
Protokół Nr 15/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 marca  2011r.

• Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

• Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

• Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00

1. Świadczenie  usług  w  zakresie  zarządzania  i  poradnictwa

zawodowego  w  projekcie  pn.  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na

lepsze jutro” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

środków EFS.

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  wraz  z

Dyrektorem Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczykiem przedstawili

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  świadczenie  usług  w

zakresie:  zarządzania  i  poradnictwa  zawodowego  w  projekcie pn.  Nowe

kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w

ramach  Działania  6.1.  Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie

aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie  6.1.1.  Wsparcie  osób

pozostających  bez  zatrudnienia  na  regionalnym  rynku  pracy  Programu

Operacyjnego Kapitał  Ludzki poprzez pełnienie funkcji  określonych w niżej

wymienionych zadaniach.. 

SIWZ stanowi  załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd  akceptował  SIWZ  wraz  z  propozycją  p.  Skarbnik  dot.  podmiotu

realizującego   projekt,  tj.  powiat  pułtuski  reprezentowany  przez  Zarząd
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Powiatu  ze  wskazaniem  jednostki  organizacyjnej:  Starostwo  Powiatowe  w

Pułtusku. 

Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu oraz podjął Uchwałę Nr 20/2011 w

sprawie powołania Komisji Przetargowej, która przeprowadzi postępowanie o

udzielenie zamówienia. 

2. Świadczenie  usług  w  zakresie  rekrutacji,  pozyskiwania  personelu,

organizacji  staży  i  szkoleń  uczestników  projektu  pn.:  „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” współfinansowanym przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka wraz z Dyrektorem

Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczykiem przedstawili  Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia  na świadczenie usług w zakresie rekrutacji,

pozyskiwania personelu, organizacji staży i szkoleń uczestników projektu pn.:

„Nowe kwalifikacje  perspektywą na  lepsze  jutro”  współfinansowanym przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Działania  6.1.  Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności

zawodowej  w regionie  Poddziałanie  6.1.1.  Wsparcie  osób  pozostających  bez

zatrudnienia  na  regionalnym  rynku  pracy  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki.

Zarząd  akceptował  SIWZ  wraz  z  propozycją  p.  Skarbnik  dot.  podmiotu

realizującego   projekt,  tj.  powiat  pułtuski  reprezentowany  przez  Zarząd

Powiatu  ze  wskazaniem  jednostki  organizacyjnej:  Starostwo  Powiatowe  w

Pułtusku. 

Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu oraz podjął Uchwałę Nr 21/2011 w

sprawie powołania Komisji Przetargowej, która przeprowadzi postępowanie o

udzielenie zamówienia. 

3. Informacja Dyrektor SP ZOZ nt. przeniesienia szpitala  do nowego

obiektu przy ul. T. Kwiatkowskiego 
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Dyrektor  SP ZOZ poinformowała,  że  decyzją Wojewody Mazowieckiego  od

dnia  21  marca  2011  r.  nastąpi  czasowe  zawieszenie  działalności

funkcjonowania  oddziałów  Szpitala  Rejonowego  w  Pułtusku  w  związku  z

koniecznością  przeniesienia  Szpitala  do  nowego  obiektu  przy  ul.  Teofila

Kwiatkowskiego 19.

W  związku  z  tym,  wstrzymuje  się  przyjęcia  pacjentów  do  oddziałów

szpitalnych  przy ul. 3 Maja 1 od dnia 21.03.2011r. od godz. 00.30 do  dnia 

24.03.2011r.  do  godz.  8.00.   W  okresie  zawieszenia  działalności  została

zabezpieczona  dostępność  do  świadczeń  zdrowotnych,  zwłaszcza  nagłych,

przez następujące placówki medyczne do których  mogą zgłaszać się pacjenci: 

*  Specjalistyczny  Szpital  Wojewódzki  w  Ciechanowie  ul.  Powstańców

Wielkopolskich  2  tel: 23 672 32 71-3; 

* Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul.

Sienkiewicza  7  tel:  23  661  34  00;  z  wyłączeniem  oddziału  ortopedii  i

traumatologii narządu ruchu. 

*  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Zespół  Zakładów

Lecznictwa  Otwartego  i  Zamkniętego  w  Makowie  Mazowieckim  ul.

