
Protokół Nr 55/2011

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 grudnia  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  ofert  firm  świadczących  usługi  doradcze  przy

aplikowaniu o środki unijne i krajowe dla realizacji inwestycji 

Zarząd  Powiatu  wraz  z  przedstawicielami  Konsorcjum  firm:  NEXTAR

Sp.  z  o.o.,  PNO  Consultans  oraz  M.  Kwadrat,   omówił  sprawę  adaptacji

budynku dawnego szpitala na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku w

kontekście  możliwości  pozyskania  wsparcia  finansowego  w  ramach

Mechanizmu  Finansowego  EOG  i  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego

„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. 

Firmy  zaproponowały:  przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  w  formie

dotacji  przedsięwzięć  inwestycyjnych,  które  zapewnią  rewitalizację  obiektu

zabytkowego,  opracowanie  i  skompletowanie  niezbędnych  dokumentów,

bieżącą  współpracę  z  Instytucją  Wdrażającą  w  zakresie  analizy  złożonego

wniosku.  Natomiast  po  uzyskaniu  dofinansowania  firmy  zaproponowały

realizację inwestycji oraz nadzór inwestorski.  

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zwrócił  się  do  przedstawicieli

Konsorcjum Firm aby w momencie ogłoszenia szczegółów konkursu w ramach

Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  przekazali  Zarządowi  stosowną

informację.    



2. Informacja  dyrektorów  jednostek  organizacyjnych  nt.

ubezpieczenia majątku

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  dyrektorów  jednostek

organizacyjnych nt. ubezpieczenia majątku. 

Suma  ubezpieczenia  majątku  powiatu  wynosi  ok.  123  mln  zł.  Do  sumy

ubezpieczenia przyjmowana jest wartość księgowa brutto dla nowozakupionego

sprzętu  ,  zaś  dla  sprzętu  używanego  suma  ubezpieczenia  stanowi  wartość

rynkową w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. 

Polisy  ubezpieczeniowe  są  zawierane  na  okres  12  miesięcy  i  wygasają

sukcesywnie  w  różnych  terminach  (w  zależności  od  daty  zawarcia  umowy

ubezpieczenia). 

W  jednostkach  organizacyjnych  powiatu  pułtuskiego  nie  są  stosowane

procedury  zamówień  publicznych  wynikających  z  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych ponieważ wartość zamówienia  nie  przekracza kwoty 14000euro.

Polisy zawierane są na podstawie „wznowienia” ubezpieczeń z tymi samymi

firmami na kolejne roczne okresy. Jedynie w przypadku SP ZOZ w Pułtusku

wartość  usługi  z  tytułu  ubezpieczenia  przekroczyła  14000euro  (zamówienie

zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego). 

Mienie w jednostkach organizacyjnych powiatu jest ubezpieczone od kradzieży

z włamaniem i rabunku, od ognia i innych żywiołów, od szkód materialnych, od

odpowiedzialności  cywilnej,  AutoCasco,  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków. 

Wobec  wyżej  przedstawionej  informacji  Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  nie

skorzysta z propozycji pośredniczenia firmy Eurobrokers w zawieraniu umów

ubezpieczeniowych  na  rzecz  Starostwa  Powiatowego  i  jednostek

organizacyjnych powiatu.

3. Informacja  nt.  listu  intencyjnego  dot.  wzrostu  jakości  obsługi

pasażerów publicznego transportu zbiorowego 



Zarząd Powiatu przyjął informację Starosty Pułtuskiego nt. listu intencyjnego

podpisanego z Gminą Miejską w Legionowie dot. wspólnego działania na rzecz

wzrostu  jakości  obsługi  pasażerów  publicznego  transportu  zbiorowego  –

mieszkańców  Gminy  Miejskiej  Legionowo  oraz  osób  nie  będących  jej

mieszkańcami , w tym poprzez efektywne wykorzystanie planowanej w ramach

projektu infrastruktury z jak największą korzyścią dla pasażerów, współpracę w

zakresie  promowania  transportu  zbiorowego,  jako  alternatywy dla  transportu

indywidualnego, w tym informowania o projekcie i źródłach jego finansowania.

4. Omówienie spraw związanych z SP ZOZ w Pułtusku, tj. m.in.:

- wniosek  dot.  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie

powierzchni w  SP ZOZ w Pułtusku

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przedstawił  propozycje  wydzierżawienia

powierzchni  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przeznaczonych  na  świadczenie  usług

medycznych niekonkurencyjnych względem SPZOZ , tj.:

Parter – powierzchnia 172,90m

I pietra – powierzchnia 256,10m

II piętro – powierzchnia 89,40m

Okres dzierżawy 36miesięcy. 

Dyrektor  wyjaśnił  , że wymienione powierzchnie planuje się przeznaczyć na:

usługi w zakresie kardiologii, neurochirurgii plastycznej, laryngologii, urologii.

Zgłaszają się również zainteresowane firmy świadczące usługi w zakresie stacji

dializ. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zwrócił  się  do  Dyrektora  o  złożenie

pisemnej informacji nt. wydzierżawienia powierzchni. 

Sprawa będzie przedmiotem posiedzenia Zarządu po wyrażeniu opinii w ww.

sprawie  przez Radę Społeczną SP ZOZ. 

