
Protokół Nr 101/09 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 6 stycznia 2009r.  

 

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

niniejszego protokółu. 

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki. 

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 

 

1. Zatwierdzenie zaktualizowanego zestawienia niezbędnych nakładów 

rzeczowo – finansowych potrzebnych do uruchomienia szpitala w 

Pułtusku w 2009r. – I etap.  

Zarząd Powiatu zatwierdził zestawienia niezbędnych nakładów rzeczowo – 

finansowych potrzebnych do uruchomienia szpitala w Pułtusku w 2009r. – I etap, 

w brzmieniu załącznika do protokołu.  

Ponadto Zarząd zobowiązał Prezesa WPUI do:  

- przekazania zaktualizowanego harmonogramu realizacji i finansowania 

zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku w roku 2009 ze środków 

niewygasających (w układzie wymaganym przez Urząd Marszałkowski)  wraz z 

uzasadnieniem. PowyŜszy dokument zostanie niezwłocznie przekazany do 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

- przygotowania w trybie pilnym zlecenia na udzielenie zamówienia dot. 

wykonania dokumentacji projektowej na Budynek „B” budowanego szpitala. 

Zlecenie powinno zwierać termin wykonania dokumentacji projektowej  

do 15 lutego 2009r.  

- przygotowania w terminie do końca stycznia 2009r. harmonogramu 

niezbędnych  działań w zakresie organizacji przeniesienia szpitala do nowego 

obiektu. Proszę o dostosowanie organizacji przeniesienia szpitala do nowego 

obiektu w taki sposób aby z dniem 1 stycznia 2010r. szpital funkcjonował 

wyłącznie  w nowym obiekcie.  

Ponadto Zarząd ustalił, Ŝe do 30 czerwca 2009r. naleŜy zakończyć wszelkie roboty 

budowlane przewidziane w harmonogramie rzeczowo finansowym na 2009r.. W 



związku z powyŜszym Prezes WPUI został zobowiązany do przygotowania 

stosownych dokumentów dot. przedmiotu robót budowlanych oraz ich realizację 

(zlecenia zamówień, aneksowanie dotychczasowych umów, odbiory, itp.).  

2. Protokół konieczności dostawy oleju do kotłowni w szpitalu. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, Ŝe w 

dniu 3 stycznia 2009r podczas czynności konserwacyjnych kotłowni w budowanym 

szpitalu w Pułtusku stwierdzono małą ilość paliwa w zbiornikach olejowych. Ze 

względu na zbliŜającą się falę mrozów - spadek temperatury poniŜej –200C , w dniu 

3 stycznia br. zakupiono olej opałowy w ilości 5.000 litrów. 

Zarząd przyjął informację oraz akceptował podjęte działanie.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, Ŝe w dniu 6 stycznia 

2009r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie 

przekazało protokół konieczności zakupu oleju opałowego do kotłowni 

budowanego Szpitala w Pułtusku, w którym wskazuje na konieczność zakupu 

kolejnych 5.000 litrów oleju opałowego. Wg przekazanego protokołu - zakupiony 

olej zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie kotłowni do czasu rozstrzygnięcia 

przetargu na dostawę oleju opałowego. 

Zarząd akceptował protokół konieczności, który stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

3. Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do kotłowni 

szpitala. 

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu na dostawę oleju opałowego 

do kotłowni do budowanego szpitala w Pułtusku w wysokości 30 tyś litrów. Środki 

finansowe na realizację ww. zadania zostały przewidziane w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym złoŜonym do Marszałka Woj. Maz.  

4. Informacja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w 

Ciechanowie  dot. zawarcia umowy na dostawę gazu.  

Inwestor Zastępczy poinformował, Ŝe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych w Ciechanowie przygotowuje dokumentację konieczną do 

popisania umowy na dostawę gazu do budowanego szpitala w Pułtusku. 

Prowadzone są równieŜ rozmowy  z Mazowiecką Spółką Gazownictwa, aby w 



miejsce nazwy ulicy i numeru posesji wpisać numery działek, na których znajduje 

się budowa szpitala.  

Zarząd przyjął informację.  

5. Pismo Zarządu Województwa Mazowieckiego dot. organizacji 

DoŜynek Województwa Mazowieckiego  

Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego dot. współorganizowania uroczystości „DoŜynki 

Województwa Mazowieckiego.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu z uwagi na niespełnienie warunków przedstawionych w piśmie 

postanowił, Ŝe nie będzie składał oferty.  

6. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z 

dnia 15 grudnia i 29 grudnia 2008r. 

Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe decyzję w sprawie informacji nt. realizacji 

postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2008r. i 29 grudnia 

2008r podejmie na kolejnym posiedzeniu. 

7. Wypracowanie decyzji w sprawie wydzierŜawienia ok. 700m2 

powierzchni w nowo budowanym szpitalu na potrzeby firmy 

International Dialysis Centers. 

