Protokot
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 14 marca 2018r.
1. Lista obecnogth i porzadek posiedzenia stanowift za4czniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 14.00
1. Informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda-Med w
Pultusku sp. z o.o.
Obecny na posiedzeniu Zarz4du Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego
Gajda — Med p. Robert Gajda przedstawil:
a) informacjc nt. zdarzenia, jakie mialo miejsce 7 lutego 2018r. zwiftzanego
ze gmierc4 56 letniej mieszkanki Pultuska w brzmieniu za4cznika nr 3a
do protokolu
b) sprawe miejsca 4dowiska dla helikopterow przy Szpitalu Powiatowym
Gajda — Med. w brzmieniu zakcznika nr 3b do protokolu
Nastcpnie Dyrektor Generalny przedstawil osiqgniccia Szpitala Powiatowego
Gajda — Med. sp. z o. o. w Pultusku za ponad dwuletni okres pracy:
W 2015 roku:
• szpital wygral konkurs na umowe „Leczenie Szpitalne w zakresie Geriatria
Hospitalizacja" (czyli oddzial geriatryczny). Na oddziale realizowane sq dzialania
diagnostyczno-terapeutyczne wraz z calogciowq ocen4, geriatryczng
hospitalizowanego pacjenta. Jest ona niezbcdna dla prawidlowego postepowania
terapeutycznego u osob w podeszlym wieku. Lekarze na oddziale lecz4, seniorow,
a take ocenia4 ich stan zdrowia, sprawnoge fizyczn4 i umysiowft.
W 2017 roku:
• szpital wygral konkurs na umowe „gwiadczenia pielcgnacyjne i opiekuncze w
zakresie gwiadczenia w Zakladzie Opiekuriczo-Leczniczym" (w praktyce

konkurs na now, jednostk organizacyjna,, w Szpitalu — Zaklad OpiekuticzoLeczniczy, tak zwany w skrocie ZOL). Oferta skierowana jest do osob przewlekle
chorych, o upogledzonej sprawnoki, wymagajacych calodobowej opieki. W
zakladzie pacjenci otrzymu4 calodobowe gwiadczenia zdrowotne obejmu4ce
piekgnacj, leczenie i rehabilitacjq. Pacjentami opiekuje sig wysoko
wyspecjalizowana kadra: lekarze, piekgtharki, opiekunowie, rehabilitanci,
logopedzi, psychiatrzy, psycholodzy i terapeuci. Pacjenci przebywaja, w dobrze
wyposa2onych pokojach z Nwzlem sanitarnym.
• szpital wygral konkurs na umowq „wiadczenia Piekgnacyjne i Opiekuricze w
zakresie gwiadczenia w Piekgtharskiej Opiece Dlugoterminowej Domowej".
Umowa ta obowiazywala w „starym" Szpitalu, ale bez przystapienia do konkursu
the bylaby kontynuowana. Dzigki tej umowie mo2na realizowae podstawowe
gwiadczenia piekgniarskie dla pacjentow niewymagajacych hospitalizacji w
oddziale szpitalnym. Kontrakt ten stanowi 150% wartoki poprzedniego
kontraktu.
• szpital wygral konkurs na umowq „Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Lekarska
Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna. Umowa ta obowivywala w „starym"
Szpitalu, ale bez przystvienia do konkursu the zostatalby przed1u2ona. DziQki
tej umowie jestegmy w stanie gwiadczye uslugi z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej
opieki rehabilitacyjnej realizowanej przez poradQ lekarsk4 rehabilitacyjna..
(Kontrakt ten stanowi 400% wartoki poprzedniego kontraktu).
• szpital wygral konkurs na umowc „Rehabilitacja Lecznicza w zakresie
Fizjoterapia Ambulatoryjna". Umowa to obowivywala w „starym Szpitalu, ale
bez przystqpienia do konkursu the zostatalby przedluzona. Dzkki tej umowie
jestegmy w stanie gwiadczye uslugi z zakresu: fizjoterapii ambulatoryjnej
realizowanej przez wizytg fizjoterapeutycznq oraz zabieg fizjoterapeutyczny.
(Kontrakt ten stanowi 250% wartogd poprzedniego kontraktu).
W 2018 roku:
• szpital wygral konkurs na umow „Rehabilitacja Lecznicza w zakresie
Rehabilitacja Kardiologiczna w Ogrodku Dziennym. Dzkki tej umowie od 1
kwietnia 2018 roku w przychodni Gajda-Med przy ulicy 3 Maja w Pultusku

