Protokół Nr 149/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 3 lutego 2010r.

1.

Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.

2.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00
godz. 11.00 – wizja lokalna budowanego szpitala w Pułtusku
Informacja nt. realizacji zaleceń i ustaleń dot. inwestycji budowy szpitala w
Pułtusku

Zarząd Powiatu w Pułtusku przeprowadził wizję lokalną budowanego szpitala w
Pułtusku oraz zapoznał się z protokołami posiedzeń Komisji odbioru końcowego
robót zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu w dniach: 19,
20 i 21 stycznia 2010r.
W związku z ponownym stwierdzeniem usterek, Zarząd Powiatu wyznaczył firmie
„ZAMBET” ostateczny termin ich usunięcia do 19 lutego 2010r. Natomiast w
terminie do 21 lutego 2010r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
w Ciechanowie wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku dokona przeglądu realizacji usunięcia usterek i przedłoży stosowną
informację na ww. temat. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił, iż Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie wspólnie z Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pułtusku podejmie działania mające na
celu:
–

wyjaśnienie i wydzielenie pomieszczeń o których mowa w wystąpieniu
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 18 grudnia
2009r.. Pisemna informacja nt. realizacji ww. sprawy zostanie złożona do 15
lutego 2010r

–

wyjaśnienie usterek uwzględnionych w Stanowisku Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2009r. Pisemna
informacja o podjętych działaniach powinna zostać złożona w terminie do 19
lutego 2010r. Natomiast informację o zakończonych działaniach zostanie złożona
do końca lutego 2010r.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że w
dniu 1 lutego 2010r. protokolarnie firma ZAMBET w Pułtusku przekazała do SP
ZOZ w Pułtusku klucze oraz dokumentację odbiorową.
Następnie Dyrektor poinformowała, że Komisji ds. obioru zadania pn. Budowa
szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu

zrealizowała harmonogram

przewidzianych do wykonania prac.
Zarząd przyjął informację.
4.

Wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. wyrażenia zgody
na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy LO.

Dyrektor LO im. P. Skargi w Pułtusku poinformowała o możliwości złożenia
wniosku o dofinansowanie kontynuacji badań wykopaliskowych przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku do:
–

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie do 28 lutego
2010r.

–

do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”,
priorytet 1 Ochrona zabytków, w terminie do 31 marca 2010r.

Dyrektor poinformowała, że Pani M. Kasprzycka , która wcześniej wykonywała
badania archeologiczne przy LO w Pułtusku, podała wstępny kosztorys badań, które
zamknęłyby proces badań archeologicznych. Jest to kwota ok. 150.000zł i o taką
kwotę należałoby wnioskować.
Dofinansowanie wniosku wynosi od 50% do 100%.
Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu wniosku zarówno do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, ale tylko na dofinansowanie w pełnej wysokości , tj. na
100%.

Po dyskusji Zarząd akceptował propozycję Wicestarosty Pułtuskiego polegającą na
tym, że wniosek zostanie złożony tylko i wyłączenie na badania archeologiczne.
5.

Akceptacja umowy użyczenia lokalu w DPS Ołdaki

Dyrektor DPS Ołdaki – p. Andrzej Wydra – przedstawił projekt umowy najmu
pomieszczeń w DPS Ołdaki (o łącznej powierzchni 50,20m2) na wykonywanie usług
pielęgniarskich w DPS przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Pomocna
Dłoń”, Pani Małgorzata Zajdzińska, Ołdaki Stefanowo 7B, 06-126 Gzy. Kwota za
wynajem- 10 zł za m2.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zasady współpracy między DPS w Ołdakach a NZOZ Pomocna Dłoń w procesie
świadczenia usług na rzecz mieszkańców DPS w Ołdakach zostaną określone w
umowie o współpracy.
Zarząd akceptował projekt umowy najmu.
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 285/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego.pn. „Pomagamy naszym
klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społęcznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie”.
7.

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku nt. „Akcja zima
2009/2010”

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Melnicki poinformował, że zgodnie z
umową zawartą w dniu 14 października 2008r. na odśnieżanie dróg powiatowych i
zwalczaniem śliskości zimowej zajmuje się firma UNI-BUD.
W styczniu 2010r. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano środki w wysokości
ok. 181.000zł. Poza tym ze względu na trudne warunki atmosferyczne koniecznym

stało się wykorzystanie pracy ładowarek „Fadrom”. Powyższe prace wykonywali:
Pan Sobolewski Sławomir za kwotę 1.883zł, Pan Artur Ćwik za kwotę 10.978zł, Pan
Wiesław Glinicki za kwotę 7.115,50zł oraz SKR Pokrzywnica za kwotę 6.360,50zł.
W sumie koszty związane z pracą ładowarek „FADROM” wyniosły 26.337zł.
Pan J. Melnicki zwrócił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków
finansowych na zimowe utrzymanie dróg w miesiącu lutym 2010r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że przeanalizuje plan finansowy Zarządu Dróg
Powiatowych. Zdaniem p. Skarbnik zajdzie ewentualna konieczność przeniesienia
środków finansowych między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki
lub może zajdzie konieczność awansowania środków. Zarząd akceptował propozycje
p. Skarbnik. Stosowna informacja na ww. temat zostanie przedstawiona p. Staroście.
8.

Wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dot. wyrażenia zgody
na zatrudnienie osób w ramach środków Powiatowego Urzędu Pracy

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dot.
wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób w sekretariacie Poradni na stanowisku
pracownik administracyjno – biurowy (jedna osoba – stażysta, druga osoba – w
ramach prac interwencyjnych).
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pracownicy, o których mowa wyżej zostaną zatrudnieni w ramach środków
własnych jednostki (tzn. w ramach planu finansowego na 2010r.).
9.

Wniosek Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku dot.
ufundowania nagród dla Laureatów VIII edycji Olimpiady Wiedzy o
Unii Europejskiej

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Akademii Humanistycznej w Pułtusku
dot. ufundowania nagród dla Laureatów VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagrody dla jednego z Laureatów
Olimpiady w kwocie do 500zł.
10.

Wolne wnioski
- przekazanie pisma Prezydenta Miasta Legionowo nt. działalności
Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Legionowo nt.
działalności Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie prowadzony
przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej – Curie w brzmieniu załącznika
nr 5 do protokołu.
Ze względu na potrzeby mieszkańców powiatu pułtuskiego w zakresie leczenia
chorób nowotworowych, jak również na lokalizację szpitala w powiecie
legionowskim, sąsiadującym z powiatem pułtuskim Zarząd Powiatu postanowił
wystąpić do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia o wsparcie finansowe funkcjonowania Mazowieckiego Szpitala
Onkologicznego w Wieliszewie.

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.10
Protokółowała:
B. Przybyłowska
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