Z uwagi na nieobecność przedstawicieli firmy International Dialysis Centers,  

Zarząd postanowił , Ŝe powyŜszy temat omówi na jednym z kolejnych  posiedzeń  

Zarządu.   

8. Wniosek Centrum Medyczne  GAJDA MED. dot. wydzierŜawienia 

pomieszczeń w nowo budowanym szpitalu.  

Zarząd Powiatu w Pułtusku zapoznał się z wnioskiem Centrum Medyczne GAJDA 

MED dot. wydzierŜawienia części budowanego szpitala, celem zorganizowania 

oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Z uwagi na znaczenie przedstawionej 

propozycji dla funkcjonowania szpitala Zarząd postanowił wystąpić do Centrum 

Medyczne GAJDA MED z wnioskiem o przekazanie szczegółowej oferty dot. 

wynajmu pomieszczeń.  

Sprawa będzie przedmiotem jednego z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

9. Sprawa budowy szpitala w Pułtusku  



a. informacja Dyrektora SP ZOZ nt. cateringu, laboratorium i 

wyposaŜenia  w nowo budowanym szpitalu.  

Z uwagi na nieobecność Dyrektora SP ZOZ, Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe ww. 

temat omówi na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

10. WyraŜenie zgody  w sprawie zakupu samochodu karetki – zgodnie z 

uchwałą Nr XIX/123/2000 Rady Powiatu w Pułtusku .  

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZOZ dot. zakupu 

samochodu: karetki przewozowej dla potrzeb SP ZOZ. Środki na zakup 

samochodu pochodzą z dotacji i zostały przekazane przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie.  

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na powyŜsze działanie.  

11. WyraŜenie zgody  w sprawie wydzierŜawienia pomieszczeń w 

Przychodni  SP ZOZ w Pułtusku przy ul. 3-go Maja 5 na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej - – zgodnie z uchwałą Nr XIX/123/2000 Rady 

Powiatu w Pułtusku . 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZOZ dot. wydzierŜawienia 

pomieszczeń w Przychodni  SP ZOZ w Pułtusku przy ul. 3-go Maja 5 na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej na okres 3 lat. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, iŜ Dyrektor SP ZOZ przekazał, Ŝe został 

ogłoszony przetarg dot. wydzierŜawienia pomieszczeń Przychodni – niestety nie 

została złoŜona Ŝadna oferta. Obecnie do czasu rozstrzygnięcia przetargu zawarto 

umowę z dotychczasowym najemcą. 

Zarząd przyjął informację i akceptował działania Dyrektora SP ZOZ.  

12. Wniosek dot. modernizacji drogi powiatowej Łubienica – Niestepowo.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. K. StrzyŜewski przedstawił 

wniosek dot. modernizacji drogi powiatowej Łubienica – Niestępowo.  

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Dyrektor poinformował, Ŝe modernizacja ww. drogi została juŜ uwzględniona we 

wniosku pn. „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w 



Powicie Pułtuskim”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Z pisemnej informacji przekazanej przez Mazowiecką Jednostkę 

WdraŜania Programów Unijnych wynika, Ŝe wniosek przeszedł pomyślnie etap 

oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez 

Komisję Konkursową.  

Zarząd Powiatu przyjął informację i zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Pułtusku do poprawny nawierzchni drogi Łubienica – Niestępowo  

w ramach bieŜącego utrzymania dróg 

13. Propozycja pisma do Wojewody Mazowieckiego o wystąpienie do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o 

stwierdzenie niewaŜności decyzji stwierdzających nabycie przez 

Miasto i Gminę Pułtusk prawa własności nieruchomości.  

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła pisma 

do Wojewody Mazowieckiego o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z wnioskiem o stwierdzenie niewaŜności decyzji stwierdzających 

nabycie przez Miasto i Gminę Pułtusk prawa własności nieruchomości dot. ul. 

Bartodziejskiej oraz ul. Tysiąclecia.  

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu akceptował treść wystąpienia.  

 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, Ŝe 

Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą nr XVIII/137/08 pozbawiła drogę nr 3418W 

kategorii dróg  powiatowych  i zaliczono ją drogę do kategorii dróg gminnych. 

Wymieniona droga znajduje się na terenie gminy Winnica i obejmuje działkę nr 28 

– połoŜoną we wsi Gnaty Szczerbaki i działkę nr 114 połoŜoną we wsi Gnaty 

Lewiski.  

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Gminy Winnica z propozycją przekazania 

tych nieruchomości w formie darowizny.  

14. Wniosek dyrektora ZSZ im. J.Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie  

zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. 



Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk 

przedstawił wniosek Dyrektora ZSZ dot. zatrudnienia od stycznia 2009r. trzech 

osób na stanowiskach robotników gospodarczych oraz referenta sekretariatu.  

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. wniosek.  

15.  Wniosek dyrektora SOSW im.A.Karłowicz w Pułtusku w sprawie 

ustalenia kosztów surowca 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk 

przedstawił wniosek Dyrektora SOSW dot. wysokości stawki dziennej za 

wyŜywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku. 

