
Protokół Nr 104/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 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. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z

21 stycznia 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

2. Informacja  Dyrektora  SP  ZOZ  nt.  cateringu,  laboratorium  i

wyposażenia  w nowo budowanym szpitalu. 

Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawił  informację  nt.  cateringu,  laboratorium  i

wyposażenia  w nowo budowanym szpitalu.

Odnośnie  cateringu  -  Dyrektor  poinformował,  że  zgodnie  z  informacją

przekazaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzje dot.

sposoby  żywienia  pacjentów  w  nowo  budowanym  szpitalu  należą  do

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Jedną  z  takich  form  żywienia  może  być  również   catering.  Opracowane

systemy jakości (Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna,

system HACCP) muszą zapewniać: 

- higieniczne i zgodne z zasadami żywienia chorym posiłki. 

- odpowiednią  wartość  odżywczą,  temperaturę  serwowanych  potraw,

higieniczne  przechowywanie  naczyń  jednorazowych,  mycie  i

przechowywanie termosów, itp. 

Odnośnie  laboratorium  –  Dyrektor  przedstawił  koszty  pracowni

diagnostycznych za rok 2008 w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu oraz

wykaz  sprzętu  laboratoryjnego,  który  należy  doposażyć  w  nowo

budowanym szpitalu w brzmieniu załącznika nr 4  do protokołu. 

Ponadto Dyrektor przedstawił:



- wykaz sprzętu i wyposażenia jaki jest w posiadaniu SP ZOZ w Pułtusku,

który kwalifikuje się do przeniesienia do nowo budowanego szpitala  

- pismo  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów  unijnych

informujące,  że wniosek „Nowoczesne wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”  przeszedł  pomyślnie  ocenę

formalną  i  zostanie  przekazany  do  oceny  merytorycznej  dokonywanej

przez Komisję  Konkursową. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ   do  przygotowania  w

terminie do 27 lutego 2009r. koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku

na rok 2009 i lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania

szpitala w nowym obiekcie na Popławach.

W przygotowanej koncepcji proszę uwzględnić m.in.:

- szeroko rozumiane zmiany i  propozycje organizacyjne SP ZOZ,

- nowe rozwiązania organizacyjno – prawne funkcjonowania SP ZOZ  

- funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki zamkniętej,

specjalistki oraz usytuowania Działu Ratownictwa Medycznego, 

- wykorzystanie obiektów i budynku obecnego szpitala, poradni,

pogotowia , administracji, itp.,

- sprawy kadrowe.

3. Wypracowanie  decyzji  w  sprawie  wydzierżawienia  ok.  700m2

powierzchni  w  nowo  budowanym  szpitalu  na  potrzeby  firmy

International Dialysis Centers.

Pan  Marek  Duszota  –  przedstawiciel  firmy  Eurodial  sp.  z  o.o.  -

poinformował,  że  z  dniem  1  grudnia  2008r.  spółka  Eurodial  sp.  z  o.o.

połączyła  się  ze  spółką  Międzynarodowe  Centra  Dializ  Polska  sp.  z  o.o.

Połączenie  spółek  nastąpiło  w  trybie  art.  492  §1  pkt  1  Kodeksu  spółek

handlowych,  tj.  w drodze przejęcia spółki przejmowanej (międzynarodowe

Centra Dializ Polska sp. z o.o.) przez spółkę przejmującą (Eurodial sp. z o.o.)

poprzez  przeniesienia  całego  majątku  spółki  przejmowanej  na  spółkę

przejmującą. Połączenie związane było z restrukturyzacją grupy kapitałowej



do  której  należą  Eurodial  sp.  z  o.o.  oraz  Międzynarodowe  Centra  Dializ

Polska  sp.  z  o.o.  i  miało  na  celu  uporządkowanie  struktury  grupy

kapitałowej.  Pan M. Duszota poinformował, że Spółka Eurodial sp. z o.o.

ponawia  swoją  ofertę  włączenia  w  proces  inwestycyjny  budującego  się

szpitala w Pułtusku na obecnym etapie inwestycji i dzierżawy powierzchni

700m2 na  realizację  projektu  powstania  stacji  dializ  wraz  z  poradnią

nefrologiczną.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem umowy dzierżawy pomieszczeń w

nowo  budowanym  szpitalu  przedstawioną  przez  p.  M.  Duszotę  oraz

zaproponował wprowadzenie do niej zmian. 

Aktualna   wersja  umowy  zostanie  przedstawiona  Zarządowi  Powiatu  do

akceptacji.

4. Informacja Dyrektora LO im. P. Skargi nt.  dokumentacji

dotyczącej budowy pomnika Jana Pawła II. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora LO im. P. Skargi w

Pułtusku nt. działań Międzyszkolnego Komitetu Organizacyjnego Budowy

Pomnika „ Dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II od Młodzieży Ziemi

Pułtuskiej” w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie zamiaru

likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z  projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w

sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku

w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.

Zarząd postanowił, że ww. temat zostanie zgłoszony pod obrady najbliższego

posiedzenia Rady Powiatu w Pułtusku. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku  w sprawie przyjęcia

planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w

roku 2009.

