
Protokot nr  IS / /2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 23 marca 2018r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowiq za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 12.00 

1. Wniosek WOPR o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzctu 

specjalistycznego (samochod 4x4 do ratownictwa wodnego). 

Sprawa wniosku Pultuskiego WOPR o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup 

sprzctu specjalistycznego zostanie omowiona na kolejnym posiedzeniu z udzialem 

Prezesa WOPR p. Mariusza Osicy. 

2. Sprawa poczekalni autobusowej. 

Starosta Pultuski poinformowal, ze w odpowiedzi na wniosek Zarz4du o u2yczenie 

nieruchomoki przy ul. Daszyriskiego i ul. Nowy Rynek w celu budowy przez Powiat 

Pultuski poczekalni autobusowej, Rada Miejska w Pultusku na posiedzeniu w dn. 22 

marca 2018r. zajela stanowisko o u2yczeniu na czas nieoznaczony czcgci ww. 

nieruchomoki. Zgodnie z projektem porozumienia Gmina Pultusk i Powiat Pultuski 

bck ponosiC po polowie koszty utrzymania obiektu po oddaniu go do u2ytkowania. 

Na najbliisze posiedzenie Rady Miejskiej w Pultusku zostanie przygotowany projekt 

uchwal w sprawie wyra2enia zgody na powyZsze dzialania. 

Po podjcciu stosownej uchwaly przez Rack Miejska, sprawa zostanie skierowana na 

posiedzenia Komisji i Sesjc Rady Powiatu. 

3. Omovvienie spraw dotyczqcych Sesji Rady Powiatu. 

Zarzqd Powiatu majac na wzglcdzie wynik przetargu na realizacjc zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk — Bulkowo — SkOrznice — GAsiorowo na odc. 

Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" ( w postcpowaniu wplyncla jedna oferta o 

wartogci 8.888.888,88z1 natomiast grodki finansowe zaplanowane w bu&ecie powiatu 

to 7.000.000z1) postanowil wystviC do Rady Powiatu o wprowadzenie zmian w 



uchwale bu&etowej powiatu na 2018r. oraz oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 

polegajaca na zwiaszeniu wartoki zadania o dodatkowa kwotc 1.938.889z1 . 

Przerwa w obradach od godz. 13.00 — 15.30 

4. Sprawa dokonania zmian w dokumentach spolek szpitalnych: 

- umowie poddzieriawy i dzieriawy nieruchomoki i ruchomoki z dnia 18 

maja 2016r. 

- umowie konsolidacji podmiotow leczniczych z dnia 16 marca 2015r. 

Zarzad Powiatu ()mewl' wniosek Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda 

— Med sp. z o.o. w Pultusku o zmianq umowy poddzierawy i dzierZawy nieruchomoki 

i ruchomoki z dnia 18 maja 2016r. oraz umowy konsolidacji podmiotow leczniczych 

Wniosek stanowi zahtcznik nr 3 do protokolu. 

Sprawa dokonania 72ian zv umowie w celu konsolidagi podmiotow lec7icuch i wspolpracy w 

akresie ochrony i promocji <drowia na obsa27 powiatu pultuskiego dnia 16 marca 2015r.,  

alvartg.  pomiedvi S italem Powiatovym w Pultusku sp. o.o. a ,S. pitalent Powiatowym Gajda - 
Med sp. o.o.  

Przedstawione propozycje ukiglaja zasady wspolpracy i uzasadnione sa dobrym 

okresem wspolpracy i realizacja przez Wspolnika swoich zobowiazan, ale take 

potrzeba wzmocnienia trwaloki umowy celem dalszego szybkiego rozwoju Szpitala 

Powiatowego Gajda - Med sp. z o.o., pozyskiwania nowych inwestorow, srodkow 

finansowych oraz wspoldzialania w poszczegolnych obszarach medycznych. 

Ponadto strony Umowy chcq wprowadziC zapis dotyczacy wyraZenia zgody przez 

Inwestora na zmianq podmiotu stanowiacego strorN Umowy (Szpitala Powiatowego w 

Pultusku sp. z o.o.), wynikajaca z ewentualnego ustania bytu prawnego ww. Spolki lub 

z nastcpstwa prawnego. 

Zarzftd Powiatu uzgodnil zapisy zmian w umowie w celu konsolidacji podmiotow 

leczniczych 	w spos6b nastQu4cy: 

1) dodania dodatkowego terminu (6 mieskcy liczonych od daty rozwiazania przez 

publicznego platnika (NFZ) umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 

chorob wewnqtrznych lub chirurgii lub ginekologii i polonictwa lub 

anestezjologii i intensywnej terapii, na skutek sposobu wykonywania umowy z dnia 

16 marca 2015r. zawartej w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i 



wspOlpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu 

pultuskiego lub dzialania lub zaniechania Roberta Gajdy), w ktorym Szpital 

Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest zobo-wivany do bezplatnego g-wiadczenia 
uslug w zakresie zgodnym z roz-wivan4 lub rozwiazanymi umowami. Je2eli przez 

ww. okres 6 miesiqcy lub po jego uplywie Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. 

zaprzestanie ww. bezplatnego swiadczenia uslug to wowczas moZliwe jest 

rozpoczccie procedury wypowiedzenia Umowy, 

2) wyraZenia zgody przez Inwestora na zmian podmiotu stanowiwego strong 

Umowy (na Powiat Pultuski lub osoiN prawna, w tym speollw prawa handlowego, 

utworzon4 przez Powiat Pultuski), wynikaj4c4 z ustania bytu prawnego Spolki 

lub z nastQstwa prawnego. 

