
Protokół Nr 84 /08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 24 września 2008r. 

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. Sprawa  złożenia  wniosku  powiatu  na  prace  budowlane  w  nowo

budowanym szpitalu na Popławach w ramach RPO. 

Zarząd  Powiatu  akceptował wniosek  przygotowany  przez  Dyrektora

Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyka,  na  podstawie  wykazu

rzeczowo  finansowego  robót  budowlanych  i

projektowych opracowanego przez  WPUI  Sp.  z  o.o.. Wniosek  dotyczy

dofinansowanie prac budowlanych w nowo budowanym szpitalu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VII – Tworzenie i poprawa

warunków  dla  rozwoju  kapitału  ludzkiego.  Działanie  7.1.  Infrastruktura

służąca ochronie zdrowia i życia. 

Tytuł  projektu:  „Nowoczesna  infrastruktura  szpitalna  warunkiem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”, 

Ze względu na fakt, że prace budowlane wnioskowane o dofinansowanie z

RPO częściowo zostały już wykonane, np. do lądowiska dla helikopterów

wykonano już drogi dojazdowe, dlatego też we wniosku zostaną opisane całe

zadania  wraz  z  informację  o  poniesionych  środkach  finansowych  na  ich

realizację  w latach 2007 – 2008.



Wniosek będzie obejmował:

-  prace  budowlane  dotyczące  lądowiska  dla  helikoptera  pogotowia

lotniczego 

-  prace  budowlane  dotyczące  przystawania  pomieszczeń  pracowni

diagnostyki  obrazowej  do  zainstalowania  tomografu

komputerowego 

-  prace  budowlane  dotyczące  przygotowania  pomieszczeń  na  odpady

medyczne, pomieszczeń sekcji technicznej, archiwum dokumentacji

medycznej 

-  modernizacja kotłowni szpitala. 

Całkowita wartość projektu – 7.973.000zł. Wkład z EFRR – 2.895.000zł

2. Informacja  nt.  porozumienia  z  Powiatem  Mińskim  o  umieszczeniu

dziecka w rodzinie zastępczej. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  treść  porozumienia  w  sprawie  ponoszenia

kosztów  i  określenia  wydatków  na  utrzymanie  dziecka  umieszczonego  w

rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w brzemieniu załącznika

nr 3 do protokołu.

3. Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia regulaminu organizacyjnego

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 152/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  upoważnił  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie  w  Pułtusku  do  podjęcia  czynności  związanych  z  organizacją

Środowiskowego  Domu Samopomocy.  W sprawach  dotyczących  remontu

obiektu należy się kontaktować z Wydziałem Organizacji i Nadzoru.

4. Sprawy dot. SP ZOZ w Pułtusku

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:



– na przedłużenie umowy dzierżawy garażu Pani Janinie Wiszniewskiej

na czas od 1 października 2008r. do 31 grudnia 2009r. Garaż znajduje

się przy ul. 3-go Maj 3 w Pułtusku 

Powyższy wniosek posiada pozytywna opinię Rady Społecznej SP ZOZ w

Pułtusku. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

– na sprzedaż samochodu sanitarki marki Citroen Jumper 2,5 TD rok

produkcji 1999, stan licznika na dzień 10.09.2008r. – 311434km – ze

względu na zły stan techniczny samochodu. . 

Powyższy wniosek posiada pozytywna opinię Rady Społecznej SP ZOZ w

Pułtusku. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5. do protokołu. 

– na wyrejestrowanie  oraz  zdjęcie  ze  stanu  środków trwałych dwóch

samochodów  sanitarek  marki  Polonez  –  ze  względu  na  zły  stan

techniczny samochodów. 

Powyższy wniosek posiada pozytywna opinię Rady Społecznej SP ZOZ w

Pułtusku. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

5. Sprawa organizacji Święta Samorządowego połączonego z obchodami

Dnia Edukacji Narodowej w powiecie pułtuskim

Zarząd Powiatu  z okazji 10- lecia powstania Samorządu Powiatowego ustalił

organizację Święta Samorządowego połączonego z obchodami  Dnia Edukacji

Narodowej w powiecie pułtuskim. 

Uroczystość odbędzie się 13 października 2008r. o godz. 14.30 w Zespole

Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Na organizację święta Zarząd przeznaczył

2.500zł.. 



6. Wniosek Dyrektora MCKiS w sprawie objęcia projektu “Świat wokół

ciebie  rzeźbiony  ideą”  honorowym  patronatem  oraz  ufundowanie

nagrody. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  MCKiS  w

sprawie objęcia  projektu “Świat  wokół ciebie  rzeźbiony ideą”  honorowym

patronatem oraz ufundowania nagród w łącznej kwocie ok. 450zł 

7. Ogłoszenie przetargu na “Wykonanie portierni oraz czerpni i wyrzutni

terenowych na terenie budowanego szpitala w Pułtusku”

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  ze   Specyfikację  Istotnych  Warunków

Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie portierni oraz czerpni i wyrzutni

terenowych  na  terenie  budowanego  Szpitala  w  Pułtusku”  przygotowaną

przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie.

Ze względu na fakt, że w posiedzeniu Zarządu w dniu 29 września br. udział

weźmie  Inwestor  Zastępczy,  Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  w

przedmiotowej sprawie podejmie na ww. posiedzeniu.

8. Ogłoszenie  przetargu  na  “Wykonanie  zbiorników  wodociągowych

wraz  z  kontenerowym  zestawem  hydroforowym  na  terenie

budowanego szpitala w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  ze  Specyfikacja  Istotnych  Warunków

Zamówienia  na   „Wykonanie  zbiorników  wodociągowych  wraz  z

kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego Szpitala w

Pułtusku” przygotowaną  przez  Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług

Inwestycyjnych w Ciechanowie.

Ze względu na fakt, że w posiedzeniu Zarządu w dniu 29 września br. udział

weźmie  Inwestor  Zastępczy,  Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  w

przedmiotowej sprawie podejmie na ww. posiedzeniu.



9. Wniosek  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w Ciechanowie  o

dotację finansową na 2009r.

Zarząd  Powiatu  negatywnie  zaopiniował  wniosek  Państwowej  Wyższej

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie dot. ujęcia w planowanym budżecie na

2009r. dotacji finansowej na rzecz Uczelni. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu pułtuskiego na

2008r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  1149/08  w  sprawie  zmian  budżetu

powiatu  pułtuskiego  na  rok  2008.  Dochody  i  wydatki   budżetu  powiatu

zostały zwiększone o kwotę 6.192zł – dotacja dla Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego. 

Poza tym w uchwale dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 21.745zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych powiatu

pułtuskiego.  (opłata  za  korzystanie  z  basenu  rzecz  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych). Rezerwa po zmianie wynosi 485.443zł. 

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian układu  wykonawczego  budżetu

powiatu pułtuskiego na 2008r.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  150/08  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu

powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 151/08 w sprawie zmian harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2008r. 

13.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 września

br oraz 19 września br. 



Zarząd Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzenia  Zarządu Powiatu  z  dnia  3

września br oraz 19 września br. 

14.Wolne wnioski.

Radny W. Cienkowski poinformował, że wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg

Powiatowych  uczestniczył  w  posiedzeniu  Rady  Gminy  Winnica  podczas,

której                                                                           

mieszkańcy  wsi  Powielin  zwrócili  się  z  prośbą,  aby  modernizacja  drogi

Powielin  –  Błędostowo  objęła  swoim zakresem również  drogę  przez  wieś

Powielin. 

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawę rozpatrzy po uzyskaniu pełnej

informacji na ww. temat od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokółowała: 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki 

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


