
Protokół Nr 129/09

posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 sierpnia 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. 8:15

Zarząd  Powiatu  na  wniosek  Wicestarosty  Pułtuskiego  zdjął  z  porządku

Zarządu  punkt  6  „Omówienie  koncepcji  funkcjonowania  SP  ZOZ  w

Pułtusku  na  rok  2009  i  lata  następne,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

funkcjonowania  szpitala  w  nowym  obiekcie  na  Popławach”.  Koncepcja

zostanie  omówiona  na  roboczym spotkaniu  a  następnie  przedstawiona  na

posiedzeniu Zarządu.

1. Wręczenie  aktów  powołania  dyrektorom  szkół  i  placówek

oświatowych powiatu pułtuskiego. 

Starosta  Pułtuski  wręczył  dyrektorom  szkół  i  placówek  oświatowych

powiatu pułtuskiego akty powołania.

Przedłużono powierzenie stanowiska następującym dyrektorom:

1) dyrektorowi Bursy Szkolnej w Pułtusku p. Ilonie Dynak 

2) dyrektorowi  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Pułtusku  –  p.

Marii Elżbiecie Gos

3) dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny

Karłowicz w Pułtusku p. Aldonie Iniarskiej 

Okres powierzenia - pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2009r. do 31 sierpnia

2014r.

Powierzono stanowiska nowym następującym dyrektorom:  



1) dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w

Pułtusku p. Jarosławowi Druchniakowi

2) dyrektorowi dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi  w

Pułtusku p. Barbarze Meredyk 

3) dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku p. Dorocie

Orłowskiej

Okres powierzenia - pięć lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2009r. do dnia

31 sierpnia 2014r.

2. Ustalenie wynagrodzeń  dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

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

przedstawił  propozycję  wynagrodzeń  dyrektorów  szkół  i  placówek

oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w roku szk. 2009/2010.

Poinformował,  że  składniki  wynagrodzeń  dyrektorów  szkół  i  placówek

oświatowych powiatu przedstawiają się następująco:

-       wynagrodzenie  zasadnicze  -  uzależnione  od  stopnia  awansu

zawodowego  i  wykształcenia  określone  w  rozporządzeniu  Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r.  zmieniającym rozporządzenie

w sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego

nauczycieli,  ogólnych  warunków  przyznawania  dodatków  do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym

od pracy,  na  podstawie  §3  ust.1  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli,

zostaje zwiększone o 10%;

a. dodatek  funkcyjny,  zgodnie  z  zapisem w §9  ust.2  pkt  1  Regulaminu

wynagradzania  nauczycieli  wynosi  od  30%  do  80%  wynagrodzenia

zasadniczego;

-       dodatek stażowy, w zależności od posiadanego stażu pracy.

Ponadto  Dyrektor  SOSW  im.  A.  Karłowicz  w  Pułtusku  oraz  Dyrektor

Poradni  Psychologiczno  –Pedagogicznej  w  Pułtusku  posiadają  dodatki  za



warunki  pracy,  z  tytułu  pracy  w  trudnych  i uciążliwych  dla  zdrowia

warunkach,  w  wysokości  określonej  w  §11  Regulaminu  wynagradzania

nauczycieli.  

Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  wynagrodzeń  dyrektorów  szkół  i

placówek oświatowych przedstawioną przez Dyrektora Wydziału EZK.  

3. Sprawa odpowiedzi na pismo p. D. Pawlak 

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

poinformował,  że  Pani  Danuta  Pawlak  złożyła  pismo  do  Kuratorium

Oświaty – Delegatury w Ciechanowie z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie

została  dopuszczona  do drugiej  części   konkursu  na  stanowisko dyrektora

Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku. 

Dyrektor  wyjaśnił,  że  przyczyną  niedopuszczenia  było  niespełnienie  przez

Panią Pawlak wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 2 ppkt

3  tj.  brak  w przedłożonej  ofercie  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie

przez kandydata przygotowania pedagogicznego. 

Następnie  Dyrektor  poinformował,  że  w  dniu  18  sierpnia  do  Starostwa

Powiatowego wpłynęło pismo p.  D. Pawlak wyjaśniające,  iż jej  pismo nie

było odwołaniem od decyzji komisji konkursowej i nie oczekuje odpowiedzi

ze strony Zarządu Powiatu.  