Sprawa dokonania 7nan w umowie podd#ertany i d#ertany nieruchomoSci i ruchomaci dnia 18 

maja 2016r., a2.varty.porniedu S v)italemPowiatowym w Pultusku 	(wan.ej dale/ w skrocie 

S_paka) a 4pitalem Powiatonym Gajda-Med sp. o.o.  

Przedstawione propozycje ugciglaj4 zasady wspolpracy i uzasadnione sq, dobrym 

okresem wspOlpracy i realizacja przez ww. WspOlnika swoich zobowivan, ale take 

potrzeb4 wzmocnienia trwalogci umowy celem dalszego szybkiego rozwoju Szpitala 

Powiatowego Gajda - Med sp. z o.o., pozyskiwania nowych inwestorow, grodkOw 

finansowych oraz wspoldzialania w poszczegolnych obszarach medycznych. 

Zarzftd Powiatu uzgodnil zapisy zmian w umowie poddzierZawy i dzier2awy 

nieruchomoki i ruchomoki w sposob nastcpujacy: 

1) braku koniecznoki uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Powiatu Pultuskiego 

lub Spolld, na dokonywanie czynnoki o ktorych mowa w § 2 ust. 6 zd. 1 Umowy 

(z wylaczeniem wznoszenia budynk6w) ma4cych na celu realizacjq zadan 

okreglonych w § 12 ust. 1 umowy w celu konsolidacji podmiotOw leczniczych i 

wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze Powiatu 

Pultuskiego z dnia 16 marca 2015r. - w takim przypadku Szpital Powiatowy 

Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowivany do uprzedniego pisemnego 

poinformowania Powiatu Pultuskiego oraz SpOlki o takich dzialaniach, 

2) dodania dodatkowego terminu (6 miesiccy liczonych od daty rozwivania przez 

NFZ umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorob wewnqtrznych lub 

chirurgii lub ginekologii i polo2nictwa lub anestezjologii i intensywnej terapii, na 

skutek sposobu wykonywania umowy z dnia 16 marca 2015r. zawartej w celu 



konsolidacji podmiotow leczniczych i wspOlpracy w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego lub dzialania lub zaniechania Roberta 

Gajdy), w ktOrym Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowivany do 

bezplatnego gwiadczenia uslug w zakresie zgodnym z rozwiqzarq lub 

rozwivanymi umowami. Jezeli przez ww. okres 6 miesiqcy lub po jego uplywie 

Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. zaprzestanie ww. bezplatnego 

gwiadczenia uslug to wOwczas mo2liwe jest rozpoczccie procedury 

wypowiedzenia Umowy, 

3) dodania, 2e w przypadku niedokonania przez Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. 

z o.o. w terminie jednego miesiqca od daty zakoriczenia Umowy zwrotu 

nieruchomoki oraz ruchomoki stanow4cych przedmiot Umowy w stanie 

niepogorszonym i uporzqdkowanym (za wyjqtkiem zu2ycia rzeczy bqd4cego 

wynikiem prawidlowego jej uiywania) SpOIka bqdzie uprawniona do dokonania 

niezbOnych napraw i innych prac z tym zwivanych (w tym do usunicia 

naniesien i zabezpieczenia ich pozostalogci) na koszt i ryzyko Szpitala 

Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o., z wyNczeniem naniesien dokonanych przez 

Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. 

Zarzqd Powiatu zobow4zal Mecenasa p. J. Godlewskiego do przygotowania, w 

terminie do 26 marca 2018r. projektOw uchwal Rady, zgodnie z wyZej przedstawionymi 

ustaleniami. 

Ponadto Zarz4d Powiatu postanowil wystvie z wnioskiem do Komisji Rady Powiatu, 

ktOre bqd4, obradowae 27 marca 2018r., o wprowadzenie do porzadku nastQujgcych 

punktOw: 

1) aopiniowanie projektu uchway w sprawie 7iiany umowy w celu konsolidagi podmiotOw 

lecnicuch i wOlprag 	akresie ochrony i promogi drowia na obscere powiatu 

pultuskiego, 

2)daopiniowanie projektu uchway w sprawie nyratenia zgody na dokonanie 	w Jimmie 

podkertawy i kertawy nieruchomoki i ruchomoki. 

Ponadto Zarzqd Powiatu w Pultusku podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku - 27 marca 2018r., bqdzie wnioskowal do Rady o zmiane porz4dku obrad, 

polega4c4, na wprowadzeniu punktOw dot. podkcia ww. uchwal. 

5. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskOw nie zgloszono. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

1►  	 

3. Haling Zofia Baniach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  

Podpisy czlonkow Zar 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JOiwiak 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