Wincentego Witosa 2 tel: 29 71 42 300;    

* Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 tel: 29 743 76-00; z wyłączeniem chirurgii

ogólnej i oddziału wewnętrznego.

BEZ ZMIAN FUNKCJONUJE:
* Izba Przyjęć- Szpital ul. 3 Maja 1  (dyżury lekarsko-pielęgniarskie)

* Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. 3 Maja 5

* Poradnie Specjalistyczne,  ul. 3 Maja 5

* Nocna Pomoc Lekarska,   ul. 3 Maja 3

* Dział Ratownictwa Medycznego, ul. 3 Maja 3

* Dział Rahabilitacji,  ul. 3 Maja 5

* Dział Diagnostyki Obrazowej, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
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*  Dział  Diagnostyki  Laboratoryjnej  ,  ul.  3  Maja  5  (dnia  22  marca  2011r.

pobieranie tylko pilnych badań laboratoryjnych)

Od dnia  24.03.2011r.  dla pacjentów będą funkcjonować dwa punkty pobrań

badań laboratoryjnych:

* Przychodnia Rejonowa ul. 3 Maja 5

* Szpital Rejonowy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 (Popławy)

Dyrektor  poinformowała,  że o zawieszeniu działalności  zostali  powiadomieni

mieszkańcy powiatu pułtuskiego , media, urzędy gminy , zakłady pracy, NZOZ,

informacja jest również w szpitalu. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

4. Omówienie  sprawozdania  z  wykonania  planu  rzeczowo  –

finansowego SP ZOZ za rok 2010 

5. Omówienie  prognozy planu finansowego SP ZOZ na rok 2011 

Z uwagi na osobiste zaangażowanie  Dyrekcji  SP ZOZ w akcję  przenoszenia

szpitala  do  nowego  obiektu  pkt  4  i  5  porządku  obrad  Zarządu  zostanie

omówiony na  kolejnym posiedzeniu Zarządu.. 

6. Wniosek  SP ZOZ dot. wynajmu pomieszczeń w obiekcie szpitalnym

Dyrektor SP ZOZ przedstawiła wniosek dot. wynajmu pomieszczeń w budynku

szpitala przy ul. T. Kwiatkwoskiego 19 w Pułtusku. Wniosek stanowi załącznik

nr 4 do protokołu. 

Zarząd wyraził zgodę na przedstawione propozycje wynajmu. Ponadto Zarząd

zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do  przeprowadzenia  procedury  zgodnie  z

przepisami prawa w tym zakresie oraz do przekazywania Zarządowi bieżącej

informacji  z przebiegu procesu wynajmu i wyników w tym zakresie. 

7. Wniosek  Dyrektora  PCPR  dot.  udzielenia  pomocy  finansowej

rodzinie zastępczej 

Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa  udzielenia pomocy finansowej rodzinie

zastępczej  zostanie  omówiona  na  kolejnym  posiedzeniu  Zarządu  po
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przedstawieniu  przez  Dyrektora  SP  ZOZ szczegółowej  analizy  konieczności

wydatkowania środków.  

8. Omówienie  Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w

Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie   w  Powiecie

pułtuskim na lata 2011 – 2015 

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  przedstawiła  Powiatowy

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Powiecie Pułtuskim na lata 2011 – 2015.

Zarząd Powiatu przyjął Program  w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu. 

Powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku. 

9. Omówienie  projektów  uchwał  Rady  Powiatu  dot.  określenia

warunków  opłat  za  pobyt  dzieci  w  rodzinie  zastępczej  i  placówce

opiekuńczo – wychowawczej. 

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  przedstawiła  projekty

uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z

opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, 

- określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców

dziecka,  osoby pełnoletniej  lub  jej  rodziców oraz  opiekunów prawnych  i

kuratorów  z  opłat  za  pobyt  w  całodobowej  placówce  opiekuńczo  –

wychowawczej.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd  przyjął  przedstawione  projekty  uchwał,  które  zostaną  zgłoszone  pod

obrady   najbliższej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

10.Informacja nt. projektu pt. ”Trzy kroki do aktywności”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuski poinformowała,

że  projekt  pt.  „Trzy kroki  do  aktywności”  realizowany w ramach  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej
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Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i  wzmocnieniu sektora ekonomii

społecznej   Poddziałanie  7.2.1.  Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób

zagrożonych  wykluczeniem  społecznych  uzyskał  akceptację  Mazowieckiej

Jednostki  Wdrażania  Programów Unijnych.  Okres  realizacji  projektu  1  maja

2011r. do 29 lutego 2012r. Wartość projektu 354.065zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił, że projekt pn. „Trzy kroki

do aktywności” zostanie uwzględniony w projekcie uchwały Rady Powiatu w

sprawie zmian w uchwale budżetowej. 

11. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana

Ruszkowskiego  w  Pułtusku  w  sprawie  wynajmu  lokalu  z

przeznaczeniem na sklepik.

Zarząd Powiatu przyjął informacje Dyrektora  Zespołu Szkół  Zawodowych im.

Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie wynajmu lokalu z przeznaczeniem

na sklepik.

 Informacja stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

12.  Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana

Ruszkowskiego  w  Pułtusku w  sprawie  wynajmu lokalu  dla  Szkoły

Nauki Jazdy

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora  Zespołu Szkół  Zawodowych im.

Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie wynajmu lokalu dla Szkoły Nauki

Jazdy

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

13.Decyzja w sprawie  przyznania stypendium Starosty Pułtuskiego  w

ramach  Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  lub

uzyskujących  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  uczniów  szkół

prowadzonych przez Powiat 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  przedstawił  protokół

posiedzenia Komisji Stypendialnej , która rozpatrywała wnioski o przyznanie

stypendium za wybitne wyniki w nauce. 

6



Dyrektor poinformował, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski o

przyznanie stypendium  z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku

dla uczennic: Martyny Tośka i Natalii Kowalskiej.

Zarząd  przyjął  informację  oraz  postanowił,  że  stypendia  zostaną  wręczone

uczniom  na  najbliższej  Sesji   Rady  Powiatu,  a  środki  finansowe  będą

zabezpieczone  z  rezerwy  celowej  (oświatowej)  poprzez  podjęcie  stosownej

uchwały. .

14.Informacja nt. budowy obwodnicy Pułtuska 

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki  przedstawił pismo od Zastępcy Dyrektora

Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad informujące, że inwestycja pn. Budowa Obwodnicy w Pułtusku nie

została uwzględniona w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata

2011 – 2015. 

Pismo stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Starosta  Pułtuski  zaproponował  aby  powyższa  sprawa  została  omówiona  na

spotkaniu  z  burmistrzem  i  wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego  celem

przygotowania stosownego apelu w tej sprawie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

15. Informacja  nt.  wyników  postępowania  dot.  przebudowy  drogi

powiatowej  Nr  4407W  Porządzie-  Obryte-  Pułtusk  na  odc.  ul.

Tartaczna w Pułtusku od km 33+864,07 do km 36+126,00 mb 2262,0.

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  postępowaniu  przetargowym  na

przebudowę drogi powiatowej Nr 4407W Porządzie- Obryte- Pułtusk na odc. ul.

Tartaczna w Pułtusku od km 33+864,07 do km 36+126,00 mb 2262,0 wpłynęło

6 ofert. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że  z informacji jakie posiada na temat ww.

postępowania wynika, że najkorzystniejsza oferta zawiera rażąco niską cenę w

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  Dlatego  też  zamawiający  powinien
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zwrócić  się   do  wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  dot.  elementów  oferty

mających wpływ na wysokość ceny. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje p. Skarbnik oraz postanowił, że sprawa

postępowania  przetargowego  dot.  przebudowy  ul.  Tartacznej   będzie

przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zarządu.  

16.Wniosek  Parafii  Rzymsko  –  Katolickiej  pw.  św.  Bartłomieja  w

Szyszkach dot. udzielenia wsparcia finansowego. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek  Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św.

Bartłomieja  w  Szyszkach  dot.  udzielenia  wsparcia  finansowego.  Wniosek

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Z  uwagi  na  trudną  sytuacje  finansową  budżetu  powiatu  na  2011r.   Zarząd

Powiatu nie  ma, na dzień dzisiejszy, możliwości  przekazania  dotacji  na ww.

zadanie. Ewentualna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta w momencie

wygospodarowania  w  budżecie  powiatu  oszczędności  finansowych,  które

pozwolą odnieść się do tego tematu. 

