Protokół Nr 123/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 8 lipca 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. 12.00
1.Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z dnia 17, 20
czerwca 2009r.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – zapytała, czy wpłynęła odpowiedź, której
miał udzielić, w trybie pilnym, Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku na pismo dot.
podania imion i nazwisk członków zarządu związków zawodowych, które
podpisały się pod protestem. Radna przypomniała, że ww. wniosek zgłosiła
na posiedzeniu Zarządu w dn. 17 czerwca 2009r.
Starosta Pułtuski – poinformował, że odpowiedź nie wpłynęła ponieważ
Dyrektor SP ZOZ nie otrzymał takiego polecenia. W dniu 17 czerwca br.
pismo zostało wysłane faksem, jednak nie dotarło do SP ZOZ.
Następnego dnia Starosta postanowił, że sprawa powinna zostać omówiona
na

posiedzeniu

Klubu

Radnych

PSL,

ponieważ

był

to

wniosek

Przewodniczącej Klubu Radnych PSL. Decyzja, co dalej z tym tematem
zrobić zostanie podjęta po posiedzeniu Klubu.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – wyjaśniła, że wniosek, o którym mowa nie
dotyczył Przewodniczącej Klubu Radnych PSL, co zostało zawarte w
protokole posiedzenia Zarządu z dn. 17 czerwca 2009r., tylko członka
Zarządu Powiatu w Pułtusku. Poza tym aby było wiadomo o kogo chodzi w
piśmie przekazanym przez związki zawodowe,

na posiedzeniu Zarządu

przeprowadzono głosowanie. Radna wyjaśniła, że sprawa nie dotyczyła

Przewodniczącej Klubu Radnych PSL tylko członka Zarządu Powiatu. Radna
uważa, że Starosta źle postąpił, ponieważ nie miał prawa do tego, aby
odwołać udzielenie odpowiedzi. Rada przypomniała, że wniosek, o którym
mowa – to postanowienie wszystkich członków Zarządu.
Starosta Pułtuski– poinformował, że wniosek nie był głosowany tylko został
przyjęty przez aklamację.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że pismo związków
zawodowych było aroganckie i obraźliwe wobec członka Zarządu Powiatu p.
Sosnowicz – Ptak oraz jej męża. Pismo zostało przekazane z zakładu pracy
zarządzanego przez Dyrektora p. N. Tokarskiego. Zgodnie z regulaminem
organizacyjnym SP ZOZ w Pułtusku bezpośredni nadzór nad działalnością
zakładu sprawuje Zarząd Powiatu. Pomówienia i obelgi dotyczyły organu
nadzorującego. W związku z tym, że do obowiązków Dyrektora SP ZOZ
należy m.in. współdziałanie z organizacjami związkowymi i samorządowymi
działającymi na terenie zakładu, Radna uważa, że Dyrektor powinien ponieść
konsekwencje wynikające z pełnionej funkcji.
Radna poinformowała, że w przypadku Dyrektora SP ZOZ p. N.
Tokarskiego taka sytuacja nie występuje po raz pierwszy, ponieważ
zachowanie niesubordynacji wobec Zarządu miało już miejsce wcześniej.
Arogancki ton pisma – odpowiedzi z dnia 9 marca dot. koncepcji pracy
szpitala na Popławach. Zarząd Powiatu niejednokrotnie przekazywał prośby i
sugestie dot. przedstawienia rzetelnej analizy stanu obecnego szpitala i
przewidywanej sytuacji w nowym szpitalu. Od stycznia br. było już 7
koncepcji funkcjonowania szpitala w Pułtusku, z czego żadna nie została
zaakceptowana przez Zarząd.
Następnie Radna przypomniała o oporze Dyrektora SP ZOZ z wykonaniem
polecenia Zarządu dot. powierzenia etatowemu pracownikowi SP ZOZ-u
dodatkowych obowiązków dot. nowego szpitala.

Następna sprawa to brak odpowiedzi na wniosek członka Zarządu, o czym
była mowa wcześniej.
Radna poinformowała, że sprawa nie dotyczy szeregowego pracownika, lecz
Dyrektora zakładu, który podlega Zarządowi Powiatu. Dyrektora, który
ponosi odpowiedzialność za zakład i reprezentuje go na zewnątrz.
Zważywszy na wieloletnie doświadczenie, co wskazuje na pełną świadomość
konsekwencji

wynikających

z

niedopełnienia

obowiązków,

Radna

wnioskowała o ukaranie Dyrektora SP ZOZ p. N. Tokarskiego.
Radna stwierdziła, że Dyrektor SP ZOZ nie wywiązuje się należycie ze
swoich obowiązków. Poza tym Radna zażądała od związków zawodowych
przeprosin dla siebie oraz dla jej męża. Radna prosiła również o informację na
piśmie jakie konsekwencje wobec twórców tego obelżywego listu wyciągnął
Dyrektor p. N. Tokarski. Radna nie wyobraża sobie aby w stosunku
pracodawca – pracownik, sprawa ta pozostała również bezkarna.
Radna poinformowała, że 17 czerwca br. na posiedzeniu Zarządu, członkowie
Zarządu zostali poinformowani, że w posiadaniu Sekretarza Powiatu jest list,
„którego Pan Starosta rzekomo nie czytał” dotyczący protestu związków
zawodowych. Radna zapytała, czy Pani Sekretarz posiada to pismo?
Sekretarz Powiatu- odpowiedziała, że pisma nie posiada ponieważ w ostatnim
dniu przed urlopem pismo przekazała Panu Staroście.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – przypomniała, że podczas posiedzenia
Zarządu w dn. 17 czerwca br. Starosta poinformował, że „nie ma takiego
pisma, że go nie widział, oraz że znajduje się ono u Pani Sekretarz”.
Następnie Radna prosiła o udzielnie odpowiedzi, kto napisał sprostowanie do
prasy, które ukazało się 10 czerwca br. zaraz po ukazaniu się pisma związków
zawodowych na stronie lokalnych gazet. Kto jest autorem pisma podpisanego
przez Starostę?
Starosta Pułtuski odpowiedział, że treść sprostowania została z nim
uzgodniona telefonicznie.

Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – prosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Kto napisał sprostowanie do gazety?
Radny – Z. Szczepanik – poinformował, że ktoś sprostowanie musiał napisać.
Dlatego też Radny nie rozumie skąd ta tajemnica?
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że z tego wynika, iż
autor sprostowania jakie ukazało się do pisma związków zawodowych jest
owiany tajemnicą.
Radna poinformowała, że zważywszy na wszystkie przewinienia, o których
była mowa wcześniej sprawę ukarania Dyrektora SP ZOZ

pozastawia

Zarządowi.
Radny – Z. Szczepanik – poinformował, że podziela zdanie Radnej I.
Sosnowicz – Ptak i uważa, że dotychczasowe postępowanie Dyrektora SP
ZOZ jest dla niego również znieważające, obraźliwe, lekceważące. Jednym z
dowodów na to jest sposób przygotowania koncepcji funkcjonowania SP
ZOZ. Było ich już siedem. Jeśli Dyrektor SP ZOZ, jako doświadczony
człowiek, nie potrafi stworzyć koncepcji szpitala, to Radny nie bardzo widzi
jego miejsce w tej pracy. Podczas posiedzeń Zarządu udzielano Dyrektorowi
licznych wskazówek. Poza tym proponowano, że jeżeli sam nie potrafi
napisać koncepcji funkcjonowania SP ZOZ , to ktoś mu może pomóc. Ale
efektu nie było żadnego.
Na ostatniej Sesji Radny p. K. Łachmański pytał o koncepcję funkcjonowania
SP ZOZ. Niestety p. Łachmański nie wiedział tego, że jest to 7 koncepcja
funkcjonowania SP ZOZ a Dyrektor SP ZOZ publicznie podał termin kiedy
została złożona. Jest to kłamstwo ze strony Dyrektora SP ZOZ. Radny
poinformował, że nie będzie dalej tolerował takiej pracy i również przychyla
się do wniosku

o ukaranie Dyrektora SPZOZ. Na początek proponuje

najniższą karę jaka przysługuje przy takiej funkcji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Zarząd podjął uchwałę nr 211/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu dot.
podziału rezerwy celowej oświatowej dot. funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
3.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w
Pułtusku do podpisania umowy
Zarząd podjął uchwałę nr 212/09 w której upoważnił Pana Wiesława
Cienkowskiego – członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania
umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w sprawie dofinansowania
zadania pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica na odc.
Łady - Zalesie od km 0+000 do km 0+400”
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie środków
trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych przez
jednostkę organizacyjną powiatu.
Zarząd podjął uchwałę nr 213/09 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
przez jednostkę organizacyjną powiatu. W uchwale wyrażono zgodę na
nieodpłatne przejęcie przez Powiatowy Urząd Pracy centrali telefonicznej
Panasonic wraz z karatami zakupionymi ze środków Funduszu Pracy.
5.Omówienie harmonogramu oraz postępu robót na budowie szpitala w
Pułtusku.
Prezes WPUI – poinformował, że od poprzedniego posiedzenia Zarządu,
podczas którego omawiano sprawy związane z realizacją harmonogramu dot.
budowy szpitala w Pułtusku zmieniło się to, że obecnie oczekujemy na
podpisanie umowy przyłączeniowej na gaz. Został przygotowany wniosek do
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o dostawę gazu , co szczegółowo zostanie
omówione w punkcie 4 porządku obrad.
Poza tym zostały zlecone, zakończone i odebrane prace dot. dokumentacji
na roboty w budynku „B” oraz ogłoszono przetarg. Udzielono zlecenia na

wykonanie

instalacji

gazowej

do

bud.

C.

Obecnie

każdy

punkt

harmonogramu jest w trakcie realizacji.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że na budowę szpitala w Pułtusku jest
5.700.000zł wydatków niewygasających a termin rozliczenia z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego upływa 30 września br. W terminie do 10
września br. do Marszałka Woj. Maz.

należy złożyć wniosek wraz z

fakturami i protokółami odbioru robót.
Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy do Marszałka zostały złożone
dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczył wykonania robót za I kwartał tj. do
miesiąca marca – na kwotę ok. 500.000 zł., drugi wniosek został złożony 3 dni
temu – za kolejne 3 m-ce, na kwotę 340.000 zł., w tym 50% wydatków
stanowiły koszty eksploatacyjne a nie roboty budowlane.
Łącznie na dzień dzisiejszy wykorzystano ok. 1 mln zł. Do pozostało ok. 5
mln. zł. Szczególny niepokój budzi realizacja robót budowlanych.
Skarbnik poinformowała, że z firmą ZAMBET zostały podpisane aneksy
zmieniające zakres rzeczowy i zlecające dodatkowe roboty budowlane na
bud. A i bud. C. Termin realizacji upływa 31 lipca br. Roboty zostały
wycenione na łączną kwotę ok. 2 mln. zł.
Przedstawiciel firmy ZAMBET p. T. Czyż – odnośnie realizacji robót na
budynku „C”- poinformował, że nie ma zagrożenia i w terminie do końca
lipca zostaną one wykonane. W chwili obecnej jest wykonywanych wiele
robót dodatkowych.
W budynku „A” - roboty dodatkowe są w takcie realizacji. Wykonawca
potwierdził, że do końca lipca zdąży je wykonać.
Wicestarosta Pułtuski– poinformował, że w 2008r. nie zostały wykonane
roboty na budowie szpitala w Pułtusku za 5.700.000 zł. Dlatego też Zarząd
Powiatu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie tych środków jako wydatki
niewygasające.

Od

stycznia

do

dnia

dzisiejszego

z

ww.

środków

wykorzystano tylko milion zł. z czego 50% stanowią koszty eksploatacyjne.

Aneks do umowy jaki został podpisany z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego jest konkretny, ostry i rozliczający.
Wicestarosta, w imieniu Zarządu wnioskował, aby przyśpieszyć wykonanie
robót na budowie szpitala. Uważa, że z ich realizacją nie można czekać do
września, do ostatniej chwili, bo wtedy będzie już za późno.
Wicestarosta przedstawił

pismo Prezesa WPUI z dnia 6 lipca 2009r., w

którym został przedstawiony wykaz usterek z protokółu 2007r. i 2008r. Są w
nim zawarte drobne usterki np. zamocowanie kratki wzdłuż krawężnika
przy bramie technicznej (30.10.2008r. - nie wykonane), dokonanie pewnych
zabiegów agrotechnicznych na wykonywanych trawnikach w celu uzyskania
ich odpowiedniej jakości (30.05.2009r. - nie wykonano). Wymienione usterki
należy usunąć.
Starosta Pułtuski – poinformował, że w poprzednim tygodniu rozmawiał z
Dyrektorem firmy ZAMBET p. R. Dukalskim, który obiecał, że sprawa
usuwania usterek zostanie potraktowana priorytetowo.
Przedstawiciel firmy ZAMBET p. T. Czyż – – poinformował, że firma
ZAMBET jest w trakcie usuwania usterek, o których mówił Wicestarosta.
Prezes WPUI – poinformował, że w lipcu planowane są odbiory bud. C i
bud. A które będą obejmowały odbiór całości obiektu. Ten odbiór będzie
sumował wszystkie umowy jakie zostały zawarte od początku robót. Jednak
aby zakończyć zamówienie podstawowe należy w pierwszej kolejności
wykonać roboty dodatkowe. Odbiór dotyczy kompleksowo całości, czyli
robót i dokumentów. Czasu jest na to bardzo mało.
Odnośnie realizacji robót przez firmę Zambet – Prezes poinformował, że
prawdopodobnie będzie konieczność podpisania aneksów do umów, w
których zostanie wyznaczony nowy termin zakończenia robót na 15 sierpnia
br. Budynek może zostać z usterkami lub też można go nie dobrać w ogóle.

