
Protokół Nr 38/2011

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 sierpnia 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. 9.00

1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu omówił:

- projekt  regulaminu  organizacyjnego  SP  ZOZ  w  Pułtusku  ze  schematem

organizacyjnym 

- projekt regulaminu porządkowego SP ZOZ w Pułtusku 

- projekt regulaminu wynagradzania 

oraz postanowił, że ww. dokumenty zostaną skierowane na posiedzenie Rady

Społecznej SP ZOZ.

Powyższe  dokumenty  będą  przedmiotem  Zarządu  po  posiedzeniu  Rady

Społecznej SP ZOZ. 

Ponadto  Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektor  SP  ZOZ  p.  Z.

Buraczyńskiego  nt.  obecnego  i  docelowego  stanu  zatrudnienia  w  SP  ZOZ  w

Pułtusku.

2. Decyzja w sprawie podpisania porozumienia dot. umieszczenia dziecka

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B. Jóźwiak

przedstawiła  porozumienie  dot.  umieszczenia  i  wysokości  ponoszonych

wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu powiatu pułtuskiego a

umieszczonego , zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku od 6

lipca  2011r.  w  spokrewnionej  rodzinie  zastępczej  w  Gołyminie  powiat

ciechanowski. 

Porozumienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Zarząd postanowił o podpisaniu porozumienia. 

3. Omówienie spraw związanych z budynkiem byłego szpitala położonego

przy ul. 3-go Maja 20 w Pułtusku 

- Informacja  Dyrektora  WBA  nt.  przebudowy  i  adaptacji  kompleksu

dawnego szpitala w Pułtusku do funkcji administracyjnej – Starostwa

Powiatowego – stan na 16.08.2011r. 

Dyrektor Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że Komisja

powołana Zarządzeniem nr 25 Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku z dnia 31 maja

2011r. oraz Uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca

2011r.  stwierdziła,  że  obiekt  „starego”  szpitala  został  przygotowany  do

przekazania. Informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Na terenie szpitala pozostało jeszcze:  wyposażenie Kaplicy, urządzenia: zestaw

RTG  oraz  lamp  operacyjnych,  wyposażenie  Kancelarii  Tajnej  w  Budynku

Pralni. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do

podjęcia  niezwłocznych  działań  mających  na  celu  usunięcie  z  terenu byłego

szpitala wymienionego przez Dyrektora OR  wyposażenia i urządzeń. 

Natomiast decyzja w sprawie zdemontowania licznika energii  elektrycznej na

budynku szpitala o  zostanie podjęta w terminie późniejszym po wyjaśnieniu

kwestii technicznych przez służby Starostwa Powiatowego. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  90/2011   w  sprawie  przejęcia/zwrotu

nieruchomości.

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury p. W. Subkowski przedstawił

informację nt. przebudowy i adaptacji kompleksu dawnego szpitala w Pułtusku

do funkcji administracyjnej – Starostwa Powiatowego – stan na 16.08.2011r. 

Poinformował, że: 

- badania  archeologiczne  zostały  zakończone  i  zaakceptowane  przez

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

-  inwentaryzacja architektoniczna została wykonana w terminie i w dniu 31

maja 2011r. została dostarczona do Starostwa. Jednak ze względu na ciągle



trwające  prace  konserwatorskie  i  odkrywanie  nowych  szczegółów  detali

architektonicznych  –  należy  uzupełnić  inwentaryzację  architektoniczną.

Dyrektor wyjaśnił, że podczas badań konserwatorskich odkryto trzy piwnice

pochodzące z XVI i XVII w, o których dotychczas nikt nie wiedział. Piwnice

te muszą być naniesione na rysunki inwetaryzacyjne. Poza tym należy się

zapoznać  się  z  wieloma  materiałami  piśmiennymi  i  rysunkami

rozproszonymi  w  różnych   miejscach  –  część  materiałów  znajduje  się  u

byłego właściciela obiektu - Zgromadzenia Sióstr Szarytek w Warszawie. 

Termin  zakończenia  prac  architektonicznych  oraz  konserwatorskich  -  ok.  2

września 2011r. 

Dyrektor poinformował o prowadzonych rozmowach w sprawie powołania sądu

konkursowego  do  konkursu  architektonicznego  na  koncepcję  rewitalizacji  i

zmiany funkcji  obiektu  i  całego terenu.  Ustalony jest  personalny skład sądu,

opracowano założenia konkursowe i projekt regulaminu konkursowego.  

Starosta Pułtuski zapytał czy w roku 2011 będzie znana wartość przebudowy i

adaptacji dawnego szpitala w Pułtusku do funkcji administracyjnej – Starostwa

Powiatowego. 

Dyrektor  WBA  odpowiedział,  że  z  uwagi  na  przeciągające  się  prace

architektoniczne i konserwatorskie, wartość kosztorysowa adaptacji szpitala na

potrzeby Starostwa będzie znana dopiero  w I kwartale  2012r. 

Dyrektor  WBA  przypomniał,  że  zgodnie  z  wolą  Zarządu  został  złożony

wniosek  o  dofinansowanie  prac  na  obiekcie  do  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego – wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywany pod względem

merytorycznym na przełomie sierpnia/września 2011r. 

Zarząd przyjął informację. 

