
Protokół nr 109/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 marca 2009r.

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

do niniejszego protokółu.

II.Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn  

III.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Wizja lokalna ulicy Grabowej  

Zarząd  Powiatu  przeprowadził  wizję  lokalną  na  ul.  Grabowej.  W  wizji

lokalnej  udział  wzięli   Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.

Strzyżewski  oraz  Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów,

Gospodarki Nieruchomościami p. P. Kazimierczak.

Radna I. Sosonowicz – Ptak zwróciła uwagę, że zarówno Wydział Geodezji i

Gospodarki Nieruchomościami jak i Zarząd Dróg Powiatowych nie podjęli

zadawalających  działań  mających  na  celu  ustalenia  własności  gruntów pod

budowę chodnika. 

Zarząd Powiatu postanowił udzielić  zlecenia na wznowienie granic lub też

rozgraniczenie działek niezbędnych pod budowę chodnika na ul. Grabowej i

w Grabówcu.  

2. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z

5 marca 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

3. Sprawa budowy szpitala w Pułtusku 

a) informacja nt. wizytacji budowy szpitala 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 9 marca br. na zaproszenie

Zarządu  Powiatu  i  Pani  Marzeny  Cendrowskiej,  członka  Rady Społecznej

SPZOZ w Pułtusku z wizytą na budowę szpitala przybyli Wicemarszałkowie



Województwa Mazowieckiego – Stefan Kotlewski i Ludwik Rakowski.  W

spotkaniu  uczestniczyli  również:  Radny  Sejmiku  Województwa

Mazowieckiego  Witold  Chrzanowski,  Przewodniczący  Rady  Powiatu

Czesław  Czerski,  Dyrektor  SPZOZ  w  Pułtusku  Narcyz  Tokarski  oraz

przedstawiciele  Inwestora  Zastępczego  WPUI  sp.  z  o.o.  i  Generalnego

Wykonawcy  P.P.U.  ZAMBET  S.A.  Wizytujący  budowę  szpitala  wyrazili

zadowalanie z postępu prac.

b) analiza  przygotowanej  dokumentacji  dot.  udzielenia

zleceń  na  dokończenie   robót  dodatkowych  w

budynku C i A budowanego szpitala.

Inwestor Zastępczy przedstawił informację nt.  przygotowanej dokumentacji

dot. udzielenia zleceń na dokończenie  robót dodatkowych w budynku C i A

budowanego szpitala.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję ww. sprawie podejmie po uzyskaniu

opinii Radcy Prawnego  pracującego w Starostwie Powiatowym. 

4. Sprawa zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej w

Obrytem i Ołdakach 

W  tej  części  posiedzenia  udział  wzięli  Dyrektorzy  Domów  Pomocy

Społecznej  w Obrytem i  w Ołdakach oraz Z-ca  Dyrektora  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku p. I. Groszkowska.  

Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do

zadań  własnych  samorządu  powiatowego  należy  prowadzenie  domów

pomocy  społecznej.  Po  stronie  ”domu”  leży  obowiązek  umożliwienia  i

zorganizowania  pomocy  mieszkańcom  w  dostępie  do  korzystania  ze

świadczeń zdrowotnych przysługujących im (tj. mieszkańcom) na podstawie

przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych z

opłaconych  m.in.  przez  mieszkańców  domów  społecznych  składek

zdrowotnych. Domy Pomocy Społecznej nie  świadczą usług zdrowotnych,

ponieważ nie posiadają statutu zakładu opieki zdrowotnej. Dla prawidłowej



realizacji  tych  wytycznych  od  1  stycznia  2008  roku,  NFZ  tj.  oddziały

wojewódzkie  zawierały  umowy  na  realizację  świadczeń  pielęgniarskich,  w

ramach  których  jedna  pielęgniarka  może  obejmować  pielęgniarską  opieką

środowiskową  nie  więcej  niż  8  podopiecznych.  Świadczenia  te  mogą  być

realizowane przez pielęgniarki jeżeli spełnią kryteria kwalifikacyjne i zawrą

kontrakt z jednostką ZOZ świadczącą takie usługi. 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Pułtusku p. I. Groszkowska poinformowała, że

SP ZOZ w Pułtusku  nie  może  zatrudnić  pielęgniarek  pracujących  w DPS

Obryte twierdząc,  że SP ZOZ może świadczyć tylko jedną z form opieki

pielęgniarskiej,  tj.  albo  opiekę  pielęgniarek  środowiskowych  albo  opiekę

środowiskowo domową. 

