Protokół nr 110/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 16 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. Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z 11
marca 2009r.
Zarząd przyjął informację.
2. Wniosek Dyrektora LO im. Piotra Skargi w Pułtusku dot. wyrażenia zgody

na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych.
Dyrektor Wydziału Edukacji , Zdrowia, Kultury i Sportu przedstawił wniosek
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

w Pułtusku dot. zatrudnienia dwóch

pracownic w ramach prac interwencyjnych , skierowanych do pracy w
charakterze robotnika gospodarczego w okresie od 01.04.2009r do 30 .09.2009r.
Zarząd akceptował wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Stanowisko

w

sprawie

powierzenia

stanowisk

dyrektorom

szkół

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił informację
dot. powierzenia stanowisk dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych.
Zarząd Powiatu postanowił, że stanowisko w przedmiowtowej sprawie podejmie
na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
4. Informacja Dyrektora ZDP w Pułtusku o podjętych działaniach dot.

realizacji zadań drogowych określonych w budżecie oraz przedłożenie
szczegółowego harmonogramu ich realizacji.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił informację
nt. realizacji zadań drogowych określonych w budżecie wraz z harmonogramem.
Zarząd zapoznał się z informacją.
Zarząd postanowił zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do
opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:
1) przebudowę drogi Jagiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Gródek –
Obryte – Psary, w tym:
–

nawierzchnia bitumiczna w m. Psary,

–

chodnik w m. Obryte o szer. 2 m,

–

chodnik w m. Obryte o szer. 1,5 m.

w terminie do 31 marca 2009r.
2)

przebudowę dróg ujętych w projekcie „Poprawa dostępności do terenów
rekreacyjnych na Narwią w Powiecie Pułtuskim”, tj:
a)

drogi Nr 3401 Kacice-Pokrzywnica- Smogorzewo-Krzyczki
Pieniążki- Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica

b)

drogi

Nr

3408

Golądkowo-Niestępowo-

Łubienica

odc.

Niestępowo -Łubienica
c)

drogi Nr 3433 Gostkowo-Obryte-Gładczyn -Zatory - Popowo
Kościelne odc. Zatory

w terminie do 5 kwietnia br.
3) decyzja w sprawie przebudowy drogi Nr 3409 – Pokrzywnica - Dzbanice
-Karniewek na odc. Dzbanice- Karniewek, zostanie podjęta po uzgodnieniu z
Wójtem Gminy

Pokrzywnica wysokości

nakładów

finansowych

przy

współfinansowaniu powiatu w wysokości 249 tyś zł,
4) w sprawie budowy chodnika w miejscowości Szyszki został ogłoszony przetarg.
Otwarcie kopert nastąpi 2 kwietnia br. Dyrektor ZDP został zobowiązany do

przedstawienia wyników przetargu na posiedzeniu Zarządu,
5) w ramach podpisanej umowy z Gminą Winnica będą budowane:
–

chodnik w miejscowości Błędostowo

–

chodnik w miejscowości Bulkowo

Powiat Pułtuski zakupi materiały za sumę 200.000 zł. Szczegółowe rozliczenie
w/w inwestycji przygotuje i będzie nadzorował z upoważnienia Zarządu Powiatu
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
6) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych uzgodni ze Starostą Pułtuskim sprawę
wykonania dokumentacji na drogę na odcinku Strzegocin- Chmielewo. Decyzja,
co do dalszej realizacji tej drogi zostanie podjęta po uzyskaniu stosownych
wyjaśnień.
7) W sprawie budowy chodnika w m. Grabówiec– Zarząd zobowiązał Dyrektora

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do podjęcia działań w
kierunku wykupu trzech działek o numerach 90, 91 i 92 (obręb 26 miasta
Pułtusk), które są niezbędne pod budowę chodnika. Poza tym w sprawie
realizacji ww. zadania, zgodnie z decyzją Zarządu z dn. 11 marca br. udzielono
zlecenia na wznowienie granic lub też rozgraniczenie działek niezbędnych pod
budowę ww. chodnika (odpowiedzialni: Dyrektor Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Pułtusku).
Zarząd Powiatu postanowił o zwiększeniu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych o
kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg żwirowych ( Golądkowo
- Pokrzywnica, Niestępowo - Łubienica, Winniczka - Bulkowo, Bartodzieje), w
tym 40.000zł na drogę w miejscowości Lutobrok. Środki zostaną zabezpieczone z
nadwyżki roku 2008. Zmiana budżet będzie miała miejsce na najbliższej Sesji
Rady Powiatu.
5. Decyzja dot. wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości położonych w
Ołdakach.