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

przedstawił  Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie



przyjęcia  planu  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w

roku 2009 w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd  akceptował  projekt  uchwały,  który  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa zostanie przedłożony związkom zawodowym nauczycieli

działającymi na terenie powiatu pułtuskiego. 

7. Informacja nt. projektów wniosków planowanych do złożenia w

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego.

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że wraz z Wydziałem Rozwoju i

Promocji oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu

przygotowano propozycję pozyskania środków na realizację projektów w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2009, tj:

W ramach działania  7.2 Infrastruktura służąca edukacji , jest propozycja

złożenia wniosków na:

- poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego:

budowa wielofunkcyjnego boiska. Planowana wartość inwestycji: 100 000

zł

- Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w ZS im B. Prusa: remont

dachu. Planowana wartość inwestycji: 850 000 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów: 

12.03.2009r. – 24.04.2009r.

W ramach działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka jest propozycja

złożenia wniosku na 

- Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie Szkolnej: wymiana

instalacji CO, wymiana instalacji elektrycznej, termomodernizacja

budynku - planowana wartość inwestycji: 1 000 000 zł

- Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego:

wymiana instalacji CO, wymiana instalacji elektrycznej - planowana

wartość inwestycji: 1 500 000 zł



Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów: 

III kwartał 2009r.

W ramach działania  7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej, jest

propozycja złożenia wniosków na:

- poprawa jakości infrastruktury społecznej w DPS Obryte: modernizacja

łazienek, remont dachu, termomodernizacja budynku - planowana wartość

inwestycji: 3 000 000 zł (w tym dofinansowanie z EFRR: 2 000 000 zł)

- poprawę jakości infrastruktury społecznej DPS Ołdaki: modernizacja

oczyszczalni ścieków, remont pomieszczeń socjalnych, rehabilitacyjnych i

łazienek, budowa podjazdów dla niepełnosprawnych - planowana wartość

inwestycji: 1 000 000 zł 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów: 

17.02.2009r. – 19.03.2009r.

Ponadto jest propozycja złożenia wniosków w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009

- Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ

INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

propozycja złożenia wniosku na rozwój form aktywnej integracji oraz

upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów: 19.01.2009r. –

27.02.2009r.

Kwota przydzielona powiatowi pułtuskiemu wg algorytmu: 551 243 zł

- Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów: 19.01.2009r. –

27.02.2009r.

Maksymalna wartość projektu: 50 000 zł. Poziom dofinansowania z EFS:

100%



Zarząd Powiatu akceptował propozycję złożenia wniosków. 

8. Wniosek Akademii Humanistycznej w Pułtusku dot. ufundowania

nagród rzeczowych lub pieniężnych dla laureatów VII edycji

Olimpiady Wiedzy o unii Europejskiej.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem   Akademii  Humanistycznej  w

Pułtusku  dot.  ufundowania  nagród  rzeczowych  lub  pieniężnych  dla

laureatów VII edycji Olimpiady Wiedzy o unii Europejskiej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając kwotę ok. 600zł na

ufundowanie nagrody rzeczowej dla jednego z laureatów Olimpiady. 

9. . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie środków

trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

przez jednostkę organizacyjną powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr  177/09 w sprawie wyrażenia zgody na

przyjęcie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i

prawnych przez jednostkę organizacyjną powiatu. 

10.Informacja nt. wyników kontroli problemowej przeprowadzonej

przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Domu Pomocy Społecznej

w Ołdakach

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację   nt.  wyników  kontroli  problemowej

przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Domu Pomocy

Społecznej w Ołdakach, w brzmieniu załącznika nr 8  do protokołu. 

11.Wniosek w sprawie wszczęcia procedury w trybie  „wolnej ręki” na

realizację zadania pn. pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją

budowy szpitala w Pułtusku.

Zarząd Powiatu postanowił o wszczęciu procedury w trybie  „wolnej ręki” na

realizację zadania pn. pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją budowy

szpitala w Pułtusku.

12.Informacja nt. realizacji drogi Strzegocin – Nasielsk w partnerstwie

z   powiatem nowodworskim- podjęcie decyzji w sprawie złożenia

wniosku do Ministra Infrastruktury o środki z rezerwy drogowej. 



Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  pismo  Ministerstwa  Infrastruktury  dot.

możliwości  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  inwestycji  na  drogach  z

rezerwy subwencji drogowej pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd powiatu postanowił, że decyzje w sprawie zgłoszenia drogi podejmie

na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

13.Decyzja w sprawie podpisania porozumienia w sprawie określenia

kosztów  i  ponoszenia  wydatków  na  utrzymanie  dzieci

umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce w Ostrołęce 

Zarząd Powiatu postanowił o podpisaniu porozumienia w sprawie określenia

kosztów  i  ponoszenia  wydatków  na  utrzymanie  dzieci  umieszczonych  w

Wielofunkcyjnej Placówce w Ostrołęce

14. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21

stycznia 2008r

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu w dniu 21 stycznia

2009r. 

15.Wolne wnioski 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


