
Protokół Nr 135/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 października 2009r.

I. Lista obecności stanowi załączniki nr 1 do niniejszego protokółu.

II. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

III. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki

IV. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Sprawa  organizacji  Powiatowych  Obchodów  Dnia  Pracownika

Socjalnego 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  nt.  organizacji  Powiatowych

Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które odbędą się w Domu Pomocy

Społecznej w Obrytem w dniu 20 listopada 2009r. Na organizację imprezy

przeznaczono ok. 2.000zł. 

2. Propozycja  rozszerzenia  porządku  obrad  XXXII  Sesji  o  punkt.

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków PFRON” 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  zgodnie  z  pismem  Prezesa

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu

pułtuskiego zwiększono środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób

niepełnosprawnych o kwotę  75.423 zł.

Na  wniosek Dyrektora  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w

Pułtusku  dokonano  zwiększenia  środków  na  realizację  zadań  z  zakresu

rehabilitacji społecznej w sposób następujący: 

– dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  przyznawane  osobom

niepełnosprawnym o kwotę 73.423 zł.,



– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się

i  technicznych,  w  związku  a  indywidualnymi  potrzebami  osób

niepełnosprawnych o kwotę 2.000 zł. 

Zarząd zapoznał się z informacją i postanowił, że sprawa zwiększenia i po-

działu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych na 2009r. zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Po-

wiatu. 

3. Informacja nt. dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego  dla

PCPR. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  decyzją  Wojewody  Mazowieckiego

został  zwiększony  plan  dotacji  na  2009r.  w  wysokości  6.000zł  z

przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o

Niepełnosprawności.  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  wnioskuje  o

przeznaczenie  ww.  kwoty  na  wykonanie  pomieszczenia  –  holu  w  Bursie

Szkolnej  dla  potrzeb  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o

Niepełnosprawności. 

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił skierować ww. sprawę pod

obrady najbliższego posiedzenia Rady Powiatu. 

4. Informacja  nt.  stanu  realizacji  zadań  oświatowych  w  szkołach  i

placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w roku

szkolnym 2008/2009. 

Zarząd zapoznał się z informacją nt. stanu realizacji  zadań oświatowych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w

roku szkolnym 2008/2009 w brzmieniu załącznika nr 3  do protokołu. 

4a  Zatwierdzenie aneksów do organizacji szkół i placówek prowadzonych

przez powiat. 

Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy do organizacji:

- Aneks nr 4 i 5 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku  



- Aneks nr 3 do organizacji ZS im. B. Prusa  w Pułtusku

- Aneks nr 4 do organizacji SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku.  

5. Wniosek  o  zatwierdzenie  zamówienia  na  przeprowadzenie  kursu

komputerowego ECDL.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  zamówienie  na  przeprowadzenie  kursu

komputerowego  ECDL  w  ramach  projektu  „Wysoka  jakość  szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim” 

Zamówienia udzielono firmie:

A-Z Consulting Bogusław Kaszuba

Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/51

06-400 Ciechanów. 

Cena wybranej oferty 45.000zł 

6. Informacja o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu

9.4  Wysoko  wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  przygotowanego  przez  Wydział

Rozwoju i Promocji.

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A.  Rachuba  przedstawił

informację nt. wniosku dot. dofinansowania projektu w ramach priorytetu

9.4  Wysoko  wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  przygotowanego  przez  Wydział  Rozwoju  i

Promocji.

Tytuł  projektu:  „Wzmocnienie  rozwoju  zawodowego  pracowników

placówek oświaty Powiatu Pułtuskiego”.

Cel  projektu:  wzmocnienie  rozwoju  zawodowego  i  kompetencji

pracowników  pedagogicznych/dydaktycznych,  nauczycieli  oraz  kadry

administracyjnej  i  zarządzającej  zatrudnionych w placówkach oświatowych

powiatu pułtuskiego.



Cel  projektu  zostanie  zrealizowany  poprzez  przeprowadzenie  szkoleń,

studiów podyplomowych  oraz  superwizji  zewnętrznej,  w  których

uczestniczyć  będą  nauczyciele,  wychowawcy  i  pracownicy

pedagogiczni/dydaktyczni  oraz  kadra  administracyjna  i zarządzająca

zatrudniona w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.

