
Protokół Nr 23/2011

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z  dnia 4 maja 2011r. 

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego

protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

1. Informacja nt. bieżącej sytuacji SP ZOZ w Pułtusku.

Starosta  –  poinformował,  że  w  związku  z  rezygnacją  Pani  Izy  Groszkowskiej  ze

stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku, w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy Pan

Zygmunt Buraczyński obecny Dyrektor Szpitala w Gostyninie a jednocześnie kandydat

na Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku,  który zgłosił swoją kandydaturę w dniu 18 kwietnia

2011r. Starosta udzielił głosu p. Zygmuntowi Buraczyńskiemu.

Pan  Zygmunt  Buraczyński  –  przedstawił  swoje  doświadczenie  zawodowe.

Poinformował,  że  m.in.  pełnił  przez  okres  2  kadencji,  w  latach  1996-2006  funkcję

Zastępcy Prezydenta Płocka, był członkiem Rady Społecznej SP ZOZ, od roku 2007

pełni funkcję Dyrektora SPZZOZ w Gostyninie. 

CV p. Buraczyńskiego stanowi załącznik do nr 3 protokół.

Pan  Buraczyński  poinformował,  że  w  SPZZOZ  w  Gostyninie  zrealizował  m.in.

następujące zagadnienia:

– zatrudnienie 4 lekarzy z tytułem doktora nauk medycznych,

– zwiększenie  ilości  zabiegów  laparoskopowych  –  ok.  500   (przeciętna  ilość  tych

zabiegów w innych szpitalach to ok. 50-70)

– w 70% wymiana sprzętu diagnostycznego

– otwarcie jednej z najnowocześniejszych pracowni endoskopii

– zwiększenie ilości pacjentów z ok. 9000 do ponad 11.500. 

Następnie  p.  Z.  Buraczyński  przedstawił  propozycję  nowych  rozwiązań  w  zakresie

organizacji  pracy  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  które  przyniosły  oczekiwane  rezultaty  w

SPZZOZ w Gostyninie:

– czas pracy odliczany na kartę – praca trwa 7,35 godz.

– utworzenie Rady Pracowników SP ZOZ,



– wprowadzenie wartościowania pracy,

– ujednolicenie wyglądu personelu,

– wprowadzenie zasady budżetowania oddziałów,

– zmiana zasad zatrudniania pracowników.

Pan  Buraczyński  przedstawił  również  wstępną  propozycję  dot.  zagospodarowania

wolnych powierzchni szpitala, w tym m.in.:

– utworzenie Zakładu  Opiekuńczo -Leczniczego na 60 łóżek

– prowadzenie rehabilitacji  ogólnoustrojowej i kardiologicznej,

Pan Buraczyński poinformował, że jeśli uzyska akceptację Zarządu Powiatu w sprawie

jego  zatrudnienia,  wówczas  do  połowy  lipca  2011r.  przedłoży  informację  dot.

zbilansowania się przychodów i kosztów, rentowności zakładu. 

Starosta – poinformował, że bardzo istotną sprawą dla Zarządu Powiatu w Pułtusku jest

sprawa  przekształcania  szpitala  w  spółkę  prawa  handlowego.  Zapytał  czy  Pan  Z.

Buraczyński będzie w stanie przeprowadzić ten proces do końca roku 2011, aby od 1

stycznia 2012r.  szpital zaczął funkcjonować w nowej formule. 

Pan Zygmunt Buraczyński  – poinformował, że w pierwszej  kolejności należy podjąć

kierunkową uchwałę dot. przekształcenia szpitala. 

Pan  Z.  Buraczyński  dodał,  że  NFZ  jest  pozytywnie  nastawiony  do  przekształceń,

dlatego  też  po  utworzeniu  nowego  podmiotu,  będzie  można  przejąć  dotychczasowy

kontrakt. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  kandydaturę  Pana  Zygmunta  Buraczyńskiego  na

stanowisko  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Na  najbliższym  posiedzeniu  Rady

Społecznej  SP  ZOZ  w  Pułtusku  zostanie  przedstawiona  propozycja  rozwiązania

stosunku pracy z obecnym Dyrektorem SP ZOZ Panią Izą Groszkowską oraz zostanie

przedstawiona kandydatura p. Z. Buraczyńskiego. 

Ponadto  Zarząd  powiatu  zobowiązał  p.  I.  Groszkowską  do  przeprowadzenia

inwentaryzacji zakładu oraz sporządzenia protokołu przekazania. 

Zarząd postanowił, że Pan Buraczyński do połowy lipca 2011r. przedłoży informację nt.

zbilansowania się przychodów i kosztów, rentowności zakładu. 