Radny – Z. Szczepanik – poinformował, że Inwestor Zastępczy twierdzi, że
przekazywał Zarządowi jakie występują zagrożenia a np. teraz, w ostatniej
chwili Zarząd dowiedział się o zagrożeniach. Radny uważa, że Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych jest ciągle na budowie i takie
informacje powinny być przekazywane Zarządowi na bieżąco.
Prezes WPUI – poinformował, że Zarząd Powiatu również jest na budowie i
widzi postępy prac, poza tym w przeglądach budowanego szpitala uczestniczą
pracownicy Starostwa.
Zarząd przyjął informację.
6.Omówienie wykazu wyposażenia do nowo budowanego szpitala, które
nie zostało uwzględnione we wniosku złożonym w ramach RPO.
Zarząd Powiatu ustalił, że wykaz wyposażenia do nowo budowanego
szpitala, które nie zostało uwzględnione we wniosku złożonym w ramach
RPO przygotuje Dyrektor SP ZOZ po zaciągnięciu opinii Prezesem WPUI w
terminie do 22 lipca 2009r.
7.Wniosek do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w sprawie dostawy gazu

do budowanego szpitala w Pułtusku
Prezes WPUI przedstawił wniosek jaki zostanie złożony do Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ciechanowie
w sprawie dostawy gazu do budowanego szpitala w Pułtusku.
Zarząd akceptował wniosek.
8.Sprawa harmonogramu odbioru budynku szpitala przez KPPSP w
Pułtusku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku p. Musiński
przedstawił harmonogram odbioru budynku szpitala przez KP PSP w
Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z harmonogramem, który został przekazany do Prezesa
WPUI, SP ZOZ oraz firmy ZAMBET.

9.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nt.
złożenia wniosku na zakup sprzętu dla straży pożarnej.
Zarząd zapoznał się z informacją Komendanta KPPSP nt. możliwości
złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie
4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Wsparcie w
ramach ww. działania skierowane jest m.in. na zakup specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akacji ratowniczych i
usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
Komendant poinformował, że dla straży pożarnej można pozyskać ok 4 mln
zł.
Komendant wnioskował aby ww. tematem zainteresować samorządy gminne
i zawrzeć z nimi stosowne porozumienia, ponieważ to jest również
punktowane przy ocenie wniosków.
Zarząd postanowił, że sprawą przygotowania wniosku o pozyskanie środków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup sprzętu dla straży
pożarnej zajmie się Wydział Rozwoju i Promocji przy współpracy z
Komendantem KPPSP.
10.Uszczegółowienie

procedury

zakupu

samochodu

ratowniczo

–

gaśniczego dla KP PSP w Pułtusku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że koszt
zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP wynosi ok.
830.000zł. Środki w wysokości 330.000zł są zabezpieczone w budżecie (tj.
100.000zł- Gmina Pułtusk, 80.000zł - Gmina Pokrzywnica, 150.000zł - środki
powiatu) , natomiast pozostałe środki są z: Zarządu Woj. Maz. – 150.000zł
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 350.000zł
Zarząd zapoznał się z informacją.

11.Podjęcie
Głównego

uchwały

w

Księgowego

sprawie

upoważnienia

Komendy

Powiatowej

Komendanta
Państwowej

oraz
Straży

Pożarnej w Pułtusku do podpisania umowy
Zarząd podjął uchwałę nr 214/09 w sprawie upoważnienia Komendanta oraz
Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Pułtusku do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w
Pułtusku do podpisania umowy.
Zarząd podjął uchwałę Nr 215/09 w sprawie upoważnienia członka Zarządu
Powiatu w Pułtusku p. W. Cienkowskiego do podpisania porozumienia z
Zarządem Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla KPPSP
13.Informacja

Dyrektora SP ZOZ nt. przetargów organizowanych w

ramach środków pozyskanych z funduszy strukturalnych.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. I. Groszkowska przedstawiła harmonogram
realizacji zamówień publicznych w ramach środków pozyskanych z RPO.
Dyrektor p. Groszkowska – poinformowała, że jednym z załączników do
wniosku o dofinansowanie

projektu RPO w ramach działania 7.1. był

harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach tego projektu.
SP ZOZ został zobligowany do przygotowania takiego harmonogramu,
który w dniu dzisiejszym został przekazany członkom Zarządu.
Zamówienie zostało podzielone na 10 postępowań przetargowych. Pierwsze
postępowanie przetargowe miałoby miejsce we wrześniu 2009r. i byłaby to
dostawa wyposażenia do oddziałów szpitalnych, dostawa aparatu RTG
dostawa medycznego systemu informatycznego. W październiku 2009r.
zaplanowano wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i
narzędzi chirurgicznych, dostawę sprzętu medycznego dostawę stołów i lamp

operacyjnych , w listopadzie 2009r. – dostawa sprzętu kardiologicznego,
dostawa sprzętu endoskopowego, dezynfektorów i myjni w grudniu 2009r. –
dostawa ultrasonografów, tomografu komputerowego.
Przedstawiony plan był załącznikiem do wniosku oraz został przekazany
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
Z informacji pozyskanych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych wynika, że umowy zostaną podpisane nie wcześniej jak we
wrześniu
Radny Z. Szczepanik – uważa, że jeżeli umowa z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych zostanie podpisana we wrześniu to
przetargi powinny zostać ogłoszone najpóźniej w październiku 2009r..
Następnie Radny poinformował, że
zamówienie na zakup sprzętu i wyposażenia zostało podzielone na pakiety.
W związku z tym zapytał, czy nie będzie protestu pod względem tytułów
zamówienia. Czy taki podział zamówienia jest zgodny z prawem. Radny
wnioskował o pozyskanie opinii prawnej w tej sprawie.
Wicestarosta Pułtuski uważa, że należy podjąć wszelkie działania aby sprzęt i
wyposażenie przewidziane do zakupu w ramach środków strukturalnych, w
90% było zakupione na dzień otwarcia szpitala. Dlatego też wnioskował aby
przetargi zostały ogłoszone jak najszybciej, aby był czas na rozpatrywanie
ewentualnych protestów, odwołań, itp.
Wicestarosta zaproponował aby przetargi zostały ogłoszone w miesiącach
wrzesień – październik 2009r.. W momencie gdy opóźni się podpisanie
umowy

Mazowiecką Jednostką Wdrążającą

wówczas Zarząd ponownie

rozważy terminy ogłoszenia przetargów.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że wniosek , który został złożony na
zakup sprzętu w ramach środków strukturalnych, posiadał termin realizacji
do końca trzeciego kwartału 2009r. Został on złożony z myślą, że szpital
będzie funkcjonować od 1 stycznia 2010r.