17.Pismo Pracowników Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Pułtusku dot. zmian organizacyjnych ZUS. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  pismo  pracowników  Inspektoratu  Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku dot. zmian organizacyjnych ZUS. 

Pismo stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  powyższa  sprawa  zostanie  skierowana  na

posiedzenia Komisji i na najbliższą Sesję Rady Powiatu. 

18.Wniosek  Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska”  dot.  dofinansowania

pobytu dzieci   i  młodzieży  z Białorusi  i  Rosji   w ramach projektu

„Lato z Polską”. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska”

dot. dofinansowania pobytu dzieci  i młodzieży z Białorusi i Rosji  w ramach

projektu „Lato z Polską. Wniosek stanowi załącznik nr 12  do protokołu.
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Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  powyższej  sprawie  spotka  się  z

Sekretarzem Zarządu  Krajowego p. K. Łachmańskim celem uzgodnienia formy

i wysokości dofinansowania. 

Zarząd przyjął informację. 

19. Wniosek  Związku  Harcerstwa  Polskiego  –  Krąg  Starszyzny

Harcerskiej  „Lamus”  w  Ciechanowie  dot.  finansowego  wsparcia

obchodów 100-lecia Harcerstwa Polskiego. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Związku Harcerstwa Polskiego – Krąg

Starszyzny  Harcerskiej  „Lamus”  w  Ciechanowie  dot.  finansowego  wsparcia

obchodów 100-lecia Harcerstwa Polskiego.  Wniosek stanowi załącznik nr 13

do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem oraz  zwrócił  się  do  Wicestarosty

Pułtuskiego   o  uzgodnienie  z  przedstawicielami  ZHP  formy  i  wysokości

dofinansowania. 

20.Informacja  Fundacji  Batalionów Chłopskich „Żywią i  Bronią” nt.

działalności Fundacji. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Fundacji Batalionów Chłopskich „Żywią

i Bronią” nt.  działalności Fundacji oraz możliwości przekazywania 1% podatku

należnego na rzecz Fundacji. 

Pismo stanowi załącznik nr 14  do protokołu.  1

Zarząd zapoznał się informacją. 

21 Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. 
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  22/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego  na  rok  2011   Nr  V/28/11  Rady Powiatu  w Pułtusku  z  dnia  14

stycznia 2011r. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  odrębnymi

ustawami
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  23/2011  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

23. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  24/2011  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

24.Omówienie planu wydarzeń kulturalnych , sportowych organizowanych

przez Starostwa Powiatowe w 2011r.,

Członek Zarządu p. W. Saracyn przedstawił „Plan wydarzeń organizowanych i

współorganizowanych przez powiat pułtuski w 2011r”. w brzmieniu załącznika

nr 15 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  Plan  wraz  z  preliminarzem  wydatków.  Koszty

przedsięwzięcia wynoszą w toku bieżącym ok. 20.000zł.

22 Omówienie tematyki X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  ustalił  tematykę  X  Sesji  w  brzmieniu  załącznika  nr  16  do

protokołu. 

23 Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  9  marca

2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu Powiatu  w Pułtusku  z

dnia 9 marca 2011r. 

24 Wolne wnioski

Starosta Pułtuski zapytał, czy została podpisana umowa na pełnienie nadzoru

inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  przebudowa  drogi  powiatowej  na

odcinku  Kowalewice – Strzegocin.  
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Wicestrosta  Pułtuski  odpowiedział,  ze  umowa została  już  podpisana.  Nadzór

inwestorski będzie pełnił p. Janusz Chełstowski.

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011r.

Zarząd  Powiatu  omawiał  sprawę  udzielenia  wsparcia  finansowego  na

organizację  jubileuszu  90-lecia  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  mieście  i

powiecie pułtuskim. 

Wówczas Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Pani  Sekretarz  poinformowała,  że  na  temat  udzielonej  pomocy  finansowej

rozmawiała  z  Prezesem  Zarządu  Rejonowego  PCK  p.  K.  Boconiem,  który

wnioskował o zakup pucharów na Zawody Strzeleckie , które odbędą się 2 maja

2011r.

Zarząd przyjął informację. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 10.00

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

3. Wiesław Cienkowski ..........................................

4. Witold Saracyn ...................................................

5. Zbigniew Szczepanik ..........................................
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