
Protokół Nr 24/2011 

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 12 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. 13.00

1. Podjecie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem

SP ZOZ w Pułtusku 

Dyrektor  SP  ZOZ  poinformowała,  że  zgodnie  z  wnioskiem  złożonym  na

posiedzeniu  Zarządu  w  dn.  28  kwietnia  2011r.  składa  rezygnację  z  funkcji

dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  P.  Groszkowska  jako  przyczynę  rezygnacji

podała powody osobiste. 

Starosta Pułtuski poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ  na posiedzeniu

w dniu dzisiejszym wyraziła pozytywna opinię w sprawie rozwiązania stosunku

pracy z Panią Dyrektor

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  41/2011  w sprawie  rozwiązania  stosunku

pracy z Dyrektorem SP ZOZ w Pułtusku. 

2. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  SP  ZOZ

w Pułtusku  

Starosta  Pułtusku  zwrócił  się  do  obecnego  na  sali  Pana  Zbigniewa

Buraczyńskiego o przedstawienie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora

SP ZOZ.

 p. Z. Buraczyński – przedstawił swoją kandydaturę na stanowisko Dyrektora

SP  ZOZ.  Poinformował,  że   chciałby  aby  zostały  zrealizowane  następujące

zadania: 

- zintegrowana załoga i odpowiednia ilość lekarzy spowoduje, że jakość

świadczonych usług znajdzie zainteresowanie SP ZOZ w Pułtusku, 



- efektywniejsze  wykorzystanie  łóżek,  sprzętu  specjalistycznego,

urządzeń  medycznych,  czasu  pracy,  itd.  co  przyczyni  się do

zwiększenia kontraktu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 42/2011 w sprawie zatrudnienia Dyrektora

SP ZOZ w Pułtusku. 

Starosta Pułtuski podziękował p. Z. Buraczyńskiemu za wyrażenie zgody  na

podjęcie  pracy w SP ZOZ w Pułtusku.  Następnie  Starosta  poinformował,  że

uchwała obejmuje okres zatrudnienia na czas określony od 13 maja 2011r do 31

grudnia  2011r.  Jednak  Starosta  zadeklarował,  iż  w  sytuacji  gdy  dobra

współpraca doprowadzi do naszych zamierzeń w danym czasie lub też będzie

satysfakcjonująca to będzie stanowiło to  potwierdzenie  dalszej współpracy na

czas nieokreślony aby zapewnić stabilność w zarządzaniu. 

3. Omówienie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2010r. 

Główna Księgowa SP ZOZ p. K. Pabich przedstawiła sprawozdanie finansowe

SP ZOZ wraz  z  opinią  biegłego rewidenta,  która  stanowi załącznik  nr  3  do

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął  sprawozdanie,  które  będzie  przedmiotem obrad Rady

Społecznej SP ZOZ oraz Komisji i Sesji  Rady Powiatu. 

5. Omówienie sprawozdania SP ZOZ z przychodów i kosztów za I

kwartał 2011r.

Główna Księgowa SP ZOZ p. K. Pabich przedstawiła sprawozdanie finansowe

SP  Dyrektor  z  przychodów  i  kosztów  za  I  kwartał  2011r.  w  brzmieniu

załącznika nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął  sprawozdanie,  które  będzie  przedmiotem obrad Rady

Społecznej SP ZOZ oraz Komisji i Sesji  Rady Powiatu. 

6. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  dot.  przeniesienia

hipoteki kaucyjnej dot. SP ZOZ w Pułtusku 
Główna  Księgowa  SP  ZOZ  p.  K.  Pabich  poinformowała,  że  w  sprawie

przeniesienia  hipoteki  kaucyjnej  z  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem

szpitala położonej  przy ul.3-go Maja  w Pułtusku na nieruchomość położoną

przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku , prowadziła rozmowę z PKO BP S.A. z



siedzibą w Warszawie. Bank wyraził zgodę na zmianę zabezpieczenia kredytu

po otrzymaniu:

- operatu  szacunkowego  nieruchomości  położonej  przy  ul.  T.

Kwiatkowskiego 19, potwierdzającej jej wartość,

-  przedłożeniu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany

zabezpieczenia oraz odpisu z KW 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  kaucyjnej

w wysokości 1.500.000zł na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację i postanowił o skierowaniu projektu uchwały

na posiedzenia Komisji i Sesji Rady Powiatu. 

6.  Omówienie założeń do projektu kierunkowej uchwały Rady Powiatu

dot. przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. 