Wniosek stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek. Od 1 stycznia 2009r. stawka dzienna za wyŜynie 

będzie wynosiła 8 zł (słownie: osiem zł).  

16. Wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku w sprawie likwidacji 

Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk 

przedstawił wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku dot. likwidacji 

Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Pułtusku. 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek. W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowany 

stosowny projekt uchwały i przedłoŜony pod obrady  Rady Powiatu.  

17. Zalecenia pokontrolne Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące 

ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk 

przedstawił Zalecenia pokontrolne Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące 

ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 12 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację.  

18. Informacja nt. projektu regulaminu  przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 



Zarząd Powiatu akceptował projektu regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w brzmieniu załącznika nr 13  

do protokołu.  

19. Wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi dot. udzielenia wsparcia 

finansowego na dokończenie wszystkich spraw związanych z budową 

pomnika Jana Pawła II.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

w Pułtusku dot. udzielania wsparcia finansowego budowy pomnika Jana Pawła II.  

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Z uwagi na potrzebę wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z  zakończeniem 

realizacji tak waŜnej inicjatywy jaką jest budowa pomnika PapieŜa Polaka, Zarząd 

Powiatu postanowił zaprosić Dyrektor LO na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu 

Powiatu celem przedstawienia dokumentacji dotyczącej budowy pomnika (tj. 

wizerunek pomnika, skład komisji dokonującej wyboru projektu, rozliczenia 

środków zebranych przez młodzieŜ szkoły, itp.  

20. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nt. wygaśnięcia 

porozumienia w sprawie funkcjonowania punktu paszportowego w 

siedzibie Starostwa.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, ze Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 

Warszawie przekazał  informację , Ŝe z dniem 1 stycznia 2009r. przestaje 

funkcjonować punkt paszportowy w siebie Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Pełna obsługa mieszkańców powiatu w zakresie spraw paszportowych, tj. 

przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych będzie 

odbywać się w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie.  

Pismo stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

Zarząd przyjął informację.  

21.  Decyzja dot. ufundowania nagrody dla jednego z zespołów biorących 

udział w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych 

Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody dla uczestnika XXIX 

Wojewódzkiego  Przeglądu  Zespołów Tanecznych w kwocie ok. 500zł  

22. Decyzja w sprawie współpracy z lokalnymi gazetami.  



Sekretarz Powiatu przedstawiła oferty gazet, tj. Tygodnika Pułtuskiego i Pułtuskiej 

Gazety Powiatowej dot. publikacji informacji o pracy organów powiatu  i  

jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego.  

Oferty stanowią załącznik nr 16  do protokołu.  

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoŜyła Pułtuska 

Gazeta Powiatowa.  

23. Decyzja w sprawie pomocy finansowej i organizacyjnej dla 

Pułtuskiego Sztabu  WOŚP. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. sfinansowania zakupu materiałów 

biurowych i dekoracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 17 Finału WOŚP. 

Wniosek stanowi załącznik nr 17  do protokołu.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając na organizację Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy - 500zł.  

Ponadto Zarząd postanowił, Ŝe poczęstunek dla wolontariuszy Orkiestry 

przygotują Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (bigos) oraz Dom Pomocy 

Społecznej w Obrytem (ciasto). Ponadto środki finansowe zebrane przez 

wolontariuszy podczas ulicznej zbiórki zostaną przewiezione do Warszawy 

samochodem osobowym Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu 

pułtuskiego na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 173/09 w sprawie układu wykonawczego 

budŜetu powiatu pułtuskiego na 2009r. 

25. Wolne wnioski  

a) podziękowania: 

- od Wojewody Mazowieckiego za organizację poboru 

Sekretarz Powiatu przedstawiła podziękowanie Wojewody Mazowieckiego za 

prawidłową organizację i przygotowanie poboru w 2008r.  

- Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Poświętnem  

Sekretarz Powiatu poinformowała, Ŝe Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku złoŜył podziękowanie 

za ufundowanie upominków  okolicznościowych z okazji jubileuszu 85-lecia 

doradztwa rolniczego w Poświętnem.  



b) Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął dyskusję nt. moŜliwości dofinansowania 

zakupu samochodu ratownictwa chemicznego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

największego skupiska ludności w powiecie – jakim jest miasto Pułtusk 

postanowił dokonać analizy moŜliwości finansowych budŜetu powiatu celem 

dokonania zakupu ww. samochodu.  

c) sprawa imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim w roku 2009r 

Radna I. Sosonowicz  – Ptak zapytała, czy został juŜ opracowany  

harmonogram imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim  

Sekretarz Powiatu poinformowała, Ŝe do jednostek organizacyjnych powiatu 

przekazano pismo o przedstawienie wykazu imprez przewidzianych w roku 

2009. Kompleksowa informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona 

Zarządowi Powiatu pod koniec stycznia br..  

 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00. 

Protokółowała:  

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

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

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

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak .................................... 

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


