
Protokół Nr 7/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 stycznia 2011r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Wroniewski   

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30 

1. Sprawa  budynku  zajmowanego  przez  Stowarzyszenie  MONAR  w

Strzegocinie 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  celu  sprawdzenia  wykonania  zaleceń

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim dot.

opróżnienia  przez  Stowarzyszenie  MONAR  piętra  budynku  poklasztornego

położonego  we  wsi  Strzegocin  gmina  Świercze,  pracownicy  Starostwa

Powiatowego  przy  udziale  pracownika  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –

Epidemiologicznej  oraz  Dyrektora  Ośrodka  w  Strzegocinie  przeprowadzili

wizję  lokalną  ww.  obiektu.  Starosta  poprosił  uczestników  wizji  lokalnej  o

przestawienie informacji na ww. temat. 

p.o.Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

p.  Z.  Chodkowski  poinformował,  że  podczas  wizji  lokalnej  stwierdzono,  iż

kuchnia, łazienki, pomieszczenia noclegowe nie spełniają minimum warunków

sanitarnych, są zawilgocone i zimne. W całym Centrum „rozchodzi się fetor” a

izba chorych  jest  w tragicznym stanie.  Chorym nie  jest  zapewniona  bieżąca

opieka  lekarska.   W  trakcie  kontroli  ustalono,  że  ilość  produktów

żywnościowych  dla  przebywających  tam ok.  70  osób  jest  niewystarczająca.

Warunki życia jakie tam istnieją uwłaczają godności ludzkiej i nie zapewniają

podstawowych potrzeb życia. 



Ponadto  podczas  kontroli  stwierdzono,  że  piętro  budynku  nadal  jest

użytkowane. Pensjonariusze nie zostali przeniesieni na parter, co uniemożliwia

wykonanie zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Makowie Mazowieckim. Tylko dwa pokoje na piętrze zostały

opróżnione, w pozostałych pięciu pomieszczeniach przebywa jeszcze 22 osoby.

Ustalono  również,  że  parter  budynku  nie  posiada  wystarczającej  ilości

pomieszczeń,  do  których  możliwe  byłoby przeniesienie  tylu  osób,  ponieważ

wszystkie pokoje na parterze zajęte są przez pozostałych pensjonariuszy. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją oraz ustalił, że:

– do Stowarzyszenie  MONAR zostanie  wystosowane pismo przedstawiające

stan  techniczny  zajmowanego  przez  nich  budynku,  jak  również  zostanie

wskazana konieczność podjęcia przez MONAR  natychmiastowych działań

w celu respektowania warunków określonych w umowie zawartej w dniu 18

września 2002r.

– do Burmistrza i  Wójtów Gmin Powiatu Pułtuskiego zostanie wystosowane

pismo o niekierowanie  osób do ww. placówki. 

W dniu  3 lutego  2011r.  odbędzie  się  spotkanie  w sprawie  realizacji  decyzji

wydanej przez PINB w Makowie Maz. 

2. Funkcjonowanie Przychodni SP ZOZ w Pułtusku, ul. 3 Maja

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Kierownika  ds.  Ambulatoryjnych

Świadczeń  Zdrowotnych  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w Pułtusku  p. B. Cieślak – Piątek nt. funkcjonowania Przychodni

SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Szczegółowa  informacja  nt.  wprowadzonych  zmian,

osiągniętych zamierzeń oraz planów na przyszłość stanowi załącznik nr 3 do

protokołu. 

3. Wolne wnioski 

Zarząd  Powiatu  wstępnie  postanowił,  że  w  ramach  10%  rezerwy  budżetu

państwa  zostanie  przygotowany  wniosek  na  przebudowę  drogi  na  odc.



Gładczyn-Zatory-Popowo w gminie Zatory. Wicestarosta Pułtuski przeprowadzi

rozmowę  z  Wójtem  Gminy  Zatory  nt.  udzielania  pomocy  finansowej  przy

realizacji zadania. 

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie  omówiona propozycja złożenia

wniosku ww. sprawie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00

Bogumiła Przybyłowska 
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