W  chwili  obecnej  SP  ZOZ  ma  zakontraktowane  świadczenia  opieki

pielęgniarek  środowiskowych  i  nie  ma  możliwości  dokonania  zmiany

kontraktu  i  zatrudnienia  (przejęcia)  pielęgniarek  z  domów  pomocy

społecznej. Poza tym Dyrektor SP ZOZ kontaktował się telefonicznie oraz

rozmawiał  osobiście  z  przedstawicielami  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,

którzy jednoznacznie określili,  że  SP ZOZ może prowadzić tylko jedną z

form opieki pielęgniarskiej. 

Dyrektor  DPS  Obryte  p.  J.  Zalewski  poinformował,  że  pielęgniarki  DPS

Obryte  nie  były  zainteresowane  utworzeniem  Niepublicznego  Zakładu

Opieki  Zdrowotnej.  Jednakże  zgłosił  się  Niepubliczny  Zakład  Opieki

Zdrowotnej w Ostrołęce, który przejął pielęgniarki Domu i obecnie pracują

one  w NZOZ na  umowę zlecenie,  wyrażając  zgodę  na  zmniejszenie  o  ¼

wymiar  etatu  w DPS Obryte.  Jednak  ww.  pielęgniarki  nadal  występują  z

prośbą aby zatrudnił je SP ZOZ w Pułtusku.

Z-ca Dyrektora DPS Ołdaki p. A. Wydra poinformował, że również nawiąże

kontakt z NZOZ w Ostrołęce celem zatrudnienia pielęgniarek Domu.

Zarząd przyjął informację.



5. Informacja  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Staży  Pożarnej

nt. udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Pułtusk na zakup

samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Komendanta  Powiatowej

Państwowej  Staży Pożarnej   nt.  udzielonej  pomocy finansowej  powiatowi

pułtuskiemu  przez  Gminę  Pułtusk  na  zakup  samochodu  ratowniczo  –

gaśniczego w wysokości 100.000zł

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

6. Sprawa zmiany porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia

zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie specjalnego

lub  indywidualnego  nauczania  dzieci  niewidomych  i  słabo

widzących , niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  p.  M. Gos przedstawiła

propozycję  zmiany Porozumienia  zawartego w dniu 8 października 2001r.

pomiędzy  powiatem  pułtuskim  a  powiatem  ciechanowskim  w  sprawie:

powierzenia  prowadzenia  zadań  publicznych  w  przedmiocie  orzekania  o

potrzebie  specjalnego  lub  indywidualnego  nauczania  dzieci  niewidomych i

słabo widzących , niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. 

Dyrektor zaproponowała aby §1 cyt. porozumienia, otrzymał  brzmienie:

„Powiat pułtuski powierza powiatowi ciechanowskiemu prowadzenie zadań

publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub

indywidualnego  nauczania  dzieci  niewidomych  i  słabo  widzących  ,

niesłyszących  i  słabo  słyszących  oraz  dzieci  z  autyzmem oraz  wydawania

opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  od  chwili

wykrycia  niepełnosprawności  do  podjęcia  nauki  w  szkole  dla  dzieci

niewidzących  ,  słabo  widzących  ,  niesłyszących  ,  słabo  słyszących  oraz  z

autyzmem. 

Zarząd akceptował propozycję zmiany Porozumienia.. 



