
Protokół Nr 179/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 8 września 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. 12.00

1. Omówienie spraw dot. budowy szpitala w Pułtusku

a) Sprawa  dodatkowego  źródła  zasilania  wody  na  budowie

szpitala w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego  p.  L.  Skwierczyńskiego  nt.  procedury związanej   z  wydaniem

pozwolenia na użytkowanie budowanego szpitala oraz konieczności wykonania

drugiego źródła zasilania szpitala w wodę.

Inspektor poinformował, że  §26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, brzmi:

„Na  działkach  budowlanych  przeznaczonych  dla  szpitali  i  sanatoriów,

niezależnie  od  zasilania  z  sieci,  należy  zapewnić  dodatkowo  własne  ujęcie

wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej”

Zbiorniki  wody  czystej,  jakie  obecnie  znajdują  się  na  szpitalu,  nie  mogą

stanowić  rezerwowego  źródła  zaopatrzenia  ponieważ  nie  stanowią

dodatkowego własnego ujęcia wody , które wymagają zabezpieczenia ciągłości

funkcjonowania także w przypadku awarii zewnętrznych sieci zasilających. 

Powiaty  Inspektor  poinformował,  że  pozwolenie  na  użytkowanie

wybudowanego  szpitala  może  zostać  wydane  pod  warunkiem wykonania  w

ciągu jednego roku własnego ujęcia wody. 

Poza  tym  Pan  Inspektor  wnioskował  aby  Zarząd  Powiatu,  jeszcze  przed

wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu,  zatwierdził  Procedury



awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego

19. 

Przedstawiciel  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych p.  K.

Mendalka  poinformował,  że  w  sprawie  źródeł  zaopatrzenia  w  wodę

wybudowanego szpitala,  WPUI zastosowało art.  51 rozporządzenia   Ministra

Zdrowia  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

który brzmi: 

„Źródłem zaopatrzenia w wodę dla zakładu opieki zdrowotnej są: zaopatrzenie

z sieci wodociągowej lub własne ujęcie.  Zakład opieki zdrowotnej zamkniętej

powinien  posiadać  rezerwowe źródło  zaopatrzenia  w wodę,  zapewniające  co

najmniej jej 12-godzinny zapas”

Z przytoczonego artykułu wynika, że rezerwowym źródłem zasilania mogą być

zbiorniki  zapasowe  12  –  godzinne,  które  obecnie  znajdują  się  na  terenie

budowanego szpitala.

Zarząd Powiatu zapoznał  się  z  przedstawioną informacją  oraz postanowił  o

przygotowaniu  Procedury  awaryjnych  dostaw  wody  dla  szpitala  w Pułtusku

przy ul. T. Kwiatkowskiego 19”. Powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad

najbliższego posiedzenia Zarządu. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 6 września 2010r. odbyło się

spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego podczas którego

omawiano sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu

szpitala w Pułtusku. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

2.Sprawa wyjaśnienia formy zakupu ambulansu.

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawą  wyjaśnienia  formy  zakupu  pojazdu

specjalnego Volkswagen Crafter Ambulans (Umowa Leasingu Operacyjnego Nr

35040 z dnia 3 sierpnia 2010r. zawarta pomiędzy Prime Car Management S.A z

siedzibą  w Gdańsku,  ul.  Polanki  4,  którą  reprezentuje  Piotr  Zdziebłowski  –

pełnomocnik  a  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w



Pułtusku reprezentowanym przez Narcyza Tokarskiego – Dyrektora), zajmie się

komisja powołana przez p.o. Dyrektora SP ZOZ p. I. Gorszkowską.  

3.Informacja  nt.  faktur  dot.  projektu „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala

gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”. 

p.o.  Dyrektora  SP  ZOZ  p.  I.  Groszkowska  przedstawiła  wykaz  faktur  dot.

projektu  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa

zdrowotnego  pacjentów”  nie  zatwierdzonych  przez  Dyrektora  SP  ZOZ  w

Pułtusku p. N. Tokarskiego. Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Dyrektor  poinformowała,  że  Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów

Unijnych  przekazała  już  środki  finansowe  na  realizację  projektu  natomiast

obecnie istnieje konieczność zatwierdzenia faktur.   

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  potwierdził  potrzebę  dokonania

czynności  prawnych  przez  pełniącą  obowiązki  Dyrektora  SP  ZOZ  p.  I.

Groszkowską. 

4.Sprawa zmiany umowy na dostawę energii elektrycznej.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła wzór

pisma do Koncernu Energetycznego „ENERGA” S.A. w Gdańsku dot. zmiany

umowy  na  dostawę  energii  elektrycznej  na  nowo  budowany  szpital.  Pismo

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd akceptował pismo. 

5.Informacja nt. godzin pracy Apteki p. Gniedziejko 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  Rada  Powiatu  w Pułtusku  w dniu  30

czerwca  2010r  podjęła  Uchwałę  w sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy

aptek  ogólnodostępnych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  do

maja 2011r.  Zgodnie z ww. uchwałą apteki miałyby pracować maksymalnie do

godz. 20.00. Właścicielka jednej z aptek przy ul. Mickiewicza 29 Pułtusk p. K.

Gniedziejko  zwróciła  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  wydłużenie  pracy

godzin apteki do godz. 22.

Zarząd Powiatu nie widzi przeszkód w realizacji przedstawionej propozycji. 

6.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  31  sierpnia

2010r. i 3 września 2010r.



Zarząd Powiatu przyjął protokóły posiedzenia Zarządu z 31 sierpnia 2010r. i

3 września 2010r.  

7.Wolne wnioski

- Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu dzisiejszym Dyrektor SP ZOZ

–p. N. Tokarski zwrócił się z podaniem o rozwiązanie umowy o pracę na

mocy porozumienia stron z dniem 30 września 2010r.  Powyższe podanie

zostało rozpatrzone pozytywnie. 

Zarząd zatwierdził decyzję. 

- Członkowie  Zarządu zapoznali  się  z wystąpieniem pokontrolnym jakie

wpłynęło do Przewodniczącego Rady od Narodowego Funduszu Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie dot. realizacji przez  SP

ZOZ   umów  o  udzielnie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  rodzaju

podstawowa  opieka  zdrowotna,  w  zakresie  świadczenia  lekarza  poz,

nocna i  świąteczna ambulatoryjna opieka  lekarska w poz  oraz  nocna  i

świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w poz. 

Informacja stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska 
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