Zarząd przyjął informację. 

4. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku:

a. wykaz sprzętu i wyposażenia do nowo budowanego szpitala

na Popławach 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła  pismo

Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych  w  Ciechanowie

zawierające  propozycję   wyposażenia  dla  pomieszczeń  powiązanych  z

robotami budowlano – montażowymi wykonywanymi przez PPU ZAMBET

wg umowy nr 60/2005 z 22 września 2009r. i umowy nr 78/2006 z 3 listopada



2006 na „Wykonanie robót budowlano - montażowych w budynku „A” i „C”

budowanego szpitala w Pułtusku”. 

Inwestor  w  piśmie  proponuje  wyłączenie  dostaw  określonego  sprzętu,  co

powoduje  zmniejszenie  wynagrodzenia  wykonawcy  o  kwotę  19.077,68zł

brutto. 

Poza  tym  WPUI  informuje,  że  należy  dodatkowo  zakupić  sprzęt  i

wyposażenie na kwotę 436.351,30zł

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Zarząd  akceptował  wniosek  WPUI  dot.  wyłączenia  dostawy  sprzętu  na

kwotę 19.077,68zł i zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na ww. kwotę. 

b. harmonogram  robót  pozostających  do  wykonania  objętych

umowami,  których  termin  wykonania  upływa  31  sierpnia

2009r. 

Dyrektor ds. Produktu PPU ZAMBET p. J. Żytowiecki – przedstawił stan

zawansowania robót wynikający z niżej podpisanych umów:

a) umowa nr  60/05 wykonanie  robót  wykończeniowych w budynku „A”

budowanego  szpitala,  umowa  nr  78/2006–  wykonanie  robót

wykończeniowych  w  budynku  „C”  budowanego  szpitala  w  Pułtusku,

Umowa nr 20/2009 wykonanie robót wykończeniowych w budynku „C”

budowanego  szpitala  w  Pułtusku  –  roboty  dodatkowe,  dokończenie

instalacji wody lodowej i instalacji przyzywowej – zostanie wykonana w

100% do końca sierpnia 2009r. 

b) umowa  nr  42/08  wykonanie  robót  wykończeniowych  pomieszczeń  I

piętra   w  budynku  „C”  budowanego  szpitala  w  Pułtusku  –  roboty

dodatkowe.    Jedyne  zagrożenie  dot.  wykonania  pomieszczeń  dla

tomografu  komputerowego.  Pomieszczenie  jest  już  przygotowane  pod

kątem budowlanym. 



c) umowa dot.  budynku „B”–  roboty budowlano – montażowe . Termin

realizacji  umowy  upływa  9  września  br.  Obecnie  wykonano:  ścianki

działowe,  zamurowania  oraz  uzupełnienia  elementów  do  wentylacji

grawitacyjnej.  Rozpoczęto  wykonywanie  tynków  i  oblicowanie

wewnętrzne.  Wstawiono  futryny,  obecnie  czekają  na  dostawę  drzwi.

Wykonywano  już  instalację  centralnego  ogrzewania  ,  sanitarną  i

kanalizację wodociągową. 

Instalacje  elektryczne –okablowanie  wewnętrzne  wykonano   w  100%  .W

budynku  B  pozostało  do  wykonania  założenie  określonych  elementów

armatury elektrycznej. 

Instalacje  słaboprądowe były  wykonywane  równolegle  z  okablowaniem

elektrycznym i wykonane została w 100%.

Instalacja  wentylacji  mechanicznej  – wykonywane  są  przekucia,  kanały

wentylacyjne, zakres wykonanych robót wynosi 60%.

Instalacja  gazów  medycznych –to  zadanie  zostanie  zrealizowane   w

najbliższym  tygodniu.  Czas  realizacji  zadania  4-5  dni.  Nie  ma zagrożenia

terminu wykonania umowy.

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że należy podjąć wszelkie działania, aby

umowy,  przed  chwilą  wymieniane  przez  Dyrektora  p.  J.  Żytowieckiego,

zostały wykonane w 100%. i rozliczone do 10 wrzenia 2009r. 

