
Protokół Nr 52/2011 

  Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 listopada  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. Sprawa kredytu w rachunku bieżącym SP ZOZ w Pułtusku.

Dyrektor SP ZOZ p. Z. Buraczyński - poinformował, że SP ZOZ w Pułtusku

podpisał  umowę  kredytu  w  rachunku  bieżącym  na  kwotę  1.000.000zł  z

Bankiem  PKO  BP  S.A.  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  bieżących

zobowiązań  wynikających  z  działalności  statutowej  szpitala  na  okres  od  22

listopada 2010r. do 21 listopada 2011r. 

Z-ca  Dyrektora  SP  ZOZ  p.  K.  Pabich  poinformowała  o  rozmowach

prowadzonych  z   Bankiem  PKO  BP  S.A.  nt.  zabezpieczenia  zaciągniętego

kredytu. 

Jednak z  uwagi na fakt, iż sytuacja ekonomiczno-finansowa  SP ZOZ jest inna

niż była w zeszłym roku Bank wymaga poręczenia ww. kredytu przez organ

założycielski.  Dyrektor  poinformowała,  że  prowadziła  rozmowy  z  innymi

bankami, które również wymagają poręczenia przez organ założycielski. 

Skarbnik  Powiatu – poinformowała,  że poręczenie  kredytu przez powiat  jest

wydatkiem  poręczycielskim  dla  powiatu.  Poręczając  kredyt   na  ww.  kwotę

należy zabezpieczyć środki w wysokości ok. 1,5 mln zł w budżecie powiatu. W

roku  bieżącym  z  uwagi  na  niezrealizowane  dochody  ze  sprzedaży  mienia

zbilansowaliśmy  budżet ograniczając wydatki. W budżecie powiatu roku 2011

nie ma żadnych rezerw. Natomiast budżet  na 2012r.  został  już opracowany i

przyjęty  przez  Zarząd  Powiatu  oraz  złożony  do  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej.  Obecnie  ani  organ wykonawczy ani  stanowiący nie  posiada



uprawnień do wprowadzenia  zmiany do momentu podjęcia przez Radę Powiatu

stosownej uchwały. 

Z  uwagi  na  sytuację  finansową  powiatu  oraz  utrzymanie   odpowiedniego

poziomu   indywidualnego  wskaźnika  zadłużenia,  powiat  pułtuski  nie  może

udzielić  poręczenia kredytu dla SPZOZ ponieważ to negatywnie wpłynie na

planowane zadania inwestycyjne powiatu oraz zdolność kredytową powiatu. 

W związku z powyższym Zarząd zwrócił się do Dyrekcji SP ZOZ o podjęcie

dalszych  rozmów  z  Bankiem  PKO  BP  S.A.  lub  też  innym  bankiem  nt.

zabezpieczenia kredytu majątkiem lub też sprzętem medycznym SP ZOZ bądź

też należy podjąć rozmowy z PKO BP S.A. o renegocjacji umowy kredytu. 

Zarząd zapoznał się z informację Dyrektora SP ZOZ nt. wykorzystanie kredytu

odnawialnego w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym w kwocie

1.000.000zł w brzmieniu załącznika nr 3  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do  wykonania  operatu

szacunkowego  określającego  wartość  nieruchomości  na  której  znajduje  się

szpital przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku.

2. Informacja  Dyrektora  SP  ZOZ  nt.  procedury  wyłonienia

świadczeniodawcy  w  konkursie  ofert   -  propozycja  udzielenia

odpowiedzi na pismo SP ZOZ w Makowie Maz. 
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. Z. Buraczyński poinformował, że zgodnie z

decyzją  Zarządu  Powiatu  z  dnia  2  listopada  2011r.  przygotował  propozycję

odpowiedzi na pismo Z-cy Dyrektora  ds. Administracyjno – Ekonomicznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Zespołu Zakładów w

Makowie  Mazowieckim   p.  J.  Wielgolewskiego  dot.  procedury  wyłaniania

świadczeniodawcy w konkursie ofert 16/KO/ZP/2011 organizowanym przez SP

ZOZ w Pułtusku.



Dyrektor  poinformował,  że  procedura  wyłonienia  przyjmującego  zamówienie

na  udzielenie  świadczeń  zdrowotnych  w zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej,

mikrobilogicznej  i  serologicznej  oraz  prowadzenie  banku  krwi  wraz  z

dzierżawą  powierzchni  przeznaczonych  na  ten  cel,  została  przeprowadzona

zgodnie z materiałami konkursowymi oraz obowiązującym prawem. 