Harmonogram realizacji zamówienia publicznego, który został przed chwilą
przedstawiony przez p. Groszkowską, i który został dostarczony do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zawierał pewne
informacje do umowy. Jeżeli jako dane do umowy przekazano, że przetarg
zostanie ogłoszony w m - cu grudniu to Mazowiecka Jednostka nie powinna
z powiatem pułtuskim podpisać umowy z terminem realizacji do końca roku
i nie powinna przekazać środków finansowych

w tym roku, ponieważ

przetargi nie zostaną rozstrzygnięte w 2009r.
Poza tym w budżecie powiatu pułtuskiego zostały zabezpieczone środki
finansowe w wysokości 1,5 mln zł na zakup sprzętu do budowanego szpitala,
które trzeba wydatkować w 2009r. Natomiast z przedstawionej informacji
wynika, że większość płatności będzie 2010r. Skarbnik wnioskowała o
przyśpieszenie terminów ogłoszenia przetargów.
Zarząd zapoznał się z harmonogramem

realizacji zamówień publicznych w

ramach projektu RPO przedstawionym przez Dyrekcję SP ZOZ oraz postanowił:
-przyśpieszyć postępowania przetargowe na zakup sprzętu i wyposażenia w
ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przetargi zostaną
wszczęte w miesiącach wrzesień – październik 2009r.
Harmonogram realizacji zamówień zostanie przekazany Zarządowi Powiatu do
akceptacji.
-ze względu na fakt, że zamówienie na zakup sprzętu i wyposażenia zostało
podzielne na pakiety – SP ZOZ pozyska opinię Radcy Prawnego nt. czy dzielenie
zamówienia jest zgodne z prawem.
14.Informacja nt. spotkania Mazowieckiej Rady Narodowego Funduszu
Zdrowia, które odbyło się 24 czerwca 2009r.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że 24 czerwca 2009r. odbyło się spotkanie
z Mazowiecką Radą NFZ. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ p. Barbara Misińska. oraz
Przewodniczący Konwentu Powiatów Mazowsza.

Podczas spotkania przedstawiono informację nt. działalności

SP ZOZ z

uwzględnieniem rozszerzenia oferty świadczeń medycznych

w nowym

szpitalu na Popławach.
Przedstawiono dotychczasową działalność SP ZOZ, , zatrudnienie, oddziały
jakie funkcjonują w obecnym szpitalu, wykonanie kontraktu w 2008r oraz
wykonanie za I kwartał 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem nadywkonań
w działach szpitala jak i w specjalistce a dot. to głównie rehabilitacji, którą SP
ZOZ planuje poszerzyć.
Przedstawiono również założenia koncepcji pracy SP ZOZ w roku 2010 i
latach następnych. Przekazano, że w nowym szpitalu będzie

160 łóżek

zlokalizowanych w budynku „A” i „C” o łącznej powierzchni 12.000m2 do
którego zostaną przeniesione obecnie funkcjonujące oddziały szpitalne oraz
zostanie utworzony szpitalny oddział ratunkowy. Przedstawiono plany SP
ZOZ w zakresie zwiększenia kontraktu na rok 2010 w oddziałach i
poradniach.
Mazowiecka Rada Narodowego Funduszu zapoznała się z przedstawionymi
informacjami. SP ZOZ zgodnie z wytycznymi NFZ, w terminie do 16
sierpnia br. opracuje demograficzne zestawienie do przedstawionego
programu. Mazowiecka Rada NFZ zapewniła, że ww. dane zostaną
uwzględnione w programie zwiększenia przedziału środków finansowych dla
SPZOZ Pułtusk

na rok 2010.

Dyrektor SPZOZ poinformował, że

koncepcję funkcjonowania SP ZOZ dobrze oceniła Dyrektor Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ p. Barbara Misińska.
Poza tym podczas spotkania przekazano informację, że będą wypłacane
środki finansowe za wypracowane za nadwykonania.
Zarząd zapoznał się z informacją.
15.Omówienie koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku na rok

2009 i lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania
szpitala w nowym obiekcie na Popławach.

Dyrektor

SP

ZOZ-

poinformował,

że

materiały

dot.

koncepcji

funkcjonowania SP ZOZ zostały już przekazane Zarządowi Powiatu. Poza
tym w dniu wczorajszym dostarczył „Informację o działalności SP ZOZ w
Pułtusku z uwzględnieniem rozszerzenia oferty świadczonych usług
medycznych po przeniesieniu Szpitala Powiatowego do nowej siedziby”,
którą prezentował na spotkaniu z Mazowiecką Radą Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Na str 12 przekazanej informacji znajduje się „finansowa koncepcja
zabezpieczenia przychodów (możliwości zwiększenia kontraktu na rok
2010)” na łączną kwotę 1.500.000zł, oraz „Planowane zwiększenie etatowego
zatrudnienia lekarzy specjalistów” – 8 lekarzy,
na str 11 uwzględniono „wartość planowanego zwiększenia kontraktu na rok
2010 w tym: kontrakt na SOR, kontrakt na nowe poradnie, zwiększenie
kontraktu w oddziałach: internistycznym, pediatrycznym, chirurgicznym,
położniczym,

zwiększenie

kontraktu

w

rehabilitacji,

usługi

współfinansowane np. tomograf, mammograf. W sumie kontrakt zostałby
zwiększony o kwotę 5.900.000zł.
Koszty utrzymania szpitala obejmujące: ogrzewanie, prąd, utrzymanie
czystości, wodę, ścieki, serwis sprzętu, itp., w obecnym szpitalu wynoszą ok.
500.000zł. Nowo budowany szpital będzie posiadał powierzchnię - 12.000m,
czyli koszty utrzymania obiektu będą większe od obecnego szpitala i
prawdopodobnie wyniosą ok. 2,5 mln zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki finansowe zgodnie z
realizacją kontraktu, tzn. jeżeli kontrakt nie jest realizowany w całości, to w
kolejnych kwartałach będzie zmniejszany.
SP ZOZ w Pułtusku na drugi kwartał posiada kontrakt zwiększony tzn. w
takiej wysokości w jakiej został zrealizowany w pierwszym kwartale.
Nadwykonania były na oddziale pediatrycznym.