Następnie  Wicestarosta  zadawał  liczne  pytania  dot.  budowy  szpitala  w

Pułtusku,  dot.  m.in.  terminu  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  przyłącza

energetycznego,   wykonania  pomieszczeń  tomografu  komputerowego,

dostępu do klap przeciwpożarowych.  

Odnośnie  pomieszczenia  dla  tomografu  komputerowego  –  Prezes  WPUI

odpowiedział, że Firma ZAMBET bez żadnych przeszkód powinna wykonać



roboty  objęte  umową,  ponieważ  wszelkie  podłączenia  związane  z

funkcjonowaniem ww. sprzętu wykona firma, która dostarczy tomograf. 

Odnośnie pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego – należy podjąć

wszelkie  działania  aby  Zakład  Energetyczny  złożył  stosowny  wniosek  i

przystąpił do realizacji zadania. 

Prezes  wyjaśnił,  że  w dniu  31  sierpnia  2009r.  zostaną  wykonane  wszelkie

roboty budowlane na budynku „A” i „C” budowanego szpitala. Powinny być

sprawne wszystkie instalacje i systemy. Natomiast w terminie do 29 listopada

2009r.  zostaną  przeprowadzone  przewidziane  w  przepisach  próby,

sprawdzenia  oraz  rozruchy  technologiczne,  które  pozwolą  m.in.  na

sprawdzenie  instalacji przeciwpożarowej. 

c. akceptacja projektu umowy na dostawę gazu do budowanego

szpitala w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu akceptował projekt umowy na dostawę gazu do budowanego

szpitala w Pułtusku oraz postanowił o podpisaniu umowy. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała aby Prezes WPUI przeanalizował koszty

eksploatacyjne  pod  kątem złożenia  faktur  u  Marszałka  i  wykorzystania  w

pełni środków uwzględnionych w harmonogramie budowy szpitala.  

d. sprawy różne

Nie zgłoszono żadnych tematów. 

5. Sprawa wynajęcia  budowanego szpitala  dla potrzeb Stacji Dializ i

Poradni Nefrologicznej.

Zarząd  Powiatu  postępując  zgodnie  z  Uchwałą  nr  XXIX/214/09  Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na

wynajęcie  pomieszczeń  w  budynku  szpitala  w  Pułtusku,  postanowił  o

wszczęciu procedury mającej na celu  wynajęcie w drodze przetargu, na czas

nieoznaczony, lokalu użytkowego o powierzchni 680m2 położonego w części



parterowej  budynku  „B”  szpitala  przy  ul.  Teofila  Kwiatkowskiego  w

Pułtusku.  Lokal,  będzie  wykorzystany  na  cele  związane  ze  świadczeniem

usług zdrowotnych, tj. Stacja Dializ i Poradnia Nefrologiczna.  

6. Omówienie koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku na rok

2009  i  lata  następne,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na Popławach.

Temat na wniosek Wicestarosty Pułtuskiego zdjęty z porządku obrad. 

7. Wniosek  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  dot.  wyrażenia

opinii  w sprawie projektu uchwały  dot.  likwidacji  samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny

Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego  dot.  wyrażenia  opinii  w  sprawie  projektu  uchwały  dot.

likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą

Specjalistyczny  Szpital  Wojewódzki  w  Ciechanowie.  Wniosek  stanowi

załącznik do protokołu. 

Zarząd wyraził pozytywna opinię w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania

planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2009r. 

Plan przychodów za I półrocze 2009r. został wykonany w 48,63%, w tym

realizacja  umów  z  NPZ  48,35%.  Realizacja  poszczególnych  umów

przedstawia się następująco:

a) lecznictwo zamknięte - 48,13%

b) ambulatoryjne spec. świadcz, zdrów. - 45,76%

c) rehabilitacja lecznicza  - 50,00%

d) podstawowa opieka zdrowotna - 50,42%

e) nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa op.lek. transport sanit.  -

49,43%



f) pomoc doraźna -  49,59%

świadczenia diagnostyczne współfinansowane -  45,08%

W obszarze lecznictwa zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w

oddziale  intensywnej  terapii-  35,93%  oraz  w  oddziale  położnicze-

ginekologicznym- 43,47%.