Starosta poinformował, że z uwagi na fakt, iż Prezydent RP p. B. Komorowski

podpisał ustawę o działalności leczniczej, która reguluje kwestię przekształceń

szpitali  w spółkę,   zwrócił  się  do  Dyrektora  SP ZOZ p.  Z.  Buraczyńskiego

o zapoznanie się z ww. ustawą  i omówienie sprawy przekształcenia SP ZOZ

w Pułtusku w spółkę prawa handlowego na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd akceptował propozycję Starosty. . 

4. Informacja  SP  ZOZ  nt.  podjętych  czynności  w  związku  z  kontrolą

przeprowadzoną przez PINB. 

Dyrektor  SP  ZOZ  p.  Groszkowska  przedstawiła  informację  nt.  podjętych

czynności w związku z kontrolą przeprowadzoną przez PINB w Pułtusku. 

Informacja stanowi załącznik  nr 5 do protokołu. 

Starosta  Pułtuski  –  zaproponował  aby  Dyrektor  Wydziału  Organizacji

i  Nadzoru  p.  M.  Peramnicka  wraz  z  przedstawicielem  SP  ZOZ,   podjęła

czynności  związane  wyjaśnieniem  kwestii  poruszanych  w  piśmie

i  przedstawienia  stosownej  informacji  w  powyższej  sprawie  na  najbliższym

posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd zapoznał się z informacją.



5. Informacja o podjętych działaniach nt. wykonania nowego ujęcia wody

dla potrzeb Szpitala na Popławach. 
Dyrektor  SP  ZOZ  p.  Groszkowska  przedstawiła  informację  o  podjętych

działaniach  nt.  wykonania  nowego  ujęcia  wody  dla  potrzeb  Szpitala  na

Popławach, w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu  postanowił,  że  ww. sprawę omówi na kolejnym posiedzeniu

Zarządu. 

6. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Bursy

Szkolnej w Pułtusku

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej

w Pułtusku.

Skarbnik Powiatu wnioskowała o zmianę proponowanej uchwały w części §3,

który powinien  brzmieć,  „Należności  i  zobowiązania  likwidowanej  jednostki

przejmuje Starostwo Powiatowe w Pułtusku.  Mienie zlikwidowanej  jednostki

zostanie przekazane Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku”. 

Zarząd akceptował projekt uchwały wraz z propozycją przedstawioną przez p.

Skarbnik. Projekt uchwały będzie przedmiotem posiedzeń Komisji i Sesji Rady

Powiatu. 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił Aneks Nr 3 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w

brzmieniu załącznik nr 7 do protokołu. 

Nowego  podziału  godzin  dokonano  ze  względu  na  urlop  macierzyński

nauczyciela języka angielskiego oraz ze względu na zorganizowanie nauczania

indywidualnego dla uczennicy klasy I LO 

Zarząd zatwierdził Aneks. 

7. Zatwierdzenie  projektu  z  działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności

i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  pt.  „Idea,  która  otwiera

perspektywy”. 



Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił  projekt

z działania  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

pt.  „Idea,  która  otwiera  perspektywy”  w  brzmieniu  załącznika  nr  8  do

protokołu. Wartość projektu ok. 316.000zł 

Zarząd zatwierdził projekt. 

- podjecie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do

składania  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych

powiatu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę   nr  43/2011  w  sprawie  udzielenia

pełnomocnictwa  do  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych

powiatu. 

Pełnomocnictwo zostało udzielone p. Dorocie Orłowskiej – Dyrektorowi ZS im.

B.  Prusa  w  Pułtusku  i  dot.  realizacji  projektu   pt.  „Idea,  która  otwiera

perspektywy”

8. Zatwierdzenie  projektu  z  działania  9.2.  Podniesienie  atrakcyjności  i

jakości  szkolnictwa  zawodowego  pt.  „Aktywna  edukacja  –  szansą  na

rozwój szkolnictwa zawodowego”. 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił  projekt

działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt.

„Aktywna edukacja  –  szansą  na  rozwój  szkolnictwa  zawodowego”.  Wartość

projektu ok. 304.000zł. Projekt stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Zarząd zatwierdził projekt. 

9. Propozycja złożenia wniosku do WUP o przedłużenie okresu realizacji

projektu  oraz  wykorzystania  środków  zaoszczędzonych  w  ramach

realizacji projektu „EUROKWALIFIKACJE”. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba przedstawił propozycję

złożenia  wniosku  do  WUP  o  przedłużenie  okresu  realizacji  projektu  oraz

wykorzystania  środków  zaoszczędzonych  w  ramach  realizacji  projektu

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego” w roku 2011 na realizację dodatkowych form wsparcia . Pan A.