Dyrektor poinformował, że jednym z założeń koncepcji jest zatrudnienie
specjalistów i otwarcie nowych poradni np. poradnie chirurgii dziecięcej
preluksacyjne , poradnie onkologiczne.
Radny Z. Szczepanik – poinformował, że przekazana przez Dyrektora SP
ZOZ koncepcja funkcjonowania SP ZOZ nie jest tym, czego oczekiwał.
Na jednym z posiedzeń członkowie Zarządu Powiatu podawali liczne
wskazówki, co powinno zostać uwzględnione w koncepcji funkcjonowania
SP ZOZ.
W koncepcji powinien zostać uwzględniony stan dzisiejszy, dane wyjściowe z
roku 2009. W zasadzie rok 2009 można potraktować jako dane wyjściowe,
natomiast należy skupić się nad rokiem 2010 - sprawą funkcjonowania
szpitala w nowym obiekcie. Należy zamieścić cele jakie chcemy osiągnąć w
nowym szpitalu oraz wynik finansowy.
Przekazana przez Dyrektora SP ZOZ koncepcja zawiera cele do realizacji, ale
nie mają one uzasadnienia finansowego.
Na przykład:
-

planowane jest zwiększenie etatowego zatrudnienia lekarzy specjalistów –
Radny uważa, że to jest bardzo dobry pomysł – ale w jaki sposób SP
ZOZ sfinansuje to zadanie - brak uzasadnienia finansowego.

-

w założeniach

koncepcji pracy SP ZOZ

w roku 2009 i w latach

następnych jest zapis „wynagrodzenia i premiowanie za wyniki
ekonomiczne”. Radny prosił o wyjaśnienie, na czym będzie polegało
„premiowanie za wyniki ekonomiczne”. Takie działanie nie powinno być
ze szkodą dla pacjentów.
-

działy do reorganizacji w roku 2009, tj.:

a) „dział diagnostyki obrazowej” - od września 2009r. SP ZOZ zamierza zlecić
to zadanie w kontrakt usługi radiologicznej, „ze względu na stałe miesięczne
koszty i brak lekarzy chętnych do dyżurów pod telefonem w systemie 24
godzinnym”.

Radny wnioskował o przekazanie informacji jakie są koszty funkcjonowania
ww. działu (stan na dzień dzisiejszy), jakie będą korzyści, zasady
funkcjonowania oraz jakie będą korzyści dla pacjenta obecnie a jakie będą w
nowym systemie?
b)„dział świadczeń zdrowotnych” - “zostaną wycofane książeczki usług
medycznych nie wymagane przez NFZ”. Planowana jest reorganizacja działu.
Radny wnioskował aby wskazać jakie będą oszczędności z tego tytułu.
c)„dział diagnostyki laboratoryjnej z serologią” –Radny wnioskował o
przedstawienie

kosztów
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w

trzech

proponowanych wariantach.
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„zostanie

zatrudnienia

i

wewnętrznego przesunięcia pracowników na inne stanowiska” Radny
wnioskował aby wskazać ile etatów i jak będą zmieniane stanowiska
pracownicze. Jakie będą korzyści finansowe z tego działania.
e)„dział ratownictwa medycznego” jest zapis, że “jeśli po I półroczu nie
nastąpi poprawa wyniku finansowego zostanie wprowadzone nowe
rozwiązanie organizacyjne podkontrakt”. Radny wnioskował o przekazanie
informacji o obecnych kosztach funkcjonowania tego działu, jak również na
czym to „nowe rozwiązanie organizacyjne” będzie polegało?
Radny poinformował, że praktycznie w każdym „dziale do reorganizacji w
2009r.” są pytania, które dot. uzasadnienia finansowego danego działania.
W Przychodni poz-u zostanie zatrudniony nowy lekarz medycyny rodzinnej
i pediatra. Radny poinformował, że korzyści dla SP ZOZ będą takie, że
zwiększymy lecznictwo i z NFZ będą dodatkowe środki, ale będą również
koszty. Dlatego też Radny wnioskował o przekazanie informacji o kosztach i
korzyściach z tym związanych.

Odnośnie punktu – „Nowe rozwiązania w szpitalu” pkt 11

– kuchnia

catering – ta forma dostarczania posiłków jest stosowna w obecnym szpitalu.
Radny prosił o przedstawienie strony finansowej.
Pkt 12 „wjazd na teren szpitala opodatkowany i biletowany” – Radny uważa
za zasadne zrezygnować z takiej formy pozyskiwania środków finansowych.
Radny wnioskował również o przekazanie informacji nt. obsady lekarskiej w
poradniach. Jeśli jej nie ma, to w jaki sposób przewidywane jest zapewnienie
obsady? Jaki kontrakt zostałby zawarty na proponowane poradnie.
Zwiększenie kontraktu w oddziałach: internistycznym, pediatrycznym,
chirurgicznym – jaka jest możliwość takiego zwiększenia?
Zwiększenie kontraktu na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji – jakie
koszty są z tym związane.
Radna I. Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że popiera wypowiedź Radnego
Z. Szczepanika i również ma szereg zastrzeżeń do koncepcji.
W koncepcji po raz kolejny brakuje podstawowych informacji, o które
Zarząd wielokrotnie prosił p. Dyrektora od stycznia 2009r. Jest to już siódma
koncepcja funkcjonowania SP ZOZ i po raz kolejny należy stwierdzić, że
przekazane materiały niewiele mówią. Brakuje w nich podstawowej
informacji - analizy finansowej. Nie ma finansowej koncepcji zabezpieczenia
przychodów i kosztów utrzymania szpitala
W dniu wczorajszym, członkowie zarządu otrzymali „Informację o
działalności SP ZOZ w Pułtusku...”, w której przedstawiono zatrudnienie.
Niestety nie wyjaśniono, jakie jest to zatrudnienie? Obecne, czy późniejsze?
Jeżeli zostało wpisane obecne zatrudnienie, to Radna wnioskowała aby
uzupełnić informację i wpisać jakie jest zatrudnienie przewidywane.