Zarząd  Powiatu  udzielił  upoważnienia  p.  M.  Pajewskiej  –  Sekretarzowi

Powiatu,  p. P. Kazimierczak - Kierownikowi Oddziału Ewidencji  i  Ochrony

Gruntów oraz  p. W. Subkowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Budownictwa i

Architektury do czynności związanych z wnioskiem  o dofinansowanie prac na

obiekcie dawnego szpitala przy ul. Daszyńskiego 2. 



4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Starosty  Pułtuskiego  i

Wicestarosty  Pułtuskiego  do  podpisania  umowy  o  przelew

wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia. 

Dyrektor  Wydziału Organizacji  i  Nadzoru poinformowała,  że na poprzednim

posiedzeniu Zarządu, w związku z  wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku

przedstawiła  propozycje  dot.  zabezpieczenia  linii  kredytowej  na  rachunku

bieżącym w banku PKO BP. 

Obecnie po przeprowadzonych konsultacjach z Bankiem oraz radcą prawnym,

jest  propozycja  zabezpieczenia  przez  Powiat  wierzytelności  PKO BP S.A.  z

tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego dla SP ZOZ w Pułtusku w

formie przelewu wierzytelności pieniężnej wynikający z umowy ubezpieczenia

nieruchomości –położonej przy ul. Daszyńskiego 2 w Pułtusku („stary” szpital).

Zarząd  przyjął  informację  oraz  podjął  uchwałę  nr  89/2011   w  sprawie

upoważnienia  Starosty Pułtuskiego  i  Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania

umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia. 

Umowa stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

5. Wniosek  Pełnomocnika   ds.  Ochrony  Informacji  Niejawnych  dot.

przesunięcia środków finansowych. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Pełnomocnika  ds. Ochrony Informacji

Niejawnych dot. przesunięcia środków finansowych z rozdziału 75421 §421 w

wysokości  8.500zł  na §421 na zakup zestawu komputerowego (ok. 3.200zł)

oraz zakup drukarki laserowej kolorowej (ok. 5.200zł). 

Wniosek stanowi załączniku nr 6 do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek.  

6. Akceptacja  wniosku  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  w  sprawie

wystąpienia  do  MEN  o  środki  z  0,6%  rezerwy  części  oświatowej

subwencji ogólnej. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do 9 września 2011r. istnieje możliwość

złożenia  wniosku  Ministra  Edukacji  Narodowej  o  dofinansowanie  prac

remontowych w ramach 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 



Skarbnik  przypomniała,  że  już  w  miesiącu  marcu  2011r.  Dyrektor  LO

informowała  Zarząd  Powiatu  o  złym  stanie  technicznym  muru  ogrodzenia

szkoły. W wyniku ostatnich opadów deszczu stan ogrodzenia pogorszył się co

zostało  zgłoszone  do  KPPSP.  Zgodnie  z  decyzją  Konserwatora  Zabytków

zostało udzielone pozwolenie na wykonanie ww. robót budowlanych. 

Skarbnik poinformowała,  że wartość kosztorysowa remontu muru ogrodzenia

szkoły  wynosi  53.000zł.  W  związku  z  tym  jest  propozycja  zabezpieczenia

wykonania ww. zadania w sposób następujący:

- wniosek do MEN o dofinansowanie prac remontowych w ramach 0,6%

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 50% wartości zadania

- Powiat pułtuski 50% wartości zadania. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję. 

7. Omówienie spraw związanych z weryfikacją zakresu prac wykonanych

przez firmę UNI BUD p. Paradowski. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner poinformował, że  w związku

z  tym,  iż   firma  UNI-BUD  Tomasz  Paradowski  złożyła  kosztorysy

powykonawcze  dot.  prac  wykonanych  na  odc.  drogi  powiatowej  Szyszki  –

Gotardy  oraz  drodze  powiatowej  Kozłówka  -Ostaszewo  w  m.  Begno,

przedstawiciele ZDP w obecności p. T. Paradowskiego właściciela firmy UNI –

BUD,   przeprowadzili  wizję  lokalną  na  ww.  odcinkach  dróg  w  celu

zweryfikowania zakresu i zasadności przeprowadzonych robót. 

W  wyniku  przeprowadzonych  odkrywek  stwierdzono  zgodność  grubości

kruszywa z podaną w kosztorysach. Przyjęto również wyjaśnienia wykonawcy,

co do sposobu naprawy drogi (tj. zastosowanie grubej warstwy kruszywa), tj.

bardzo wysoki poziom wód gruntowych napływających do wykonanego koryta

i konieczność ustabilizowania podłoża gruntowego drogi. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Dyrektora ZDP do

negocjacji  z  firmą UNI BUD nt.  wartości  kosztorysowej  wykonanych zadań

drogowych. 

8. Informacja  nt.  przeprowadzonych  postępowań  przetargowych  dot.

przebudowy i remontu dróg powiatowych .



Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  J.  Kutner  przedstawił  wykaz

postępowań przetargowych zakończonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w

okresie lipiec/sierpień 2011r. w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd przyjął informację. 

9. Wolne wnioski 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  nagród  rzeczowych  dla  dwóch

policjantów  Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Wysokość  przyznanych  środków  na  nagrody   –  do  400  zł  dla  każdego

funkcjonariusza.   

Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku p. W. Saracyn poinformował, że w dniu

wczorajszym odbył  się  egzamin  na  stopień  awansu  zawodowego,  w wyniku

którego  wszyscy  przystępujący nauczyciele  uzyskali  wyższy  stopień  awansu

zawodowego. P. W. Saracyn zaproponował aby wręczenie aktów mianowania

miało miejsce podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Zarząd akceptował propozycję. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.00 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