bedzie mieScil sie Zaklad Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej. W ramach
gwiadczen oferowaC bedziemy rehabilitacjc kardiologiczna, pacjentom, ktorych
stan zdrowia nie pozwala na rehabilitacje w warunkach ambulatoryjnych, a nie
wymaga calodobowego nadzoru lekarskiego i pielegniarskiego. Pobyt w
Zakladzie jest kontynuac4 leczenia szpitalnego z powodu chor6b ukladu
krenia i ma na celu ulatwienie choremu powrotu do optymalnej sprawnoki
psychofizycznej i spoleczno-zawodowej.
•szpital wygral konkurs na umowe w rodzaju „Rehabilitacja Lecznicza w zakresie
Rehabilitacja Kardiologiczna w Warunkach Stacjonarnych".
W niedlugim czasie w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med zostanie otwarty Odzial
Rehabilitacji Kardiologicznej.
Poza tym w trakcie postcpowania jest konkurs na umowe w rodzaju
„Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Rehabilitacja Ogolnoustrojowa w Ogrodku
Dziennym"
Zarzad Powiatu przyjal przedstawione informacje.
2. Wniosek Prezesa Szpitala Powiatowego w Pu1tusku sp. z o.o. o
wyraienie zgody na umieszczenie reidamy na budynku Starostwa
Zarzad Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego w
Pultusku p. B. Mossakowskiego dot. wyraienia zgody na umieszczenie w
budynku Starostwa reklamy/szyldow z oznaczeniami/logo najemcy tj. Broker
Ubezpieczenia &Finanse Wrzesiriscy, Dorota Wrzesiriska.
Zarzad Powiatu wyrazil zgode na umieszczenie reklamy na stojaku reklamowym.
Wniosek stanowi zalaeznik nr 4 do protokolu.
3. Informacja nt. inwestycji DPS w Puitusku — „Budowa budynku
garaiowo — gospodarczego"
Zarzqd Powiatu przyje informacje przedstawionq, przez Dyrektora Domu
Pomocy Spolecznej w Pultusku nt. zadania „Budowa budynku gara2owo —
gospodarczego".
Calkowita wartoge inwestycji wynosi 648.633,79z1.

etap I budowy - postawienie budynku w stanie surowym zamknictym,
doprowadzenie do budynku: zasilania elektrycznego, wody uzytkowej,
kanalizacji.
Planowany koszt I etapu wg projektow branZowych (budowlany, sanitarny,
elektryczny) i kosztorysow wyniosl 280.000 zl brutto.
Natomiast po przeprowadzonym przetargu, hiczny koszt I etapu wyniesie —
320.000z1 brutto.
etap II budowy - wykonczenie postawionego budynku (obrobka okienna ,
montaZ parapetow wewnctrznych, wylanie posadzek, postawienie gcianek
wewnctrznych, montaZ drzwi wewnctrznych, zabudowa poddasza, tynki, glazura,
roboty malarskie wewnctrzne, montai umywalek, wentylacji, urzadzen do
podgrzewu wody, rozprowadzenie wewnatrz instalacji elektrycznej i alarmowej,
budowa kanalizacji deszczowej).Koszt II etapu wg projektow bran2owych
(budowlany, sanitarny, elektryczny) i kosztorys6w wyni6s1 328.633,79 zl brutto.
Zarzad Powiatu postanowil, ze zwroci, sic do Rady Powiatu o wprowadzenie
zmian w uchwalach finansowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Spolecznej w Pultusku. Wniosek stanowi zalacznik nr 4a do protokolu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie okreelenia
zadali finansowych w 2018r. ze grodkow PFRON oraz wprowadzenia
dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowafi obowigzukcych
w 2018r.
Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie okreglenia
zadan finansowych w 2018r. ze grodkow PFRON oraz wprowadzenia
dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowan obowiazujacych w 2018r. w
brzmieniu zalacznika nr 5 do protokolu.
Podzial grodkow na realizacjc poszczegolnych zadan z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych w 2018 r. przyznanych dla
Powiatu wedlug planu finansowego Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych na 2018r. przedstawia sic nastcpujaco:

OgMem
I.

423 914,00 z/
Realkaga wdari wkresu wtrudniania i rehabilitagi wwodowej

OgMem

135 000,00 z/

1) finansowanie wydatkow na ins trumenty lub uslugi rynku pracy okreglone
w ustawie o promocji w odniesieniu do osob niepelnosprawnych
zarejestrowanych jako poszuku4ce pracy niepozosta4ce w zatrudnieniu
15.000z1
2) przyznanie osobom niepelnosprawnym grodkow na rozpoczecie
dzialalnoki gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu do
spoldzielni socjalnej - 80 000,00 zi
3) dokonywanie zwrotu kosztow wyposaienia stanowiska pracy osoby
niepelnosprawnej — 40.000z1
Realkaga wdan akresu rehabilitagi .spolecnej

II.

