
Protokół nr 48/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 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. 14.30

1. Wniosek Powiatowego  Urzędu Pracy dot.  rozbiórki dwóch blaszanych

garaży  

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  p.  W.  Chrzanowski

przedstawił  wniosek  dot.  wyrażenia  zgody  na  rozbiórkę  dwóch  blaszanych

garaży położonych  w Pułtusku,  w obrębie  ewidencyjnym 20,  przy ul.  Nowy

Rynek 3, na działce oznaczonej numerem 25. Wniosek stanowi załącznik nr 3

do protokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek oraz zwrócił się do Dyrektora

PUP  o  podjęcie  wszelkich  czynności  prawnych  związanych  z  realizacją

wniosku. 

2. Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do organizacji  Zespołu Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu zatwierdził  Aneks  nr  4  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 4 do

protokołu.

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na zorganizowanie nauczania

indywidualnego w wymiarze 15 godzin tygodniowo dla uczennicy klasy trzeciej

I Liceum Profilowanego.

3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  Dyrektorowi

Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  do  załatwiania  spraw

wynikających z przepisów o drogach publicznych.



Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  124/2011  w  sprawie  udzielenia

upoważnienia  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  do

załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.

4. Informacja nt. bieżących spraw Zarządu Dróg Powiatowych 

• pismo  Wójta  Gminy  Świercze  dot.  przebudowy  drogi

Strzegocin – Chmielewo 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  J.  Kutner  przedstawił  pismo  Wójta

Gminy  Świercze  dot.  wykonania  niezbędnych  elementów  przebudowy  drogi

Strzegocin – Chmielewo. Pismo stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z pismem. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Dyrektor

ZDP przedstawi propozycję odpowiedzi na ww. pismo. 

• decyzja  PINB  dot.  usunięcia  nieprawidłowości  na  drodze

powiatowej  w m. Psary 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  przedstawił  decyzję  Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego dot.  usunięcia nieprawidłowości na drodze

powiatowej  w m.  Psary,  tj.  wykonania  wyprofilowania  lewostronnego  rowu

odwadniającego koronę drogi do odpływowego rowu melioracyjnego. Decyzja

stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

Dyrektor poinformował, że zostały już podjęte czynności w celu realizacji ww.

decyzji, której termin upływa 30 listopada. 

Na  wniosek  Starosty  Pułtuskiego,  Dyrektor  ZDP  przedstawił  szczegółową

informację nt. realizacji zadań na drogach powiatowych: 

− sprawa odstąpienia firmy KDL M. Tyszka od realizacji zadania – budowa  

chodnika w m. Grabówiec – 

obecnie cała dokumentacja związana z ww. sprawą została przekazana radcy

prawnemu  celem  przygotowania  pozwu  do  sądu.  Zarząd  uznał,  że  należy

przyśpieszyć działania związane z przygotowaniem pozwu oraz należy wystąpić

do Sądu aby wymieniona firma została wykluczona z prawa do przystępowania

do przetargów. 



−      Sprawa  wykonania  usterek  w  ramach  gwarancji  na  drodze  Chmielewo-  

Kowalewice  

W miesiącu sierpniu wystosowano w ww. sprawie pismo do firmy POLHILD

Obecnie będzie wykonywany kosztorys uszkodzeń. Zgodnie z umową kary są

naliczane  jako  procent  od  wartości  wynikającej  z  protokołu  robót

poprawkowych.

−      sprawa przebudowy drogi Łady – Zalesie w ramach FOGR  

Przebudowa ww. drogi dobiega końca. Obecnie należy uzgodnić  z wykonawcą

sprawę robót  dodatkowych związanych z realizacją  tej  inwestycji   ponieważ

kosztorys nie zakładał wycinki drzew i usunięcia karpin.  

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na termin rozliczenia zadnia z Funduszem

Ochrony Gruntów Rolnych. 