Ilu

będzie lekarzy, pielęgniarek, personelu.
Radna uważa, że koncepcja jest nieczytelna i członkowie Zarządu nie
powinni jej w ogóle dostać. W przekazanej koncepcji są powyrywane z
kontekstu zagadnienia, np. koszty utrzymania szpitala – w jednej pozycji

umieszczono: ogrzewanie , wodę, ścieki, prąd i usługi obce. Radna zapytała
dlaczego tak jest? To są zupełnie inne koszty. Dyrektor SP ZOZ w koncepcji
zaproponował aby firmy zewnętrzne, np. "Eko-Trans" PHU zajmowały się
utrzymaniem

czystości,

konserwacją

zieleni,

konserwacją

medycznych, serwisem sprzętu. Radna poinformował, że jeżeli

gazów
firma

zewnętrzna przejmie ww. zadania, to również przejmie obowiązki
niektórych pracowników. Niestety koncepcja nie zawiera analizy finansowej
w tym zakresie.
Radna wnioskowała o przygotowanie nowej koncepcji , która będzie
uwzględniała zalecenia przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu.
Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że koncepcja funkcjonowania SP
ZOZ powinna rozwiązywać problemy jakie stoją przez SP ZOZ w Pułtusku
w przyszłości. Powinna opisywać stan obecny, główne cele do realizacji oraz
jak zwiększyć dochody i jak obniżyć koszty. Szpital to nie tylko mury.
Szpital to pacjenci, lekarze, personel średni, itp. Nikt z obecnych na
dzisiejszym posiedzeniu Zarządu nie chciałby aby za rok, czy też dwa, ktoś
zarzucił Zarządowi, że z nowego szpitala został zrobiony stary szpital.
Wicestarosta przypomniał, że do tej pory niejednokrotnie przekazywał uwagi
nt. koncepcji funkcjonowania SP ZOZ. Niestety koncepcja omawiana w dniu
dzisiejszym również nie jest dobra.
Wicestarosta poinformował, że doskonałym materiałem wyjściowym do
stworzenia

koncepcji

powinien

być

program

restrukturyzacyjny

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu w Pułtusku w 2005r.
W tym dokumencie np. został szeroko opisany dział diagnostyki
laboratoryjnej, np. że pracownikom brakuje niezbędnych kwalifikacji, co
wiąże się z koniecznością współpracy z innymi laboratoriami aby spełnić
kryteria dla tej jednostki. O tym Zarząd Powiatu dyskutował w 2005r. i w
dalszym ciągu jest tak samo. I to chcemy przenieść do nowego szpitala.

Wicestarosta zachęcał do przeczytania ww. dokumentu, przeanalizowania go
i wyciągnięcia wniosków.
Wicestarosta poinformował, że Dyrektor SP ZOZ miał bardzo dobre
wystąpienie podczas spotkania z Mazowiecka Radą Narodowego Funduszu
Zdrowia, ale było to wystąpienie przed władzami. Tylko niekoniecznie z
tego musi dużo wynikać.
Nad koncepcją funkcjonowania SP ZOZ należy wciąż pracować.
Wicestarosta poinformował, że zgadza się z uwagami jakie przedstawił w
swoim wystąpieniu Radny p. Z. Szczepanik, bo np. “Dział diagnostyki
laboratoryjnej z serologią”

obecnie zatrudnia 21 osób. Po przejściu do

nowego szpitala możliwe są 3 rozwiązania funkcjonowania tego działu.
Propozycje zostały przedstawione w koncepcji i Zarząd Powiatu powinien
wybrać najlepsze rozwiązanie np. firmę zewnętrzną. Jednak właściwą decyzję
można podjąć dopiero wówczas gdy zostanie przedstawiony

rachunek

ekonomiczny. Zarząd Powiatu nie wie jakie będą koszty, ile będzie
kosztować dana usługa, jakie będą koszty dostosowania pracowni do
wymogów określonych prawem, itp. Następnie Wicestarosta wnioskował o
podanie wyniku ekonomicznego w zakresie utworzenia 13 nowych poradni.
Wicestarosta poinformował, że w koncepcji funkcjonowania szpitala
powinien znaleźć się krótki opis historii szpitala, obecnie funkcjonujące
poradnie w SP ZOZ w Pułtusku, również należy opisać szpital położony na
ul. 3-go mają jak i na ul. Kościuszki.
−Założone

cele długo i krótkoterminowe. Główny cel to poprawa jakości

usług i wzrost bezpieczeństwa pacjentów. W powiecie pułtuskim jest 52 tys.
mieszkańców. Część pacjentów z gmin Obryte i Zatory, Świercze korzysta
z usług szpitali położonych w sąsiednich powiatach. Przyczyny są znane.
Trzeba się zastanowić, czy można je rozwiązać organizacyjnie? Należy się
również

zastanowić

nad tym jak zachęcić pacjentów z innych gmin

sąsiednich powiatów do korzystania z usług naszego szpitala.

Należy określić w jakim układzie właścicielskim będzie funkcjonował szpital
przez pierwsze 2-3 lata i w dłuższym okresie. Na pewno przez pierwsze lata
szpital będzie funkcjonował jako SP ZOZ. Natomiast w dłuższym okresie –
tu należy się zastanowić, np. możliwe jest rozwiązanie z udziałem 7 gmin i
powiatu, a może powiat ze 100% udziałem?
Przedstawiając stan obecny dot. szpitala , administracji
rozważyć zatrudnienie dodatkowych

może należy

lekarzy o danych specjalnościach

potrzebnych w naszych warunkach. Przedstawić propozycje nowych
rozwiązań. Zreorganizować poszczególne działy, zaproponować konkretne
rozwiązania i poprzeć te działania planowanym wynikiem ekonomicznym.
Należy zastanowić się nad rozwiązaniem dot. zatrudnienia na niektórych
oddziałach szpitalnych lekarzy konsultantów. To zapewne wpłynęłoby
korzystnie na wizerunek szpitala.
Wicestarosta zapytał, czy dokonano analizy popytu na świadczenia
realizowane i oferowane przez SP ZOZ. Jest to bardzo ważna sprawa i
Zarząd Powiatu powinien się z tym materiałem zapoznać. Z przedstawionych
dokumentów wynika, że w SP ZOZ jest osoba, która powinna takie analizy
systematycznie przeprowadzać.
Następnie Wicestarosta poinformował, że w koncepcji funkcjonowania SP
ZOZ należałoby uwzględnić system motywacji uwzględniający szkolenia i
edukację pracowników.
Bardzo istotną sprawą, nad którą warto się zastanowić to wprowadzenie do
SP ZOZ Systemu Zarządzania Jakością – ISO. Certyfikat ISO wpłynie na
podniesienie jakości świadczonych usług i zagwarantuje pacjentom,
poziom

oferowanej

opieki

zdrowotnej

nie

może

być

niższy

że
niż

zadeklarowany przez dyrekcję w opracowanej polityce jakości. Poza tym
Certyfikat ISO pozwoli na poprawę konkurencyjności naszej jednostki przy
zawieraniu kontraktów z NFZ i wystąpieniach po inne środki pomocowe, a
więc wpłynie na wymierne korzyści.