Wskaźnik wykonania planu w zakresie specjalistki wynosi 45,76%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w obszarze poradni reumatologicznej-

34,41%,  endokrynologicznej  -  39,70%,  neurologicznej-  40,58%,

gmekologiczno-położniczej- 41,95%. Wykonanie pozostałych umów oscyluje

wokół 50%.

Plan kosztów wykonano w 51,25%, w tym koszty wg rodzaju-

50,92%. Wykonanie poszczególnych grup kosztów rodzajowych

kształtuje się następująco:

a) zużycie materiałów 

51,45%

b) usługi obce - 54,68%

c) podatki i opłaty -

47,89%

d) W wynagrodzenia  - 49,47%

e) świadczenia na rzecz pracowników  -

49,65%

f) amortyzacja   - 49,63%

g) pozostałe koszty - 46,86%

Tak  więc  wykonanie  kosztów  w poszczególnych  grupach  oscyluje  wokół

50%.

Niewielkie  przekroczenie  kosztów  wystąpiło  w  grupie  usług  obcych.

Natomiast  pozytywnym elementem  realizacji  planu  jest  wykonanie  planu

wynagrodzeń na poziomie około 50%.



Stan  zobowiązań  ogółem  wynosi  2.372.358,84,  w  tym  zobowiązania

wymagalne  971.844,88  jest  to  tendencja  spadkowa  w  porównaniu  z  I

półroczem 2008r.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu

finansowego SP ZOZ za I półrocze 2009r.

9. Sprawa zgłoszenie dróg do realizacji w ramach Schetynówki 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  ze  sprawą  wyboru  drogi  do  realizacji  w

ramach  tzw.  Schetynówki  zajmował  się  już  kilkakrotnie  na  posiedzeniu

Zarządu. Ze względu na fakt, iż Gmina Świercze uzyskała dofinansowanie na

realizację  zadań   własnych  gminy,  Wójt  p.  A.  Misiewicz   informację  o

współfinansowaniu   przebudowy  drogi  na  odc.  Strzegocin  –  Chmielewo

przekaże ok. 25 sierpnia br. 

Zarząd Powiatu po dyskusji wstępnie ustalił, że w ramach tzw. Schetynówki

zostanie  złożony  wniosek  na  przebudowę  drogi  Łady  -  Gotardy  oraz  ul.

Tartacznej. 

10.Pismo  Wójta  Gminy  Świercze  dot.  wykonania  robót  drogowych

zgodnie z interpelacjami zgłoszonymi przez  Radnych Rady Gminy

Świercze

Zarząd Powiatu  zapoznał się z pismem  Pana Wójta dot. wykonania robót

drogowych  zgodnie  z  interpelacjami  zgłoszonymi  przez  Radnych  Rady

Gminy Świercze. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg:

- odkrzaczenia i dożwirowania drogi powiatowej Strzegocin – Kościesze 

- uzupełnienia  poboczy  na  odcinku  drogi  powiatowej  Kałęczyn  –

Klukowo oraz Strzegocin – Chmielewo. 

Ponadto Dyrektor ZDP uzgodni z Wójtem Gminy Świercze lokalizację

przystanku autobusowego w miejscowości Strzegocin. 



11.Wniosek  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  dot.

zweryfikowania wytyczenia boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego

w Pułtusku. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że został

wytyczony  teren  budowy  boiska  przy  Zespole  Szkół  Zawodowych  w

Pułtusku.  Niestety  szerokość  placu  jaka  pozostanie  dla  Zarządu  Dróg

Powiatowych będzie niewystarczająca  na manewr wyprowadzenia sprzętu z

wiaty przy użyciu ciągnika np. recyklera, rębaka lub skrapiarki. 

Zarząd Powiatu postanowił, że boisko przy Zespole Szkół Zawodowych im.

J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku zostało  już wytyczone  i  będzie  realizowane

zgodnie z przyjętą dokumentację. Natomiast sprawa siedziby Zarządu Dróg

Powiatowych  będzie  w  najbliższym  czasie  przedmiotem  obrad  Zarządu

Powiatu.  