Sprawa budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi w gm. Zatory 
 Budowa  mostu  została  już  skończona  a  obecnie  przygotowywana  jest

nawierzchnia  drogi  pod  ułożenie  masy.  Poza  tym  zostały  zakończone

negocjacje z firmą Drogi i Mosty J. Kaczmarczyk na roboty uzupełniające na

ww. drodze , które zostały wynegocjowane na kwotę 95.000zł      
odnośnie ulicy Tartacznej 

Z uwagi na liczne uwagi co do przebudowy ulicy Tartacznej Zarząd zwrócił się

do Dyrektora ZDP o wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadania. 

Zarząd przyjął przedstawione informacje. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  przedstawił  wniosek  Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji  o wyrażenie zgody na lokalizację zaprojektowanej

sieci  wodociągowej  na  działce  nr  107  położonej  w  obrębie  Grabówiec  –

stanowiącej drogę powiatową. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ZDP wydał opinię pozytywną w ww. sprawie. 

Zarząd Powiatu działając zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce  nieruchomościami  wyraził  zgodę  na  lokalizację   inwestycji  na

działce  nr  107  położonej  w  obrębie  Grabówiec.  Wyrażenie  zgody  jest



równoznaczne  z  pozwoleniem  na  zajęcie  pasa  drogowego  ,  które  wymaga

odrębnego  postępowania  prowadzonego  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku. 

Zimowe utrzymanie dróg 
Dyrektor  ZDP  poinformował,  że  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie

przetargu  nieograniczonego  na  zimowe  utrzymanie  powiatowych  na  terenie

powiatu  pułtuskiego  w  sezonie  zimowym  2011/2012   nie  wpłynęła  żadna

oferta.  W  związku  z  powyższym  postępowanie   zostało  unieważnione  na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obecnie  został  ogłoszony  drugi  przetarg  a  termin  składania  ofert  upływa  2

listopada 2011r. 

Zarząd przyjął informację. 

5.  Informacja  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  nt.  możliwości

opracowania wniosku o dofinansowanie projektu 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk zwrócił się do Zarządu

o  wyrażenie  zgody  na  opracowanie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dyrektor  poinformował,  że  w ramach  konkursu  zamkniętego  nr

1/POKL/9.3/2011 ogłoszonego z Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego

kształcenia  ustawicznego  w  formach  szkolnych”, Priorytetu  IX  „Rozwój

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”,  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki  o  dofinansowanie  mogą  występować  wszystkie  podmioty  – z

wyłączeniem  osób  fizycznych  (nie  dotyczy  osób  prowadzących  działalność

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią

kryteria  określone  w dokumentacji  konkursowej,  z  wyłączeniem podmiotów

wymienionych  w  art.  207  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz.  1240 z  późn.  zm.).  Wartość  projektu:  ok.

1 000 000  zł,  w  tym  wkład  własny  0,00zł.   Na  dofinansowanie  realizacji

projektów  wyłonionych  w  ramach  konkursu  przeznaczona  jest  kwota

21 335 021,00 PLN. 



Tytuł  projektu  :  „Wysoka  jakość  kształcenia  ustawicznego  w Powiecie  Puł-

tuskim”.

Cel projektu: podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego w formach szkol-

nych

w Powiecie Pułtuskim  i jego upowszechnianie wśród osób dorosłych z własnej

inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wy-

kształcenia, kwalifikacji ogólnych  i zawodowych.

1. Planowane działania:

1) kampania promocyjna dotycząca upowszechniania kształcenia w formach

szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupeł-

nieniem  lub  podwyższeniem  swojego  wykształcenia  oraz  kwalifikacji

ogólnych i zawodowych;

2) zajęcia  dodatkowe podnoszące  jakość  kształcenia  ustawicznego w for-

mach szkolnych w Powiecie Pułtuskim;

3) usługi  doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowa-

nych kształceniem ustawicznym w formach szkolnych w zakresie wyboru

kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regional-

nego lub lokalnego rynku pracy;

4) pilotażowe przeprowadzenie matury przez internet.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 14 listopada 2011 r.
Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  opracowanie  wniosku  o  dofinansowanie

projektu. 