Czas realizacji projektu: od 02 sierpnia 2010r. do 29 lipca 2011r. 

Łączna kwota dofinansowania: około 350 000 zł 

Zarząd zapoznał się z informacją.

7. Informacja o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu

9.4  Wysoko  wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowanego przez Zespół Szkół im.

B. Prusa w Pułtusku.

Pani  Anna  Kmiołek  pracownik  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku

przedstawiła informację nt. wniosku dot. dofinansowania projektu w ramach

priorytetu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  przygotowanego  przez  Zespół  Szkół  im.  B.

Prusa w Pułtusku.

Projekt  dotyczy  konkursu  POKL,  priorytet  IX  działanie  9.4  "Wysoko

wykwalifikowane kadry systemu oświaty"

Tytuł projektu: Unowocześnienie warsztatu pracy nauczycielskiej

Czas realizacji: 2.08.2010- 30.06.2011

W  ramach  działań  podjętych  w  projekcie  wsparciem  objęci   zostaną

nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku będących

na różnych etapach stopnia awansu zawodowego.

Celem  projektu  jest   udoskonalenie  i  wzmocnienie  warsztatu  pracy

nauczyciela  po  przez  uaktualnienie  wiedzy  o  zasadach,  potrzebach  i

metodach  pracy  nauczyciela  oraz  podwyższenie  kwalifikacji  zgodnie  z

lokalną polityką edukacyjną i wymogami rynku pracy.



W ramach projektu przewidziane są wykłady, warsztaty, szkolenia, kursy w

tym kursy kwalifikacyjne. 

Łączna kwota dofinansowania ok. 360 000 zł

Zarząd zapoznał się z informacją. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 254/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na rok 2009. 

Uchwała zawiera m.in. 

- zmniejszenie  dotacji  celowej  o kwotę 103.680zł  przyznanej  dla  Domów

Pomocy Społecznej w Obrytem i w Ołdakach,

-  podział rezerwy ogólnej w kwocie 12.200zł z przeznaczeniem na wydatki

bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. Rezerwa ogólna po

zmianie wynosi 181.800zł

- podział rezerwy celowej w kwocie 7.600zł z przeznaczeniem na udzielenie

pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i

placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  powiat  pułtuski  oraz

zakup żywności dla SOSW w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie wynosi 814.285zł. 

9. Podjęcie  decyzji  w  sprawie  pełnienia  nadzoru  nad  kotłownią  w

budowanym szpitalu w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała

o konieczności podjęcia decyzji w sprawie pełnienia nadzoru nad kotłownią

w budowanym szpitalu  w Pułtusku.  Poinformowała,  że  w chwili  obecnej

kotłownia  pracuje  na  paliwie  gazowym  dostarczanym  z  sieci  gazowej

miejskiej.  W  zbiornikach znajduje się zapas 13 tyś litrów oleju opałowego

jako rezerwowe źródło dostarczania energii cieplnej. 

Zarząd  podjął  decyzję  o  przekazaniu  dozoru  nad  kotłownią  „Budowanego

Szpitala  w  Pułtusku”  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki



Zdrowotnej  w Pułtusku.  W powyższej  sprawie  zostanie  spisany  stosowny

protokół przekazania. 

Ponadto Dyrektor poinformowała, że  przedstawiciel Inwestora Zastępczego

w porozumieniu z Wykonawcą kotłowni – firmą EDOTHERM w Łowiczu

przygotuje  dokumenty  odbiorowe  (tj.  dokumentację  techniczną,

powykonawczą,  zezwolenie  UDT,  itp.),  które  niezwłocznie  po  ich

skompletowaniu, zostaną przekazane użytkownikowi. 

Zarząd przyjął informację.

10.Sprawa dot. uzgodnienia dokumentacji obejmującej przyłączenie

obiektów budowanego szpitala do sieci elektroenergetycznej

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

że firma ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

przekazała,  że  zostały  zakończone  prace  związane  z  projektowaniem

przyłączenia  obiektów  budowanego  szpitala  do  sieci  elektroenergetycznej.

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w

Ciechanowie  rozwiązania  projektowe  przyjęte  w  projekcie  budowlanym

zasilania  podstawowego  szpitala  w  pełni  gwarantują  dostawę  mocy

zamówionej zgodnie i na zasadach określonych w warunkach technicznych

przyłączenia obiektu.  