Ogolem

288 914,00 z/

1) dofinansowanie uczestnictwa osob niepelnosprawnych i ich opiekunOw w
turnusach rehabilitacyjnych - 60 000,00 z1
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i grodki pomocnicze przyznawane osobom
niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepiserw - 158 914,00 z1
3) dofinansowanie likwidacji barter architektonicznych, w komunikowaniu
sie i technicznych w zwiftzku z indywidualnymi potrzebami osob
niepelnosprawnych - 70 000,00 zl.
5. Informacja nt. sprawozdania Dyrektora z dziaalnoSci merytorycznej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku
Zarzqd Powiatu przyje informacje nt. sprawozdania Dyrektora z dzialalnoki
merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w
brzmieniu zahjcznika nr 6 do protokolu.
Powysze sprawozdanie zostanie skierowane na posiedzenia Komisji i Sesje Rady
Powiatu.

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiazywania problemow
spolecznych w powiecie pultuskim w 2017r.
Zarzqd Powiatu przyje informacj nt. sprawozdania z realizacji Strategii
rozwiazywania problemow spolecznych w powiecie pultuskim w 2017r. w
brzmieniu zalqcznika nr 7 do protokolu.
PowyZsze sprawozdanie zostanie skierowane na posiedzenia Komisji i Sesj Rady
Powiatu.
7. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej o wyraienie zgody
na zatrudnienie rehabilitanta w wymiarze na 1/2 etatu
Zarzqd Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej i postanowil wyrazie zgody na zatrudnienie terapeuty SI w
wymiarze 4 godzin tygodniowo do prowadzenia terapii dzieci starszych. Poza
tym Zarzqd pozytywnie zaopiniowal zatrunienie rehabilitanta i terapeuty SI do
prowadzenia zajC wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w rmach grodkOw
przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizacjq programu
„Za 2yciem".
Wniosek Dyrektora Poradni stanowi zalqcznik nr 8 do protokolu.
8. Informacja Zarzgdu Dr6g Powiatowych nt. inwestycji drogowych
realizowanych w 2018r
Zarzqd Powiatu po wysluchaniu informacji Dyrektora Zarzqdu Drog
Powiatowych postanowil, zwrociC sib do Rady Powiatu o wprowadzenie
nastQujqcych zmian w uchwale w sprawie zmian budZetu powiatu:
- wprowadzenie zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 3403W PultuskBulkowo-Skorznice-Gqsiorowo na odcinku Tqse-wy — Skorznice — Eatp II,
polegajqcy na wymianie istniejacych przepustOw oraz wykonaniu zjazdow z
przebudowanej w 2016r. drogi powiatowej. Planowana wartoge zadania
inwestycyjnego — 260.000zI.
- wprowadzenie zadania: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowc
ul. Stare Miasto w Pultusku, drogi powiatowej na odc. Obryte — Grodek Nowy
wraz z chodnikami, budow mostu w m. Nowe NiestQowo i przebudowQ drogi
na odcinku Kacice — Pokrzywnica, Klukowo - Swierkowo.

Laczne naklady —120.000z1
9. Omowienie projektow uchwal Rady Powiatu w sprawie zmian uchwaly
budietowej na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego
Zarzad Powiatu omowil projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie zmian
uchwaly budZetowej na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego
Uzasadnienie wprowadzenia zmian ww. uchwalach stanowi zalftcznik nr 9 do
protokolu.
10.Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia
rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych fun.kcjonukcych na
terenie powiatu pultuskiego
Zarzad Powiatu °mown i zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostwnych funkcjonujacych na
terenie powiatu pultuskiego w brzmieniu zalacznika nr 10 do protokolu.
11.Wniosek KP PSP o ufundowanie nagrody w eliminacjach powiatowych
XLI edycji Ogolnopolskiego Turnieju Wiedzy Poiarniczej „Mlodziei
zapobiega poiarom".
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendanta KP PSP dot.
ufundowania nagrody w eliminacjach powiatowych XLI edycji Ogolnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po2arniczej „MLODZIEZ ZAPOBIEGA POZAROM",
przeznaczajac na to cel grodki finansowe w wysokoki do 600z1.
Wniosek stanowi za1acznik nr 11 do protokolu.
12.Wniosek ZHP o objcie patronatem Festiwalu Piosenki Harcerskiej
„Harcerska Nuta" oraz o ufundowanie nagrod
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Zwiazku Harcerstwa
Polskiego Hufiec Plonsk przeznaczajac 300z1 na ufundowanie nagrod dla
laureatow Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcerska Nuta."
Ponadto Zarzad wyrazil zgok dla Zwiazku Harcerstwa Polskiego Hufiec Plorisk
na umieszczenie herbu Powiatu Pultuskiego na materialach promocyjno-