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia

dróg na terenie Miasta Pułtusk do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji

zaliczenia  dróg  na  terenie  Miasta  Pułtusk  do  kategorii  dróg  gminnych,

zgodnie z załącznikiem nr4 do protokołu. 

13.Wniosek Burmistrza Pułtuska dot. użyczenia Gminie Pułtusk pasa

gruntu we wsi Grabówiec z przeznaczeniem pod budowę chodnika. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

wniosek Burmistrza Pułtuska dot. użyczenia Gminie Pułtusk pasa gruntu we

wsi Grabówiec z przeznaczeniem pod budowę chodnika. Wniosek stanowi

załącznik do protokołu. 

Ze  względu  na  fakt,  iż  zostało  już  zlecone  opracowywanie  dokumentacji

projektowej,  Zarząd Powiatu na tym etapie  nie  widzi możliwości  budowy

chodnika po drugiej stronie drogi w Grabówcu, ponieważ projekt tego nie



przewiduje. Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Burmistrza Pułtuska o

współfinansowanie budowy chodnika zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

14.Wniosek  Komisji  Przetargowej  o  udzielenie  zamówienia  pn.

„Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  z  aktualizacją  użytków

gruntowych  terenów  zabudowanych  oraz  opracowanie

numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej Gm. Winnica”. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka

poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania

pn.:  „Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  z  aktualizacją  użytków

gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy

ewidencyjnej  i  zasadniczej  gminy Winnica” wybrana  została  oferta  Nr 6

złożona przez Konsorcjum:

ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul.  Płońska 7, 06 – 400

Ciechanów GEO – IMPEX ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 339.770,00 zł. 

W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. 

Komisja wykluczyła jednego Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10

PZP, a następnie odrzuciła jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP.

Porastali  Wykonawcy  spełnili  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oferty

spełniły wszystkie wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta złożona przez Konsorcjum utworzone z firm: ADAMIR oraz GEO -

IMPEX jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest

najtańszą  i uzyskała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 



Nume

r

oferty
Firma  (nazwa)  lub  nazwisko  oraz

adres wykonawcy

Liczba

punktów 

w

kryterium:

CENA

Raze

m

1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno –

Kartograficzne Sp. z o.o., 

ul. 1 Maja 13, 10 – 117 Olsztyn 74,05 74,05

2 LEVEL  Przedsiębiorstwo  Geodezyjno  –

Projektowe Sp. z o.o. 

ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce 26,52 26,52

3

Przedsiębiorstwo  Usług  Geodezyjnych

S.C. 

Alicja Bugno & Robert Woiński

ul. Kopernika 10, 38 – 300 Gorlice 82,88 82,88

4

Przedsiębiorstwo  Usług  Geodezyjno  –

Projektowych “GEOMIAR” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85, 37 – 500 Jarosław 95,06 95,06

6

Konsorcjum: 

ADAMIR  Przedsiębiorstwo  Usług

Geodezyjnych 

ul. Plońska 7, 06 – 400 Ciechanów

GEO – IMPEX 

ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów 100 100

7

POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa 58,02 58,02

Zarząd akceptował wnioski postępowania. 



15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009r. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu

powiatu za I półrocze 2009r. 

Realizacja budżetu za  I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

Zrealizowano dochody w wysokości 24.131.858,98 zł tj. 41,7% planu

rocznego,

Zrealizowano wydatki w wysokości 20.607.033,00 zł tj. 30,7% planu

rocznego.

Niższa  realizacja  dochodów  jak  również  wydatków  w  stosunku  do

upływu czasu    to przede wszystkim:

- brak  wpływu  pomocy  finansowej  z  Samorządu  Województwa

Mazowieckiego    na  budowę  szpitala,  gdzie  w  budżecie  powiatu

przyjęto  wartość  pomocy  finansowej   z  Samorządu  Województwa

Mazowieckiego na realizację zadania w 2009 r. w kwocie 5.781.590 zł

(wydatki niewygasające z 2008 r. z terminem realizacji do 30.09.2009 r.)

- brak wpływu dotacji rozwojowych w ramach funduszy strukturalnych

(realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

rozpocznie się w II półroczu 2009 r.)