Zarząd przyjął informację. 

3. Informacja  Dyrektora  SP  ZOZ  nt.  rodzajów  badań

wykonywanych  przez  firmę  ALAB  Laboratoria  sp.  z  o.o.

wynikających z przeprowadzonego Konkursu ofert.  
Zarząd zapoznał się z informacją  Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku nt. wykazu

badań laboratoryjnych wykonywanych przez firmę ALAB Laboratoria sp. z o.o.

w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu. 

4. Omówienie  skargi  p.  Skłodowskiej  na  działalność  SP  ZOZ  w

Pułtusku.

Dyrektor  SP  ZOZ  p.  Z.  Buraczyński  omówił  skargę  złożoną  przez  p.  M.

Skłodowską  na  działalność  SP ZOZ w Pułtusku.  Wyjaśnienia  w tej  sprawie

stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił o skierowaniu ww. sprawy na

posiedzenia komisji i Sesję Rady Powiatu. 

5. Informacja w sprawie  wyników matur uczniów podległych szkół 

ponadgimnazjalnych  w.  r.  szk.  2010/2011  prezentowana  przez

dyrektorów wymienionych szkół.

W tej  części  posiedzenia  uczestniczyli  m.in.   Dyrektor  LO im.  P.  Skargi  w

Pułtusku p. B. Meredyk, Dyrektor ZS im. B. Prusa w Pułtusku p. D. Orłowska,

Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku  -p. J. Druchniak. 

Podczas  posiedzenia  zostały  przedstawione  wyniki  z  egzaminu  maturalnego

oraz  analiza  zdawalności  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  prowadzonych

przez powiat pułtuski w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 

Zarząd przyjął przedstawione informacje oraz zwrócił się do Dyrektorów szkół

o  przekazanie  propozycji  zakresu  zwiększenia  godzin  lekcyjnych  tych



przedmiotów, które wpłyną w przyszłości na lepsze wyniki maturalne uczniów.

Powyższa sprawa będzie  przedmiotem analizy  Zarządu Powiatu. 

6. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  4  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Piotra  Skargi  w  Pułtusku  w  roku

szkolnym 2011/2012.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  4  do  organizacji  Liceum

Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012

w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

Zmianę  wprowadzono  ze  względu  na  nawiązanie  z  pracownikiem  stosunku

pracy  w  wymiarze  pełnego  etatu  w  ramach  prac  interwencyjnych  oraz

nawiązanie  z  pracownikiem  stosunku  pracy  w  wymiarze  pełnego  etatu  na

stanowiskach robotników gospodarczych. 

 Aneks będzie realizowany w ramach planu finansowego jednostki. 

7. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  5  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  w  roku

szkolnym 2011/2012.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneksu  Nr  5  do  organizacji  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2011/2012

w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu. 

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na zorganizowanie zastępstwa

za nauczyciela przebywającego na  długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Aneks będzie realizowany w ramach planu finansowego jednostki. 

8. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia

porozumienia z Powiatem Ciechanowskim dotyczącego szkolenia

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia z

Powiatem Ciechanowskim dotyczącego szkolenia dla kandydatów do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.

Zarząd  zapoznał  się  z  projektem uchwały  oraz  postanowił  skierować  go  na

posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu. 



9. Przekazanie informacji nt. potrzeb w zakresie pomocy społecznej

w  powiecie  pułtuskim  na  rok  2012  –  temat  przewidziany  na

posiedzenia komisji Rady 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektora  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie  w Pułtusku  p.  B.  Jóźwiak  nt.  potrzeb  w zakresie  pomocy

społecznej w powiecie pułtuskim na rok 2012 w brzmieniu załącznika nr 9 do

protokołu. 

10. Opinia radcy prawnego nt. skargi złożonej przez p. Patejuka. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, ze skargę złożoną przez p. Patejuka omówiła

z radcą prawnym. Radca przekazał opinię, że skarga jaką złożył zainteresowany

powinna  zostać  skierowana  pod  obrady  Rady  Powiatu.  Skarga  Pana  W.

Patejuka stanowi załącznik 20 do protokołu. 

Zarząd  przyjął  informację  i  postanowił  o  skierowaniu  ww.  sprawy  na

posiedzenia Komisji i Rady Powiatu. 

11. Informacja SOSW w Pułtusku dot. najmu gruntu pod reklamę. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informacje SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

nt.  umowy najmu gruntu pod reklamę zawartej  pomiędzy Ośrodkiem a PHU

TOPAZ. Informacja stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  137/2011  w  sprawie  powołania  komisji

mieszkaniowej. 

13. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przygotowania  i  przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia  dot.  Zakupu samochodu

dziewięcioosobowego typu Mikrobus. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  135/2011  w  sprawie  przygotowania  i

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia   dot.  Zakupu

samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus. 

14. Wniosek Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego dot.

uregulowania sprawy użytkowania Baszty przy ul. 3-go maja  

Zarząd Powiat zapoznał się z wnioskiem Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno –



Kulturalnego dot. uregulowania sprawy użytkowania Baszty przy ul. 3-go Maja

w brzmieniu załącznika nr 12 do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze

Baszty  przyszpitalnej  na  działalność  Pułtuskiego  Towarzystwa  Społeczno  –

Kulturalnego  na  okres  6  miesięcy  proponując  stawkę  czynszu  176zł  brutto

miesięcznie. Poza tym nastąpi rozdzielenie instalacji elektrycznej z licznika Nr

70241212. Wszelkie koszty związane z eksploatacją obiektu będzie pokrywał

najemca. 

15. Omówienie  założeń  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu   w

sprawie zmiany uchwały  budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2011  Nr  V/28/11  Rady  Powiatu  w  Pułtusku z  dnia  14  stycznia

2011r. 
Skarbnik  Powiatu przedstawiła założenia do projektu uchwały  Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr

V/28/11  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  14  stycznia  2011r.  w  brzmieniu

załącznika nr 13  do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z informacją oraz postanowił o skierowaniu ww. sprawy na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

16. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę

Nr  XLI/315/10  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  28  września

2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów. 
Skarbnik   Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu  zmieniającej

uchwałę Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w

sprawie wydzielonego rachunku dochodów w brzmieniu załącznika nr 14  do

protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  projektem uchwały  oraz  postanowił  skierować  go  na

posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. 

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  i  przekazania  podległym

jednostkom  organizacyjnym  informacji  niezbędnych  do

opracowania projektów ich  planów finansowych.



Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  136  w  sprawie  ustalenia  i  przekazania

podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania

projektów ich  planów finansowych.

18. Wolne wnioski 

-  przekazanie  wystąpienia  ZPP do  Prezesa  Rady  Ministrów  nt.

kondycji finansowej jednostek samorządu powiatowego. 

Członkom  Zarządu  Powiatu  przekazano  wystąpienie  ZPP  do  Prezesa  Rady

Ministrów nt. kondycji finansowej jednostek samorządu powiatowego.

-  informacja  Wójta  Gminy  Zatory  nt.  nadania  nazwy  ulicy

usytuowanej w Zatorach  

Starosta  poinformował  o  wniosku  Wójta  Gminy Zatory  dot.  nadania  nazwy

ulicy usytuowanej na działce będącej własnością Skarbu Państwa położonej w

obrębie  Zatory  gm.  Zatory  –  działka  nr  741/1  –  ulica  Piaskowa.  Starosta

działając w imieniu Skarbu  Państwa wyraził zgodę na nadanie ww. ulicy nazwy

„Piaskowa”. 

Zarząd przyjął informację. 

- wyrażenie zgody na podłączenie budynku bursy do sieci gazowej 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  Poradni

Psychologiczno  –  Pedagogicznej  dot.  wyrażenia  zgody  na  podłączenie

budynku Bursy Szkolnej do sieci gazowej. Wniosek stanowi załącznik nr 15

do protokołu. 

-  Informacja  nt.  Konwentu  Powiatów  Województwa

Mazowieckiego 

Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu 17 listopada 2011r. uczestniczył w

Konwencie  Powiatów Województwa  Mazowieckiego.  Tym  razem  było  to

połączone posiedzenie z Konwentem Związku Powiatów Polskich.

Podczas  Konwentu  dokonano  wyboru  nowego  Przewodniczącego  Konwentu

Powiatów  Województwa  Mazowieckiego.  Został  nim  Starosta  Wyszkowski

Bogdan Pągowski. 

Głównym  tematem  obrad  była  prezentacja  raportów  dotyczących  sytuacji

finansowej  samorządowych  spółek  szpitalnych  oraz  funkcjonowania  nowego



systemu ratownictwa medycznego. 

Poza tym  Marszałek Woj. Maz.  p.  Adam Struzik przedstawił  informację nt.

możliwości finansowych województwa mazowieckiego w kontekście realizacji

zadań inwestycyjnych. 