informacyjnych zwiazanych z Festiwalem Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„Harcerska Nuta" podejmujac w tej sprawie uchwalc nr 557/201.
Wniosek ZHP stanowi zalacznik nr 12 do protokolu.
13.Wniosek o nieodplatne uiyczenie terenu na usytuowanie posqgu
popiersia Wincenta Witosa
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Stowarzyszenia „PamicC i ToZsamoge,
Komitet Budowy Posagu — Popiersia Wincenta Witosa" nt. planow budowy
posagu - popiersia Wincenta Witosa oraz wnioskiem o nieodplatne uZyczenie
terenu przeznaczonego na jego usytuowanie.
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Stowarzyszenia i wstcpnie,
jako jedna, z moZliwych lokalizacji posagu, wskazal teren przed budynkiem
administracyjno — biurowym przy ul. 3-go Maja 20 w Pultusku — zgodnie z
zalaczona maps.
Wniosek stanowi zalacznik nr 13 do protokolu.
14.Informacja nt. tematow na najbliiszq Sesje Rady Powiatu.
Zarzad Powiatu postanowil zwrociC sic do Przewodniczacego Rady o
uwzglcdnienie w porzadku najbliZszej Sesji Rady Powiatu temat6w, o ktOrych
mowa w zalaczniku nr 14 do protokolu.
Planowany termin komisji — 20 marca 2018r. Planowany termin Sesji — 27 marca
2018r.
15.Wolne wnioski.
1. Radna H. Banach poinformowala o fatalnym stanie drogi powiatowej
poloonej w Prusinowicach. Radna prosila, aby Zarzad Drog Powiatowych
naprawil drogc w ramach bieZacych remontow.
2. Zarzad Powiatu postanowil wystapie do Komisji Konkursowej Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze z wnioskiem o przyznanie nagrody im.
Oskara Kolberga za „Zaslugi dla kultury ludowej" Halinie Witkowskiej.
Uzasadnienie: Halina Witkowska to wybitna tworczyni ludowa dziaIajaca
w obszarze ludowej plastyki kurpiowskiej Puszczy Bialej ale rownieZ
niestrudzona propagatorka regionu i jego tradycji. Tworczogcia ludowa
zajmuje sic od ponad 40 lat czerpiac inspiracje z bogatego dorobku

kulturowego regionu. Artystka specjalizuje sic w wykonywaniu pisanek tzw.
oklejanek, w ktorych wydmuszki kurze, gcsie lub strusie oklejane s4. bialym
rdzeniem sitowia oraz skrawkami kolorowej wloczki. Poza pisankarstwem
zajmuje sic haftem tradycyjnym na plotnie oraz wykonuje ozdoby
bozonarodzeniowe, wycinanki, palmy wielkanocne, papierowe kwiaty czy
korony zdobiace ramy obrazOw. Pani Witkowska demons truje rowniei caly
proces obrobki lnu i welny oraz thine techniki tkactwa. Sicga take do
bogatego dziedzictwa kulinarnego regionu, wykonujac pieczywo
obrzcdowe tzw. fafernuchy oraz wide innych potraw z terenu Puszczy
Bialej.
3. Zarz4c1 Powiatu po zapoznaniu sic z informac4 przedstawiona, przez
Dyrektora Wydzialu Rozwoju i Promocji postanowil o podpisaniu umowy z
Marszalkiem Wojewodztwa Mazowieckiego Adam Struzik, na realizacjc
projektu pn. „Zintegrowany ro7dj 4olnictwa clivodowego" w ramach priorytetu
X Edukacja dla rozwoju regionu, dzialania 10.3 Doskonalenie zawodowe,
poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow w ramach RPO -WM
2014-2020.
Wartok dofinansowania dla powiatu pultuskiego to ponad 7, 3 min zl.
W projekcie bcda, uczestniczyly szkoly powiatu pultuskiego: Zespol Szkol
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku— technikum oraz Zespol
SzkOl im. Boleslawa Prusa w Pultusku— technikum i szkola branzowa
I stopnia.
W ramach projektu szkoly otrzymaj4 nastcpuj4ce formy wsparcia:
—szkolenia, praktyki i staie zawodowe dla uczniow;
— wyposaienie pracowni zawodowych;
— pomoc w opracowaniu i wdraianiu innowacji pedagogicznych;
—szkolenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z zakresu innowacji
pedagogicznych.
Projekt umowy stanowi za4cznik nr 15 do protokolu.

Na tym protok61 zakonczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia. — 16.40
Protokolowala:
B. Przybylowska
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