- brak  wpływu  pomocy  finansowej  z  innych  jednostek  samorządu

terytorialnego (dotacje wpłyną po zakończeniu zadań zaplanowanych

do realizacji w II półroczu 2009 r.

Wykonanie  planów  finansowych  w  większości  jednostek  organizacyjnych

powiatu kształtuje się na poziomie około 50% i jest zgodne z upływem czasu.

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonały odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

w  jednostkach  organizacyjnych  następuje  zgodnie  z  przyjętym  planem

rocznym.

Środki finansowe przekazywane są wg przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu

w Pułtusku  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Na przestrzeni I półrocza br, pomimo ograniczonych możliwości powiatu –

przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano bez większych za-

kłóceń, sukcesywnie, nie powstawały zatory płatnicze.

W I półroczu 2009 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 238.750 zł

oraz  pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki Wodnej   w wysokości 57.506 zł. Łącznie rozchody w I półroczu

2009 r. wynosiły 296.256 zł, natomiast przychody zrealizowano w wysokości

2.825.593,73 zł i są to wolne środki   z 2008 roku przeznaczone na pokrycie

planowanego  deficytu  w  kwocie  1.677.890  zł    oraz  na  spłatę  wcześniej

zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  oraz  wykup

papierów  wartościowych  w  łącznej  wysokości  792.512  zł.   Na  koniec   I

półrocza  2009 r.  pozostała  nierozdysponowana kwota  wolnych środków z

2008 r. w wysokości – 355.191,73 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca

2009 r. ogółem wynosił 7.618.772 zł, w tym: 

- wyemitowane obligacje komunalne – 5.300.000 zł

- kredyty długoterminowe – 1.916.250 zł,

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW – 402.522 zł,

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2009 r. stanowi 13,18 %

planowanych dochodów powiatu.

Skarbnik poinformowała, że pozycją zagrożone przy realizacji  budżetu po-

wiatu  jest   składaka  zdrowotna  dla  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku.



Został  już zrealizowany cały plan roczny a w lipcu powstało ok.  30.000zł

zobowiązań wymagalnych. 

Sprawa braku środków finansowych na składki zdrowotne dla bezrobotnych

wystąpiła we wszystkich powiatach ponieważ zmieniły się zasady opłacania

składek przez powiatowe urzędy pracy. W tej sprawie u wojewodów inter-

weniował Związek Powiatów Polskich. Również Powiatowy Urząd Pracy w

Pułtusku wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego wraz z informacją

o potrzebnych środkach, które wynoszą ok.  950.000zł.

 Niektóre powiaty, aby wyegzekwować kwotę potrzebą do pokrycia kosztów

ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kierują

do wojewodów wezwania do wypłaty brakujących środków. 

Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez p. Skarbnik .

Zarząd  podjął  uchwałę  nr  235/09,  którą  Skarbnik  powiatu  przekazała  do

Regionalnej Izby Obrachunkowej i Przewodniczącego Rady. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 236/09 w sprawie zmian budżetu powiatu 

W  uchwale  dokonana  podziału  rezerwy  celowej  w  kwocie  185.632zł  z

przeznaczeniem na regulację skutków podwyżek płac nauczycieli w szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat  pułtuski.  Rezerwa

celowa po zmianie 947.354zł. 

17.Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z dnia 5 i 7

sierpnia  2009r

Zarząd przyjął informację. 

18.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z

dnia 29 lipca, 5 i 7 sierpnia 2009r.

Starosta zgłosił wniosek dot. wykreślenia z protokołu posiedzenia Zarządu

w dniu  29 lipca 2009r. pkt 29 „Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu” -



pytań  p. I. Sosnowicz – Ptak dot. m.in. sprawy związków zawodowych.

Starosta uważa, że w takiej formie protokół nie powinien być przyjęty. 

Radna  I.  Sosnowicz  –  Ptak  poinformowała,  że  jest  odmiennego  zdania.

Obecnie  pozwala  się   na  pewne  działania  Dyrektora  SP  ZOZ  i  nie

wyciągane są z tego tytułu żadne konsekwencje. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  zapisy  jakie  pojawiły  się  w

protokołach,   pytania,  cały  przebieg  zdarzeń  związany  ze  związkami

zawodowymi  działającymi  przy  SP  ZOZ,  były  inicjatywą  Radnej  I.