Następnie należy się zastanowić nad propozycją celowego wykorzystania
obecnego szpitala przy ul. 3-go Maja i pomieszczeń po pogotowiu. Jest to
dosyć spory majątek. Dlatego też należy podjąć szybko właściwą decyzję.
Wicestarosta zapytał, co będzie jeżeli SP ZOZ w Pułtusku nie uzyska
podwyższenia wartość punktu, o który zabiega SP ZOZ w NFZ i nie
zostanie poszerzona działalność proponowana przez Dyrektora?
Wicestarosta przypomniał, że na ostatniej Sesji p. Łachmański wystąpił z
pytaniem dot. koncepcji funkcjonowania szpitala, czy otrzymał stosowne
materiały?
Dyrektor SP ZOZ – odpowiedział, że p. Łachmański otrzymał materiał.
Zarząd Powiatu ustalił termin dostarczenia koncepcji funkcjonowania SP
ZOZ z uwzględnieniem wyżej podanych zaleceń do 10 sierpnia 2009r.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak - poinformowała Dyrektora SP ZOZ, iż w
związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu zawierające
wniosek Radnej I. Sosnowicz Ptak dot. podania imion i nazwisk członków
zarządu związków zawodowych działających przy SP ZOZ, które podpisały
się pod pismem dot. członka Zarządu Powiatu p. Ptak oraz jej męża, jak
również z uwagi na inne zachowania Dyrektora, o których była mowa w
punkcie pierwszym dzisiejszego porządku obrad, wnioskowała do Zarządu o
ukaranie Dyrektora SP ZOZ.
Radna wyjaśniła, że trzy tygodnie temu, na posiedzeniu Zarządu prosiła aby
pismo zawierające wniosek, o którym mowa wyżej, zostało dostarczone do
SP ZOZ.
Dyrektor SP ZOZ –poinformował, że żadnego pismo o tej treści nie
otrzymał.
Radna I. Sosnowicz – Ptak – poinformowała , że ma inne informacje na ten
temat i pozostawia to osobom zainteresowanym do wyśnienia.

Starosta Pułtuski poinformował, że nie zgadza się z całością zarzutów
postawionych dyrekcji SP ZOZ w sprawie koncepcji funkcjonowania SP
ZOZ.
Koncepcja może nie jest najlepsza ale ocenić ją można byłoby inaczej.
Natomiast sposób w jaki zostali potraktowani obecni na posiedzeniu Zarządu
Dyrektorzy SP ZOZ,

Starosta uważa za naganny. Nie można mówić o

zwiększeniu wartości punktu ponieważ już na posiedzeniu Mazowieckiej
Rady NFZ poinformowano, że jest to niemożliwe.
Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że propozycję przedstawia Dyrektor
SP ZOZ a nie Zarząd.
Starosta Pułtuski

– poinformował, że Dyrektor SP ZOZ nie powinien

przestawiać propozycji dot. majątku jaki pozostanie

po przeniesieniu

obecnego szpitala do nowego obiektu, ponieważ decyzja w tej sprawie należy
do Zarządu Powiatu lub też Rady Powiatu. Starosta uważa, że koncepcja
funkcjonowania SP ZOZ jest potrzebna i należy ją opracować, ale też należy
mieć na względzie to, że pacjent

nie przyjdzie

do szpitala aby czytać

Koncepcję, tylko się leczyć.
Radny Z. Szczepanik – poinformował, że koncepcja funkcjonowania SP ZOZ
powinna być jasna i czytelna dla każdego z nas. Koncepcja jest tworzona
również po to aby podnieść jakość usług zdrowotnych. Dlatego członkowie
Zarządu domagają się o przedstawienie koncepcji zgodnie z wyżej
przestawionymi zaleceniami.
16.Informacja

Dyrektora

szacunkowych

kosztów

Wydziału
adaptacji.

Komunikacji
obiektu

przy

i
ul.

Dróg

nt.

Kardynała

Wyszyńskiego na potrzeby Wydziału.
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił informację nt.
szacunkowych kosztów adaptacji obiektu dla potrzeb Wydziału Komunikacji
i Dróg , które wynoszą ok.150.000zł

Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na jednym z posiedzeń
Zarządu.
17.Informacja nt. wyników przetargu na sprzedaż działek położonych w
Ołdakach.
Sekretarz Powiatu poinformowała , że w dniu 1 lipca 2009r. odbył się
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Ołdaki gmina Gzy oznaczonej numerem
działki 30/5 o pow. 0,1457. Niestety nie zgłosił się żaden uczestnik przetargu
ustnego, który zaoferowałby postąpienie ponad cenę wywoławczą. Komisja
postanowiła

uznać,

że

pierwszy

przetarg

zakończył

się

wynikiem

negatywnym.
Zarząd zapoznał się z informacją.
18.Wniosek dyrektora ZS w Golądkowie o zatrudnienie pracownika w

ramach prac interwencyjnych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w
Golądkowie dot. zatrudnienia pracownika na okres od 1 czerwca 2009r do 30
listopada 2009r. na stanowisku referenta w ramach prac interwencyjnych.
Sekretarz

powiatu

przedstawiła

wniosek

Poradni

Psychologiczno

–

Pedagogicznej dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika na
stanowisku referenta. w ramach prac interwencyjnych zorganizowanych w
ramach projektu „Praca, Szansa i Ty” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach EFS.
Zarząd Pozytywnie zaopiniował wniosek.
19.Aneks nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Pułtusku.
Zarząd zatwierdził Aneks nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pułtusku. Zmian w przydziale godzin

i rodzaju

wykonywanych zajęć psychologom i pedagogom wymienionym w Aneksie ,

dokonano ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie i planowanym
urlop macierzyński pracownic Poradni.
20.Informacja Komisji Konkursowej nt. przeprowadzonych postępowań
konkursowych na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych
Sekretarz Powiatu poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych
postępowań

konkursowych

na

stanowisko

dyrektorów

szkół

ponadgimnazjalnych wyłoniono następujących kandydatów:
−Panią

Dorotę Orłowską na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. B.