 

Starosta Pułtuski poinformował  że podczas Konwentu dyskutowano również

nt. kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na potrzeby własne oraz

podległych jej jednostek organizacyjnych. Jednym ze sposobów na obniżenie

przedmiotowych  kosztów  może  stać  się  utworzenie  grupy  zakupowej  na

Mazowszu,  której  głównym  celem  byłoby  dokonywanie  zakupów  energii

elektrycznej  na  potrzeby  jej  członków.  Zakupom  tym  mogłyby  oczywiście

towarzyszyć działania mające na celu ich optymalizację, będące konsekwencją

dokonania  szczegółowej  analizy  potrzeb  i  możliwości  poszczególnych

członków grupy zakupowej) 

Starosta zwrócił się do Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru o zapoznanie

się z tematem i przedstawienie informacji na posiedzeniu Zarząd. 

Poza tym na Konwencie dyskutowano na temat stworzenia  grupy zakupowej

leków dla szpitali mazowieckich.  Starosta zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o

zapoznanie się z tematem i przedstawienie opinii  i informacji na posiedzeniu

Zarządu. 

Starosta Pułtuski poinformował, że powiat legionowski nie przyjął propozycji

Zarządu  Powiatu  dot.  podjęcia  współpracy  mającej  na  celu  stworzenie

wspólnego  szpitala  dla  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego  i  legionowskiego.

Powiat legionowski zamierza wybudować własny szpital. 

Również  powiat  makowski  nie  jest  zainteresowany  współpracą  z  powiatem

pułtuskim w tym zakresie.

Starosta poinformował, że na jednym następnych posiedzeń Zarządu Powiatu

zostanie przedstawiona informacja nt. przygotowania budynku byłego szpitala

przy ul. 3-go Maja  do okresu zimowego oraz zostanie przeprowadzona wizja

lokalna ww. obiekcie.  



Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  p.  W.  Chrzanowski

poinformował,  że  Centrum  Rozwoju  Zasobów  Ludzkich  ogłosiło  konkurs

zamknięty  na  składanie  wniosków  o  dofinansowanie  realizacji  projektów

innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  I  Zatrudnienie  i  integracja  społeczna  pn.  „Współpraca  podmiotów

działających  w  obszarze  zatrudnienia  oraz  integracji  i  pomocy  społecznej  z

przedsiębiorcami  w  zakresie  ułatwiania  wchodzeniu  na  rynek  pracy  osobom

zagrożonym wykluczeniem społecznym". 
Dyrektor  PUP  zwrócił  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody na  przystąpienie  do

wykonywania czynności związanych ze złożeniem wniosku w ramach powyższego

konkursu.
W ramach  konkursu  Powiatowy  Urząd  Pracy  w Pułtusku  planuje  złożenie

wniosku o  dofinansowanie  projektu  pn.   „Implementacja  mentoringu  jako

modelu   stymulującego  ,  wspierającego  zatrudnienie  młodzieży  zagrożonej

wykluczeniem społecznym w powiecie  pułtuskim". Projekt zakłada partnerstwo

trój sektorowe tworzone przez tut. Urząd z przedsiębiorcą i instytucją integracji i

pomocy  społecznej.  Zgodnie  z  dokumentacją  konkursową  niezbędne  jest

ogłoszenie   otwartego  naboru  partnerów  -  z  zachowaniem  zasady

przejrzystości  i równego  traktowania podmiotów - w dzienniku lokalnym oraz

Biuletynie Informacji Publicznej.
Celem partnerstwa jest wypracowanie modelu współpracy instytucji działających

w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej w zakresie ułatwienia

wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
W ramach  projektu  przewidziane  są  m. in.  następujące  zadania,  w których

realizację włączą się partnerzy:

•promocja projektu,

•wypracowanie i testowanie modelu mentoringu,

•wytypowanie i przygotowanie właściwych osób do pełnienia funkcji

mentorów (opiekunów) w firmach,
•realizacja   przewidzianych   w   projekcie   form   wsparcia   dla

młodzieży   zagrożonej wykluczeniem społecznym,



•upowszechnianie wypracowanych i sprawdzonych metod wsparcia

młodzieży.

Projekt zakłada wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

w  wieku  18-24  lata,  w  tym osób  długotrwale  bezrobotnych,  po  urlopach

wychowawczych i niepełnosprawnych.

W  związku  z  powyższym  proszę  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do

niniejszego wniosku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie PUP w Pułtusku do wykonywania

czynności związanych ze złożeniem wniosku w ramach powyższego konkursu. 

Osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wnioskodawcy:  Starosta  Pułtuski  -

Edward Marek Wroniewski oraz Wicestarosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 12.00. 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