Rachuba poinformował, że w roku 2011 w toku realizacji projektu , w wyniku



przeprowadzonych  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych

zaoszczędzono  115.470,63zł.  W  związku  z  powyższym  jest  propozycja

przedłużenia  okresu  realizacji  projektu  do  30  września  2011r.  oraz

wykorzystania  zaoszczędzonej  kwoty  i  przeznaczenia  jej  na  zorganziowanie

dodatkowych form wsparcia:

- III edycji kursu prawa jazdy kategorii „C” (10 osób)

- Szkolenia  w  ramach  kwalifikacji  wstępnej  przyspieszonej  dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy (20 osób).

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz zobowiązał Dyrektora WRP do złożenia

wniosku ww. sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

10.Informacja nt. projektu pt. „Zdrów jak ryba” .

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. Marek Szajczyk poinformował, że w

dniu  10  maja  br.  wpłynęło  pismo  od  ARiMR w Warszawie  o  pozytywnym

rozpatrzeniu wniosku pt.  „Zdrów jak ryba”. Kwota uzyskanego dofinansowania

wynosi ok. 145.000zł 

Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  zaprasza  do  podpisania

umowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia, natomiast jeżeli

nie będzie możliwe podpisanie umowy w tym dniu to Powiat Pułtuski powinien

się zwrócić do Agencji o wyznaczenie innego terminu podpisania dokumentu

(nie  dłuższego  niż  miesiąc  od  upływu  wyznaczonego  w  niniejszym

zawiadomieniu).

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  poinformował,  że  Marszałek

Województwa Mazowieckiego pozytywnie  zaopiniował  wniosek o udzielenie

pomocy  finansowej  w  kwocie  10.000zł  na  organizację  części  kulturalnej

obchodów  Dnia  Samorządu  Terytorialnego  oraz  obchodów  Powiatowego

Święta Ludowego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

11.Informacja nt. planowanych i realizowanych projektów ze środków Unii

Europejskiej. 



Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  informację  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i

Promocji  p.  M.  Szajczyka  nt.   planowanych  i  realizowanych  projektów  ze

środków Unii Europejskiej omówi na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

12. Informacja o decyzji podjętej przez Radę LGP Zielone Mosty Narwi 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  poinformował,  że

wniosek powiatu pułtuskiego – Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy

dłużej” został rozpatrzony przez Radę LGP Zielone Mosty Narwi. Rada uznała,

że  wniosek jest  zgodny z Lokalną Strategią  Rozwoju  i  przyznano  mu 18,83

punktów. 

Ostateczna  decyzja  o  wyborze  wniosku,  zostanie  przez  Rada  LGD  po

rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od wyników oceny. 

Zarząd przyjął informację. 

13.Informacja  nt.  wystąpienia  pokontrolnego  w  przedmiocie  wydania,

odmowy wydania  oraz  cofania  zezwoleń  na wykonywanie  przewozów

regularnych i przewozów regularnych specjalnych. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  informację  nt.  wystąpienia  pokontrolnego  w

przedmiocie  wydania,  odmowy  wydania  oraz  cofania  zezwoleń  na

wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w

brzmieniu załącznika nr 10 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację 

14.Informacja  Prezesa  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  w  sprawie

ograniczenia  działalności Inspektoratu ZUS w Pułtusku. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  informację  Prezesa  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych w sprawie ograniczenia  działalności Inspektoratu ZUS w Pułtusku

w brzmieniu załącznika nr 11 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację.

15. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku, w brzmieniu

załącznika nr 12 do protokołu.



Zarząd  zapoznał  się  z  Regulaminem  oraz  postanowił,  że  sprawa  przyjęcia

Regulaminu  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian  w  Statucie  Powiatu

Pułtuskiego będzie na sesji planowanej w  czerwcu 2011r. 

16.Omówienie  założeń  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian

w uchwale budżetowej na 2011r.  Uzasadnienie  do projektu uchwały stanowi

załącznik nr 13 do protokołu. 

17. Ustalenie tematyki Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  porządku  Sesji  Rady  Powiatu  w

brzmieniu załącznika nr 14 do protokołu. 

18. Informacja  nt.  Stanowisk  przyjętych  przez  Konwent  Powiatów

Województwa Mazowieckiego w dniu 6 maja 2011r. 

Zarząd  zapoznał  się  ze  stanowiskami  przyjętymi   przez  Konwent  Powiatów

Województwa Mazowieckiego w dniu 6 maja 2011r, w brzmieniu załącznika nr

15 do protokołu. 

19.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu Powiatu  z  dnia  28  kwietnia

2011r. i 4 maja2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokoły  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  28

kwietnia 2011r. i 4 maja2011r. 

20. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.00

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................