6.  Postanowienie  PINB  dot.  wstrzymania  użytkowania  obiektu

budowlanego przez p. Maroske zam. Kleszewo 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  postanowieniem  Powiatowego  Inspektora

Nadzoru  Budowlanego nt.  wstrzymania użytkowania  obiektu budowlanego –

budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako schronisko dla bezdomnych – p.

Moroske zam. Kleszewo. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

7. Wniosek Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku dot. zakupu sprzętu medycznego

przez firmę ELEKTROBUD.



Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przedstawił  wniosek  dot.  zakupu  sprzętu

medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku przez firmę ELEKTROBUD, w brzmieniu

załącznika nr 9  do protokołu.  

Zarząd zapoznał  się z wnioskiem oraz postanowił,  że  firma ELEKTROBUD

zakupi  sprzęt  medyczny   wskazany  przez  SP  ZOZ w  Pułtusku   zgodnie  z

podpisaną ugodą sądową. 

8.  Sprawa  dot.  wydzierżawienia  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.

Starosta Pułtuski poinformował, że w sprawie wydzierżawienia 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,  zostały

przeprowadzone  konsultacje  telefoniczne  z  członkami  Rady  Społecznej  SP

ZOZ.  Rada  Społeczna  ,  przy  jednym głosie  sprzeciwu  oraz  jednym głosie

wstrzymującym,  wyraziła  pozytywną  opinię  na  ww.  temat.  Notatka  z

przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Dyrektor  SP  ZOZ  poinformował,  że  najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma

ALAB, która zaproponowała 50zł za pomieszczenia obecnie zajmowane przez

laboratorium oraz 40zł  za pomieszczenia jeszcze niezagospodarowane na ten

cel. Zgodnie z warunkami przetargu  firma przejmie pracowników z obecnymi

wynagrodzeniami i zapewni im zatrudnienie przez okres  3 lat. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił,  że  decyzja  ww.  sprawie

zostanie podjęta po przedstawieniu przez Dyrektora SP ZOZ kalkulacji kosztów

przedsięwzięcia. 

Starosta Pułtuski poinformował, że zostało podane do publicznej wiadomości

wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie z

przeprowadzonej  kontroli  w  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów

Opieki  Zdrowotnej  w  Gostynienie  (zwanym  dalej  SPZ  ZOZ)  w  zakresie



funkcjonowania jednostki w latach 2008 – 2010, tj. w okresie kiedy dyrektorem

zakładu był p. Z. Buraczyński. NIK negatywnie oceniła gospodarkę finansową

SPZ ZOZ w Gostyninie w okresie objętym kontrolą.

Starosta  przytoczył  niżej  podane  uwagi  i  wnioski  zawarte  w  wystąpieniu

pokontrolnym: 

- działalność SPZ ZOZ w badanym okresie przyniosła starty. W analizowanym

okresie  SPZ  ZOZ  odnotował  niższy  wzrost  przychodów  niż   kosztów

działalności.  Dyrektor  SPZ  ZOZ  nie  podjął  wystarczających  i  skutecznych

działań w zakresie restrukturyzacji kosztów i działalności ZOZ. 

− przeprowadzona  w  toku  kontroli  NIK  analiza  niektórych  elementów

struktury kosztów SPZ ZOZ wskazała m.in. że koszty zużycia materiałów

poniesione w 2010r. wzrosły w porównaniu do 2008r. o 14,4% głównie z

powodu: wzrostu kosztów zakupu leków , wzrostu kosztów zakupu energii

elektrycznej, wzrostu kosztów zakupu usługi żywienia. Decydujący wpływ

na poziom kosztów w SPZ ZOZ miały koszty wynagrodzenia pracowników.