Wicestarosta Pułtuski przedstawił wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Ołdakach dot. wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do
nieruchomości położonej w Ołdakach gmina Gzy, oznaczonej numerem działki
30/4 o pow. 0,2025 ha.
Zarząd Powiatu podjął decyzję dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o
wygaśniecie trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Ołdakach gm. Gzy
oznaczonej numerem działki 30/4 o pow.0,2025 ha.
Wniosek i decyzja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Plan działań promocyjnych powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu akceptował plan działań promocyjnych powiatu na 2009r. w
brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
7. Plan wydarzeń organizacyjnych i współorganizowanych przez powiat
pułtuski w 2009r.
Zarząd Powiatu postanowił , że powyższy plan zostanie omówiony na następnym
posiedzeniu Zarządu.
8. Informacja nt. projektu Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora pt.
”Polityka Społeczna Powiatu Pułtuskiego”.
Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt Akademii Humanistycznej im. A.
Gieysztora pt. ”Polityka Społeczna Powiatu Pułtuskiego”, który zostanie złożony
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomi społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji: od
01.10.2009r. do 3.03.2011r. Wartość projektu: 818 410,00zł. w tym wkład własny
0,00zł.
Działaniem projektu jest opracowanie i wydanie publikacji książkowych w postaci
Diagnozy Społecznej Powiatu Pułtuskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych oraz analiz i rekomendacji z zakresu polityki społecznej w powiecie

pułtuskim. Poza tym powstanie portal internetowy, na którym na bieżąco będą
zamieszczane wyniki prac badawczych. Na zakończenie realizacji projektu
odbędzie się konferencja promująca prace projektowe.
Sekretarz Powiatu poinformowała, że AH wystąpiła z propozycją aby partnerem
w projekcie był

Powiat Pułtuski. Wkład własny Partnera - 0,00zł. Zadania

Partnera to: uczestnictwo w realizacji działań promocyjnych, prowadzenie
konsultacji społecznych dokumentów, wspomaganie pozyskiwania niezbędnych
danych do projektu. Powiat będzie odbiorcą Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
Zarząd akceptował propozycję pratnerstwa w projekcie.
9. Sprawa ufundowania nagrody dla laureata Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagrody rzeczowej w kwocie do 600zł
dla laureata eliminacji powiatowych XXXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
10. Decyzja w sprawie udzielenia zleceń na dokończenie robót dodatkowych w
budynku C i A budowanego szpitala.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie przekazało
aktualny protokół konieczności robót na roboty dodatkowe w budynku A i C.
Protokół został zaopiniowany przez Radców Prawnych Inwestora Zastępczego
Panią Beatę Wierzchowską i Zamawiającego Pana - Bogusława Sokalskiego.
Zarząd Powiatu zaakceptował konieczność wykonania robót dodatkowych
wynikających z powyższego protokołu. Podjął również decyzję, że procedura
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zostanie rozpoczęta pod
warunkiem zaakceptowania harmonogramu realizacji i finansowania zadania pn.
“Budowa Szpitala w Pułtusku- kontynuacja I etapu “ wynikającego ze złożonego
do Marszałka Województwa Mazowieckiego aneksu Nr 3.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

powiatu pułtuskiego za 2008r.
Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za
2008r.
Zarząd podjął uchwałę Nr 184/09 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2008r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego

za

2008r.

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku.
Dyrektor ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku p. B. Więcka przedstawiła
sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego za 2008r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Poinformowała że plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 101,72
%.
Jedynym wyjątkiem jest specjalistka, gdzie przychody nie zostały wykonane w 100
%. Najniższy stopień realizacji planu przychodów wystąpił w poradni
ginekologiczno- położniczej- 88,17 %, natomiast w 100 % zrealizowała przychody
poradnia

neurologiczna.

W

obszarze

lecznictwa

zamkniętego

wszystkie

nadwykonania zostały zapłacone przez NFZ ( kwota 481.674,72). Pozytywnym
zjawiskiem jest znaczny wzrost usług świadczonych w zakresie medycyny pracy .
Plan kosztów ogółem został wykonany na poziomie 10,24%. Pani Dyrektor
dodała, że niższe wykonanie kosztów materiałowych spowodowane było
zawieszeniem działalności dwóch oddziałów( neonatologii i pediatrii) przez okres 5
m-cy.
W zakresie usług obcych koszty zostały przekroczone o 3,65 %. Natomiast straty
nadzwyczajne dot. wypłaty wynagrodzeń z tytułu ustawy “ 203” wg wyroków
sądowych.
Plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w 100 %.
Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.054.620,86 w tym z tytułu dostaw towarów i

usług – 1.505.598,68; w tym zobowiązania wymagalne 819.589,38.
Nastąpił znaczny spadek zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku
ubiegłego.
Zarząd podjął uchwałę Nr185/09 z dnia 16 marca 2009r w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego za 2008r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku , która stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
13.Wolne wnioski
a)

Informacja nt. możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach

programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:" Patriotyzm jutra" .
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. możliwości złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pn.: "Patriotyzm jutra" .
Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku przez Wydział
Rozwoju i Promocji.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00
Protokółowała:
Monika Wojtczak
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ............................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................
5. Zbigniew Szczepanik ...........................................