Prusa w Pułtusku,
−Panią

Barbarę

Meredyk

–

na

stanowisko

Dyrektora

Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku
−Pana

Jarosława Druchniaka– na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
Zarząd zapoznał się z informacją.
21.Informacja na temat konkursu z RPO WM 4.3. Ochrona Powietrza,

energetyka dot. wymiany centralnego ogrzewania

w ZSZ im. J.

Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował o
możliwości złożenia przez powiat pułtuski wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013 Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.
Jest to konkurs zamknięty, bez preselekcji od 8 września do 8 października
2009r.
Dyrektor zaproponował złożenie wniosku na realizację zadania związanego z
wymianą centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej w Pułtusku. Powiat pułtuski
powinien zapewnić wkład własny w wysokości 15% całkowitej wartości
projektu.

Zarząd Powiatu postanowił o przystąpieniu do realizacji projektu.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu:
- projekty budowlane i kosztorysy inwestorskie
ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku i Bursa Szkolna w Pułtusku zlecą
opracowanie dokumentacji wyspecjalizowanej formie.
−studium

wykonalności - zostanie zlecone firmie zewnętrznej

22.Wniosek mieszkańców wsi Dębiny dot. remontu drogi powiatowej w
miejscowości Dębiny.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek mieszkańców wsi Dębiny
dot. remontu drogi powiatowej w miejscowości Dębiny. Sprawa modernizacji
ww. drogi zostanie rozważona w 2010r. po uzyskaniu informacji o
pozyskanych środkach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do
poprawy nawierzchni drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg.
23.Sprawa robót uzupełniających na drodze Jegiel – Porządzie – Obryte
Zarząd Powiatu postanowił zaprosić firmę STRABAG do złożenia oferty
dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót
uzupełniających do umowy Nr 32/09 z dnia 07.05.2009 r.

w spr.:

„Przebudowy drogi Nr 4407W Jegiel – Porządzie - Obryte – Psary od km
19+000 do km 30+348,57”.
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2009 r.
24.Informacja nt. obchodów 70 rocznicy II Wojny Światowej
Zarząd zapoznał się z propozycją obchodów 70 rocznicy II Wojny Światowej
Zarząd akceptował:
-

wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie
organizacji obchodów 70 rocznicy II Wojny Światowej na kwotę 45.000zł.

-

propozycję działań Agencji AGA PRESS dot. wspólnej organizacji obchodów wybuchu II wojny światowej łącznie ze wskazaniem, iż jedynym lo-

kalnym patronem medialnym cyklu uroczystości patriotycznych będzie
Pułtuska Gazeta Powiatowa.
-

propozycję Prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej dot. wspólnej organizacji obchodów wybuchu II wojny światowej, łącznie z udzieleniem możliwości odznaczenia osób wspierających ZMW podczas II wojny światowej
“Krzyżem za zasługi dla ZMW” oraz wygłoszenia referatu o działalności
Związku.

25.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
Zarząd podjął uchwałę nr 216/09 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
26.Wniosek Dyrektora DPS Ołdaki dot. zwiększenia planu finansowego
oraz informacja o brakujących środkach.
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora DPS Ołdaki dot.
zwiększenia planu finansowego jednostki. Wg wyliczeń brak środków
finansowych kształtuje się w granicach 200.000zł Główne pozycje potrzeb to:
zakup paliwa opałowego do kotłowni, zakup energii elektrycznej i wody,
brak środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Domu, na
pochodne od wynagrodzeń, itp. Po szczegółowej analizie dochodów
budżetowych – głównie dot. odpłatności mieszkańców za pobyt ,
zgłosił zwiększenie wykonania dochodów

DPS

w wysokości 100.000zł.

Natomiast brakuje im jeszcze 100.000zł.
Skarbnik

poinformowała,

że

obecnie

obowiązują

nowe

regulaminy

wynagradzania pracowników i wszyscy otrzymają podwyżki wynagrodzeń.
W związku z powyższym zaproponowała aby zabezpieczyć środki na
obligatoryjne zobowiązania, na wynagrodzenia i pochodne.
Zwiększenie o 100.000zł nastąpi na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Skarbnik poinformowała, ze w budżecie powiatu jest zabezpieczone
200.000zł na zadania dot. opieki społecznej tzn. na rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo – wychowawcze. W przypadku niepełnego wykonania
tej rezerwy będzie można w część środków przeznaczyć ewentualnie na
wydatki w DPS Ołdaki.
Skarbnik

zaproponowała

aby

DPS

szukał

innych

źródeł

pokrycia

brakujących 100.000zł. Sprawa wykwaterowania pogorzelców z pomieszczeń
znajdujących się przy DPS w Ołdakach
pensjonariuszy znacznie wpłynęłaby

i urządzenia tam mieszkań dla

na poprawienie sytuacji finansowej

Domu.
Zarząd akceptował propozycje przedstawione przez p. Skarbnik.
27.Wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Sekcji Emerytów
i Rencistów dot. udostępnienia autokaru.
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Sekcji Emerytów i Rencistów dot. udostępnienia autokaru na
wycieczkę jednodniową do Wilanowa i Konstancina.
Zarząd

postanowił sfinansować koszt przejazdu autokaru w wysokości

1.000zł
28.Informacja nt. pomieszczeń w DPS Ołdaki zajmowanych przez p.
Salwin
Wicestarosta poinformował, że wraz z Sekretarzem Gminy Gzy, Dyrektorem
Szkoły w Skaszewie oraz Dyrektorem DPS w Ołdakach wizytował lokal
znajdujący się przy szkole Skaszewie, który ewentualnie zajęliby pogorzelcy,
którzy obecnie zajmują pomieszczenia w DPS Ołdaki.
Lokal ma 60m, są tam dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Lokal posiada centralne
ogrzewanie.
Wicestarosta poinformował, że w DPS w Ołdakach planowane jest spotkanie
z p. Salwin nt. ich przekwaterowania do lokalu położonego w Skaszewie. W
tym spotkaniu udział weźmie również Wójt Gminy Gzy.

Zarząd przyjął informację przedstawioną przez Wicestarostę.
29.Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 8 czerwca, 17 czerwca i 20

czerwca 2009r.
Zarząd Powiatu przyjął protokoły.
30. Wolne wnioski
Zarząd Powiatu z okazji uroczystych obchodów Święta Policji postanowił
ufundować nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów w kwocie
ok. 800zł.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 17:30
Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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2. Witold Saracyn ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
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5. Zbigniew Szczepanik .........................................