W latach 2008-2010 Dyrekcja SPZ ZOZ nie podejmowała żadnych działań

zmierzających do ograniczenia kosztów wynagrodzeń , pomimo ich wzrostu

o 2.807,8tys zł (16,5%) 

− w  badanym  okresie  Dyrektor  SPZ  ZOZ  nie  podejmował  działań

zmierzających  do  redukcji  kosztów,  co  spowodowało  wzrost  zobowiązań

SPZ ZOZ wobec dostawców towarów i usług , w tym także wzrost wartości

zobowiązań wymagalnych. W latach 2008 i 2009 SPZ ZOZ nie dysponował

programem naprawczym ,  w jednostce  nie  podejmowano  działań  w celu

redukcji kosztów działalności oraz zmniejszenia stanu zobowiązań. 

− Nie prowadzono bieżącej kontroli stanu technicznego użytkowanego sprzętu

znajdującego się w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZ ZOZ 

− bez  uprzedniego  przeprowadzenia  kalkulacji  kosztów  przedsięwzięcia  w

SPZ ZOZ uruchomiono Pracownię Tomografii Komputerowej 

− w Zarządzeniu Dyrektora SPZ ZOZ nie zostały określone zasady dotyczące

kontroli zużycia leków. 



Starosta  poinformował,  że  przytoczone  uwagi  są  bardzo  istotne  również  dla

prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku, aby nie dopuścić do ich

powielenia w naszej jednostce. 

Starosta Pułtuski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie programu

naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku  opracowanego  na  bazie  dotychczas  przekazywanych  kierunków

działań  naprawczych  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  jak  również  z  wykorzystaniem

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej  Izby Kontroli

dot.  funkcjonowania  SPZ  ZOZ  w  Gostyninie,  w  celu  uniknięcia

nieprawidłowości.  

Starosta  Pułtuski  przedstawił  pismo  Dyrektora  Wydziału  Zdrowia

Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  dot.  objęcia

mieszkańców miasta i gminy Serock opieką zdrowotną w zakresie hospitalizacji

w trybie  nagłym, tj.  z  dniem 1 listopada  2011r.  mieszkańcy miasta  i  gminy

Serocka  będą  transportowani  do  Szpitala  Powiatowego  w  Pułtusku.  Pismo

stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Zarząd przyjął informację.  

9. Informacja Dyrektora SP ZOZ z realizacji  zadań finansowych za I-IX

2011r. oraz informacja o stanie zobowiązań i należności. 

Członkom  Zarządu  Powiatu  przekazano  informację  Dyrektora  SP  ZOZ  z

realizacji  zadań  finansowych  za  I-IX  2011r.  oraz  informację  o  stanie

zobowiązań i należności w brzmieniu załącznika nr 12  do protokołu.

Na  najbliższym posiedzeniu  Zarządu  Dyrektor  SPZOZ przedstawi  prognozę

finansową SP ZOZ do końca grudnia 2011r. 

10. Wolne wnioski 
Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  zgodnie  z   uchwałą  Nr XXIX/213/2009

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  22  czerwca  2009r.  w  sprawie:  zasad

wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego



zasobu  powiatu  Zarząd  Powiatu  powołuje  komisję  mieszkaniową,  w  skład

której wchodzą m.in.  przedstawiciele Rady Powiatu w Pułtusk. 

Starosta zaproponował aby do komisji mieszkaniowej został zgłoszony radny p.

W. Cienkowski. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje. 

Zarząd  podjął  w  ww.  sprawie  uchwałę  nr  123/2011  w  sprawie wskazania

placówki,  w której  będzie  naliczany odpis  na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych  na  nauczycieli  emerytów  lub  rencistów  zlikwidowanej  Bursy

Szkolnej w Pułtusku

Zarząd  wskazał  Poradnię  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  jako  jednostkę

Powiatu,  w  której  będą  naliczane  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń

socjalnych na nauczycieli  będących emerytami lub rencistami  zlikwidowanej

Bursy Szkolnej w Pułtusku. 

Przerwa

posiedzenie Zarządu zostanie  wznowione

 po posiedzeniu Rady Powiatu

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. 

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   125/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego  na  rok  2011   Nr  V/28/11  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

14 stycznia 2011r.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań

z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.  



Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  126/2011  w sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   127/2011  w  sprawie zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 20.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