Ostateczna wartość opłaty za przyłączenie wynosi 385.306,60zł i jest zgodna z

postanowieniami - §12 pkt 2 umowy o przyłączenie. Nadpłata w wysokości

73.386,01 + 9.760zł za projekt budowlany na zasilanie rezerwowe - §8 pkt 3

umowy,  zostanie zwrócona powiatowi pułtuskiemu. 

Zarząd  przyjął  informację.  W  powyższej  sprawie  z  firmą  ENERGA-

OPERTOR S.A. zostanie  spisany stosowny protokół. 

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że  środki  finansowe  jakie  zwróci  powiatowi

pułtuskiemu firma ENERGA-OPERTOR S.A. zostaną rozdysponowane w

sposób następująco:



- 20.000zł  będzie  stanowiło  zwrot  środków  finansowych

poniesionych przez powiat pułtuski na realizację ww. zadania,  

- pozostała kwota zostanie zwrócona  do Marszałka Woj. Maz. 

Zarząd przyjął informację. 

11.Sprawa przebudowy mostu w m. Łady. 

Ze względu na pilny wyjazd Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. K.

Strzyżewskiego  do  Warszawy  temat  dot.  przebudowy  mostu  w  m.  Łady

zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Zarządu. 

12. Informacja  nt.  realizacji  umowy  w  ramach  projektu  pt.  „Poprawa

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  nad  Narwią  w  powiecie

pułtuskim” 

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

że w dn. 15 października 2009r. upłynął termin realizacji zadań drogowych w

ramach projektu  pt.  „Poprawa  dostępności  do terenów rekreacyjnych  nad

Narwią  w  powiecie  pułtuskim”.  Wykonawcy  zgłosili  gotowość  odbioru

zadań. Zgodnie z ustaleniami umowy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia

należy powołać Komisję ds. odbioru przebudowy dróg i rozpocząć odbiory. 

Zarząd Powiatu postanowił, ze decyzję ww. sprawie podejmie na jednym z

najbliższych posiedzeń Zarządu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w  ramach  projektu  „Poprawa

dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim”

realizowane są drogi na terenie Gminy Pokrzywnica. Zgodnie z ustaleniami

pomoc  finansowa  Gminy  przy  realizacji  ww.  zadania  miała  wynosić

620.000zł. Gmina Pokrzywnica podjęła już w tej sprawie stosowną uchwałę

natomiast  Wydział  Finansów  przygotował  projekt  umowy.  Niestety  Wójt

Gminy Pokrzywnica odmówił przekazania środków finansowych w podanej



wysokości ponieważ nie wykonano rozszerzenia zakresu robót drogowych

na terenie ww. Gminy. 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszt przebudowy dróg

na terenie Gminy Pokrzywncia wynosił ok. 2.395.000zł, natomiast kosztorys

opiewał  na  kwotę  ok.  3.185.000zł.  Według  wyliczeń  Wójta  Gminy

Pokrzywnica pomoc finansowa Gminy powinna wynosić ok. 423.000zł i na

taką kwotę Wójt chce podpisać umowę. Pozostałe środki zostaną przekazane

po podjęciu decyzji o rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót. 

Zarząd przyjął wysokość środków zaproponowanych przez Wójta. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie .przekazania drogi powiatowej 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  256/09   w  sprawie  przekazania  rogi

powiatowej. 

Uchwała  dot.  przyjęcia  w użytkowanie  drogi  powiatowej  Jegiel-Porządzie

Obryte  –  Psary  (dokument  księgowy  OT)  i  przekazanie  ww.  drogi

Zarządowi Dróg Powiatowych w Pułtusku (dokument księgowy PT). 

14.Omówienie wniosku Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji

Polityki Regionalnej i Promocji dot. informacji o planowanych

działaniach  umożliwiających  przeniesienie  szpitala  do  nowego

obiektu 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów oraz

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji przyjęły wniosek dot. przekazania

informacji o planowanych działaniach umożliwiających przeniesienie szpitala

do nowego obiektu. 

Wicestarosta  przedstawił  ww.  informację  w  brzmieniu  załącznika  do

protokołu.  Wicestrosta  poinformował,  że  przedstawiony  dokument  został

omówiony ze Starostą Pułtuskim oraz Dyrektorem SP ZOZ.

