwałe o wartości – 17.508,05zł

- pozostałe środki trwałe o wartości – 8.349,20zł. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  sprzętu

komputerowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  121/2011  w  sprawie  nieodpłatnego

przekazania  sprzętu  komputerowego  dla  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku (3 zestawy komputerowe). 

9. Wolne wnioski 

- Informacja  nt.  Konferencji  „polityka  społeczna  wobec

zagrożonych wykluczeniem w powiecie pułtuskim”  

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniach  27  –  28  października  2011r.

odbędzie  się  konferencja  „Polityka  społeczna  wobec  zagrożonych

wykluczeniem w powiecie pułtuskim”  

Starosta zaprosił na ww. konferencję członków Zarządu oraz zwrócił się do p.

Sekretarz  aby  również  do  udziału  w  konferencji  zaprosiła  merytorycznych

kierowników  i  dyrektorów.  Treść  „Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  w  Powiecie  Pułtuskim”  znajduje  się  na  stronie

www.stopwykluczeniu.ah.edu.pl

Zarząd przyjął informację. 

- Przekazanie  informacji  nt.  przebiegu  prac  związanych  z

adaptacją  dawnego  szpitala  w  Pułtusku  do  funkcji

administracyjnej – starostwa powiatowego. 
Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  przekazał  informację  nt.

przebiegu prac związanych z adaptacją dawnego szpitala w Pułtusku do funkcji

administracyjnej  –  starostwa  powiatowego  w  brzmieniu  załącznika  nr  7  do

protokołu. 



Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  ,  która  zostanie  przekazana  Radnym Rady

Powiatu.  

- Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.

Niedzielska przedstawiła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na

opracowanie dokumentacji geodezyjnej  do regulacji stanu prawnego części

drogi  publicznej  kategorii  powiatowej  -  nr  07587 „Budy Pobyłkowskie  –

Kępiaste”  w  Budach  Pobyłkowskich  w  brzmieniu  załącznika  nr  8    do

protokołu. 
Zarząd Powiatu akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 122/2011 w sprawie powołania komisji

Przetargowej,  która  przeprowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, o którym mowa wyżej.  

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 16.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