Zarząd  Powiatu  ustalił,  że  p.  Z.  Buraczyński  w terminie  do  końca  lipca  przedstawi

ramową koncepcję zmian w SP ZOZ w Pułtusku,  która umożliwi szpitalowi rozwój,

zwiększenie kontraktu z określoną perspektywą zbilansowana działalności i propozycję

przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego.



Ponadto Zarząd Powiatu ustalił, że tematyką najbliżej Sesji Rady Powiatu będzie m.in.

sprawa przekształcenia  szpitala w spółkę prawa handlowego – podjęcie  kierunkowej

uchwały oraz sprawa przeniesienia  hipoteki  kaucyjnej  z budynku starego szpitala  na

budynek szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 na Popławach. 

2. Wolne wnioski.

Członek Zarządu W.Saracyn – poinformował, że Dyrektor L.O im. P. Skargi zwróciła

się  z  wnioskiem  o  zwiększenie  planu  finansowego  jednostki  na  rok  2011  o  kwotę

30.000 zł w związku z remontem muru ogrodzenia przy budynku LO im. P. Skargi. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Skarbnik  –  poinformowała,  że  należy  rozważyć  możliwość  złożenia  wniosku  do

Ministerstwa Edukacji  narodowej o dofinansowanie ww. wniosku w ramach rezerwy

0,6 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zarząd  akceptował  wniosek  oraz  zobowiązał  Dyrektor  LO  im.  P.  Skargi  do

przygotowania  niezbędnych  dokumentów  w celu  złożenia  wniosku  do  Ministerstwa

Edukacji  Narodowej  w  ramach  rezerwy  0,6  rezerwy  części  oświatowej  subwencji

ogólnej na nabór II tury, a termin upływa we wrześniu br. 

Po  przedłożeniu  dokumentacji  i  kosztorysu  zostaną  zaproponowane  zmiany  planie

finansowym jednostki. 

Pracownik  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  Agnieszka  Wądolna –  przedstawiła

SIWZ  na  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na  wymianie  pokrycia  dachu  skrzydła oficyny i  częściowy remont

dachu  skrzydła  części  frontowej  budynku  Zespołu  Szkół  im.  B  Prusa  przy  ul.  M.

Konopnickiej 9 w Pułtusku. 

SIWZ stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu.

Członek Zarządu W.Saracyn – przedstawił aneks nr 5 do organizacji Zespołu Szkół im.

B. Prusa w Pułtusku w roku szkolnym 2010/2011. 

Aneks stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd zatwierdził aneks w ramach planu finansowego jednostki. 

Członek  Zarządu  Z.  Szczepanik –  poinformował,  że  w  lokalnej  prasie  ukazały   się

artykuły  dotyczące negatywnych  zachowań części personelu szpitala w stosunku do



pacjentów. 

Starosta – poinformował, że trwają czynności wyjaśniające tą sprawę prowadzone przez

Dyrektor  SP  ZOZ w Pułtusku.   Po  przekazaniu  przez  Panią  Dyrektor  informacji  w

powyższej sprawie, do gazety zostanie przekazana stosowna informacja.

Przewodniczący – poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr XI/53/2011 Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia  28  kwietnia  2011r.  w sprawie  wygaśnięcia  mandatu  Radnego Rady

Powiatu  w  Pułtusku, wygaszony  został  mandat  Radnego  Zenona  Mariana

Kowalewskiego. Zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4

maja  2011r.  w  wyborach  samorządowych  w  dniu  21  listopada  2010r.,  kolejno

największą  liczbę głosów ważnych w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr  20 Komitet

Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej uzyskał Pan Jerzy

Wal. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwołania Sesji. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  zwołaniu  Sesji  w trybie art.  14  ust.  2  statutu  Powiatu

Pułtuskiego. Planowany termin Sesji to 9 maja 2011r. 

Starosta –  poprosił  Wicestarostę  Andrzeja  Doleckiego  o  wręczenie  pucharów

zwycięzcom VIII Biegu Ireny Szewińskiej, które odbędą się na pułtuskim rynku.

Starosta –  poinformował,  że  w dniu  8 maja 2011r.  odbędzie  się  Święto  Strażaka  w

Obrytem. Poprosił o uczestnictwo w tym święcie Pana Z. Szczepanika.

Zarząd  Powiatu  ustalił  termin  Sesji  Rady  Powiatu  w Pułtusku,  podczas  której  m.in.

zostanie  omówiona kierunkowa zmiana dot.  przekształcenia szpitala w spółkę  prawa

handlowego wstępnie na koniec maja 2011r. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło sie o godz. 13.10 

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