7. Wniosek  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  dodatkowe  środki  na

zakup samochodu i bieżące utrzymanie. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Zarządu  Dróg

Powiatowych dot. przekazania dodatkowych środków finansowych na zakup

samochodu  osobowego  dla  Kierownika  Drogowego.  Wniosek  stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych aby

wystąpił do SPZOZ w Pułtusku z propozycją ewentualnego przekazania

samochodu.

8. Pismo Dyrektora DPS Ołdaki dot. wyrażenia zgody na złożenie

wniosku o wygaśnięcie trwałego  zarządu 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  pismem  Dyrektora  DPS  Ołdaki  dot.

wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  o  wygaśnięcie  trwałego  zarządu  do

nieruchomości położonej w Ołdakach gm. Gzy oznaczonej numerem działki

30/4 o pow. 0,2025ha. 

Zarząd akceptował wniosek Dyrektora DPS Ołdaki. Na najbliższe

posiedzenie Zarządu zostanie przygotowana stosowana decyzja w tej

sprawie. 

9. Akceptacja Aneksu nr 3 do organizacji Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku

Zarząd Powiatu akceptował Aneks nr 3 do organizacji Specjalnego Ośrodka

Szkolno  –  Wychowawczego  w Pułtusku,  który  znajduje  się  w Wydziale

Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: odwołania  Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 183/09 w sprawie  w sprawie: odwołania

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 

Pan  Marek  Tomasz  Majewski  ze  stanowiska  Dyrektora  Domu  Pomocy

Społecznej  w  Ołdakach  zostanie  odwołany  z  dniem  26  marca  2009r.



Rozwiązanie  stosunku  pracy  z  Panem  Markiem  Tomaszem  Majewskim

nastąpi na mocy  porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. 

11. Wniosek Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki dot. realizacji

projektu

Zarząd  Powiatu zapoznał  się  wnioskiem  dot.  pokrycia  części  kosztów

projektu w ramach programu operacyjnego “ Patriotyzm Jutra” pod nazwą “

Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”- konkurs badawczy historyczno-

literacki dla młodzieży. Całkowity koszt realizacji projektu – 17225zł. Koszt

powiatu 2885zł.- z działu promocja powiatu. Zarząd pozytywnie zaopiniował

ww. wniosek. Środki zostaną przekazane z wolnych środków z 2008r. 

Honorowy patronat projektu obejmie Zarząd Powiatu 

12. Omówienie spraw związanych z XXVI Sesją Rady Powiatu 

a) Zarząd postanowił uzupełnić porządek XXVI Sesji Rady

Powiatu  o  pkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia

formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji

umowy  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury

Fizycznej.  –  projekt  uchwały  dot.  realizacji

przedsięwzięcia  pn.  Budowa  wielofunkcyjnego  boiska

sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży” 

b) Z  uwagi  pytania  zadawane  na  posiedzeniach  Komisji

Rady  Powiatu  dot.  funkcjonowania  Szkolnego

Schroniska  Młodzieżowego  -  Zarząd  zobowiązał

Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu

do  przygotowania  symulacji  kosztów   związanych  z

funkcjonowaniem Schroniska. 

13. Wolne wnioski 

- Zarząd Powiatu zapoznał się ze Stanowiskami   Konwentu

Województwa Mazowieckiego w sprawie: 



a) zwiększenia alokacji środków finansowych w działaniu

3.1. RPO WM

b) końcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje

zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych 

Stanowiska stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

- sprawa sprostowań do artykułów jakie ukazały się na portalu

internetowym Tygodnika Pułtuskiego

Z uwagi na fakt, iż w artykułach jakie ukazały się na portalu internetowym

Tygodnika  Pułtuskiego  pt.:  „Był  Zarząd!”,  oraz   ‘Wicemarszałkowie  w

szpitalu” podawane są nieprawdziwe informacje, Zarząd Powiatu postanowił

o przekazaniu sprostowań do ww. artykułów. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: 

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