Sosnowicz – Ptak.

Starosta  Pułtuski  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  protokołu

posiedzenia  Zarządu  z  29  lipca  2009r.  z  uwzględnieniem   wniosku,  o

którym mowa wyżej:   

Za głosowało  –3 

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 0

Protokół został przyjęty. 

Protokoły  z  posiedzenia  Zarządu  z  dn.  5  i  7  sierpnia  2009r.  zostały

przyjęte jednogłośnie. 

19.Wolne wnioski

- przekazanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

programu  współpracy  Powiatu  Pułtuskiego  na  2010r.  z

organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Sekretarz przekazała projekt uchwały celem zapoznania się. Uchwała zostanie

poddana społecznym konsultacjom. Następnie uchwała będzie przedmiotem

obrad Komisji i Rady Powiatu. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję ulokowania wolnych środków w



kwocie ok. 6,7mln zł na rachunku bankowym. 

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009r „Zarząd Powiatu jest upoważniony

do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych  bankach  niż  bank  prowadzący  obsługę  budżetu  powiatu”.  Według

przeprowadzonych  badań  -  najkorzystniejsze  oprocentowanie  proponuje

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.  Czas obowiązywania lokaty – 3

miesiące , tj. od września do listopada 2009r. w sposób następujący:

- po  miesiącu  obowiązywania  lokaty  zostanie  pobrane  1,7  mln  zł.  Na

koncie pozostanie 5 mln zł na kolejny miesiąc.

- na koniec  miesiąca  października  zostanie  pobrane 700.000zł.  Na koncie

pozostanie 4.300.000zł na kolejny miesiąc.

W obrocie trzymiesięcznym lokata wynosić będzie 5,3 mln zł.  

 Powyższe  działanie  spowoduje  wzrost  dochodów  powiatu  o  kwotę  ok.

60.000zł - 80.000zł. 

Zarząd akceptował wniosek p. Skarbnik.

Starosta  wręczył  członkom  Zarządu  zaproszenia  na  Powiatowe  Obchody

Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 

Starosta Pułtuski poinformował, że protokoły posiedzeń Zarządu z dnia 8 i

16 lipca 2009r. zawierają szczegółowy, wręcz stenograficzny zapis wydarzeń

dot. cyklu pytań w sprawie  SP ZOZ –u, dlatego też uważa, że należy się

zastanowić jak obszerne powinny być protokoły. 

Salę Narad bez usprawiedliwienia opuściła Radna I. Sosonowicz – Ptak. 

Wicestarosta Pułtuski uważa, że protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z 29

lipca 2009r, który przed chwilą został przyjęty,  powinien zostać uzupełniony



o  wypowiedź   p.  I.  Sosnowicz  –  Ptak  dot.  m.in.  sprawy  związków

zawodowych.  W  związku  z  powyższym  Wicestarosta  wnioskował  o

przeprowadzenie  reasumpcji  głosowania  nad  przyjęciem  protokołu

posiedzenia Zarządu Powiatu z 29 lipca 2009r.  

Starosta  zarządził  reasumpcję  głosowania   nad  przyjęciem  protokołu

posiedzenia Zarządu Powiatu z 29 lipca 2009r.

Za głosowało  –3 

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Protokół  Zarządu  Powiatu  z  29  lipca  2009r.  został  przyjęty  w brzmieniu

wnioskowanym przez Wicestarostę Pułtuskiego. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  analizował  szczegółowo  protokoły

posiedzeń Zarządu Powiatu z ostatnich dwóch miesięcy. Ponieważ są to, w

niektórych  przypadkach  stenogramy  dyskusji,  zaproponował  aby  w

przyszłości stosować zasadę protokołowania konkretnych rozstrzygnięć a nie

przebiegu  całej  dyskusji.  W  przypadku  gdy  członek  Zarządu  uzna,  iż

rozstrzygnięcie  nie  spełnia  jego oczekiwań – może zgłosić  uwagi w formie

zdania odrębnego. Te uwagi nie powinny być obszerniejsze niż 3-5 zdań. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ww. propozycję.  

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.30

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



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

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

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

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