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił przekazać ją Radnym Rady

Powiatu. 



15.Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  naboru  na  Dyrektora

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  p.  M.  Biernacka  pełni  funkcję

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy do końca listopada 2009r.,

w związku z powyższym zachodzi konieczność ogłoszenia naboru na ww.

stanowisko. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 255/09 w sprawie ogłoszenia naboru na

wolne  stanowisko  urzędnicze  –  Dyrektora  Środowiskowego  Domu

Samopomocy w Pułtusku. 

Do przeprowadzenia procedury naboru została powołana komisja w składzie:

Małgorzata Pajewska – Przewodnicząca, Beata Jóźwiak – członek,  Wiesław

Cienkowski – członek. 

Radny  Z.  Szczepanik  –  uważa,  że  należy  przeprowadzić  ocenę  pracy

Dyrektora Domu. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  Dyrektor  PCPR  przeprowadziła

kontrolę w    Środowiskowym Domu Samopomocy a jej wyniki świadczą o

zaangażowaniu Dyrektora w realizację zadań. 

16.Zmiana  umowy  z  Dyrektorem  Domu  Pomocy  Społecznej  w

Ołdakach 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  p.  A.  Wydra  został  zatrudniony  na

stanowisku  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  na  czas

określony  w  związku  z  koniecznością  przeprowadzenia  służby

przygotowawczej.  Z  uwagi  na  długoletnią  pracę  w samorządzie,   Starosta

zwolnił p. A. Wydrę z przeprowadzenia służby przygotowawczej. Natomiast

zgodnie  z  ustawą  o  pracownikach  samorządowych  p.  A.  Wydra  był

zobowiązany do egzaminu ze służby 

przygotowawczej. Egzamin został przeprowadzony i zakończył się wynikiem

pozytywnym. 



W związku z powyższym Starosta proponuje dokonać zmiany umowy  – „na

czas  nieokreślony”,  która  zostanie  dokonana  w  formie  aneksu.  Ta  forma

zmiany  umowy  została  zaakceptowana  przez  Radcę  Pranego  p.  B.

Sokalskiego. 

Zarząd akceptował aneks do umowy. 

17.Decyzja  w  sprawie  zaproszenia  do  złożenia  oferty  na  zadanie  pod

nazwą “Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Szpitala

przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku” 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wystąpienia do firm z zaproszeniem

do złożenia oferty na “Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla

Szpitala przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku” 

Przedmiotem opracowania będzie: 

– określenie  warunków  ochrony  przeciwpożarowej  szpitala,  sposobów

postępowania  na  wypadek  pożaru  i  innego  zagrożenia,  sposobów

organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz innych zagadnień zgodnie z

przepisami prawa,

– określenie  rodzaju i ilości  gaśnic  i  innych urządzeń przeciwpożarowych,

ilości podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania dróg ewakuacyjnych

oraz  innych  znaków  przeciwpożarowych  wraz  z  określeniem  wartości

szacunkowej. 

18.Informacja  nt.  realizacji  postanowień  Zarządu  Powiatu  

z 12 października 2009r. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

19.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  

z 12 października 2009r. 

 Dot.  punktu  drugiego  protokołu  z  dnia  12  października  2009r.  dot.

Omówienia projektu koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku na rok

2009 i lata 



następne ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania szpitala w nowym

obiekcie na Popławach. 

Radny Z. Szczepanik poinformował,  że nie  zgadza się  z  zapisem mówiącym o

tym , że  „Zarząd Powiatu przyjął koncepcję”.

Radny poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 października

2009r. zapoznał się z koncepcją funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na

Popławach i przekazał ją pod obrady komisji stałych Rady Powiatu.  W związku z

powyższym Radny  wnioskował o zmianę zapisu.

Zarząd akceptował propozycję Radnego Szczepanika. 

20.Wolne wnioski.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:30

Protokółowała 

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

3. WiesławCienkowski .............................

4. Zbigniew Szczepanik ............................

5. Izabela  Sosnowicz  – Ptak  -odwołana z

funkcji  członka  Zarządu  Powiatu

Uchwałą  Nr  XXXII/243/09  Rady

Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia   27

października 2009r. 