- pismo  PINB  dot.  realizacji  decyzji  nr  116/2010  dot.

użytkowania  szpitala 



Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku poinformował, że w związku z pismem PINB dot.

stanu  technicznego  budynku  szpitala  w  Pułtusku  przedstawia  następujące

wyjaśnienia:   

-odnośnie  ponawianych  przez  p.  Z.  Lachowskiego  wystąpień  i  zleceń

dotyczących  utrzymania  w należytym stanie  technicznym budynku  szpitala  -

Dyrektor  poinformował,  że  są  one  bezpodstawne.  Stan  techniczny  obiektu

i urządzeń jest na bieżąco monitorowany przez pracowników technicznych oraz

serwisantów  z  którymi  zawarte  są  stałe  umowy.  Utrzymanie  obiektu

w należytym stanie  technicznym zostało potwierdzone protokołem z kontroli

przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie przez PINB z dnia 12 października

2011r. oraz protokołem Nr 2/2011 z dnia 15 listopada 2011r. okresowej kontroli

stanu technicznego sprawności obiektu.  

-  Odnośnie  ustaleń  dot.  rozpoczęcia  prac  wykonania  warunku  decyzji  PINB

w Pułtusku  nr  116/2010  z  dnia  21  września  2011r.  dot.  wykonania  nowego

ujęcia wody dla potrzeb Szpitala  w terminie  do 31 grudnia  2011r.,  Dyrektor

poinformował,  że  w  I  kwartale  2011r.  dokonano  rozeznania  rynkowego

w  zakresie  prac  przygotowawczych  –  opracowania  stosownej  dokumentacji

branżowej  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  w  trybie

obowiązujących przepisów na wykonanie prac budowlano – instalacyjnych dla

przedmiotowej inwestycji. 

W  II  kwartale  rozpisano  przetarg  nieograniczony.  Wybrano  firmę  która  za

kwotę  209715zł  wykonała  niezbędną  dokumentację  w  celu  ogłoszenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – czyli II etap inwestycji. 

Zarząd Powiatu  zapoznał  się z przedłożoną informacją.  Pismo w tej  sprawie

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W związku  z przedstawioną informacją Zarząd Powiatu postanowił wystąpić

do PINB o przedłużenie terminu wykonania zadania „wybudowanie własnego

ujęcia wody na terenie Szpitala  



Dyrektor  SP ZOZ poinformował,  że  wystąpił  do  NZOZ Mazowiecki  Szpital

Onkologiczny  Uczelni  Warszawskiej  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  ul.

Kościelna  61  05-135  Wieliszew z  propozycją  podjęcia  współpracy.  Obecnie

oczekuje na wizytę kierownictwa szpitala.
Dyrektor  SP  ZOZ poinformował,  że  Dział  Diagnostyki  Obrazowej  SP  ZOZ

w  Pułtusku  w  dniu 17  grudnia  2011  r.  (sobota)  przeprowadzi  badania

mammograficzne. Do wykonania badania wymagane jest pisemne skierowanie. 

5. Informacja  nt.  organizacji  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej

Pomocy 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  p.  T.  Zielińskiej  Sztab  Wielkiej

Orkiestry Świątecznej  Pomocy nt.  organizacji  imprezy. Program uroczystości

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zapoznał się z informacją 

6. Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej dot. udzielenia

dotacji na remont dzwonnicy przy pułtuskiej Bazylice

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi

Pułtuskiej  dot.  udzielenia  dotacji  na  remont  dzwonnicy  przy  pułtuskiej

Bazylice, w brzmieniu załącznika nr 5 . do protokołu. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu, Zarząd nie ma możliwości

udzielenia dotacji na ww. cel

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej

Powiatu  Pułtuskiego  na  rok  2011  Nr  V/28/11  Rady  Powiatu

w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr   149/2011  w  sprawie  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego  na  rok  2011   Nr  V/28/11  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

14 stycznia 2011r.



8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań

z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami.  
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  150/2011  w sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów   wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  151/2011  w  sprawie  w  sprawie  zmiany  planów   wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

10.Opinia  Komisji  Budżetu  i  Finansów  o  projekcie  uchwały

budżetowej na 2012r.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  pisemną  pozytywną  opinią  Komisji  Budżetu

i Finansów o projekcie uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 6 do

protokołu. 

11.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 7 grudnia 2011r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia

2011r. 

12.Wolne wnioski 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  nr  6   do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

B. Prusa w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 7  do protokołu.

Nowego  podziału  godzin  dokonano  ze  względu  na  zajęcia  pozalekcyjne  na

funkcjonowanie  szkolnego  regionalnego  „Zespołu  nad  Narwią”,  orzeczenie

o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  dla  ucznia  klasy  trzeciej  Technikum

w zawodzie technik hotelarstwa, zatrudnienie nauczyciela matematyki. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi

w  Pułtusku  oraz  Przewodniczącej  Międzyzakładowej  Komisji  NSZZ

„Solidarność”  Pracowników  Oświaty  Ziemi  Pułtuskiej  o  dofinansowanie



w  kwocie  2.000zł  rekonstrukcji  demonstracji  ulicznej  z  okresu  stanu

wojennego,  która  odbędzie  się  14  grudnia  2011r.  przy  LO  im.  P.  Skargi

w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr  152/2011 w sprawie: powołania komisji do

spraw przeprowadzenia  naboru na  wybór  dwóch partnerów w celu  wspólnej

realizacji  projektu  innowacyjnego  testującego  w  Priorytecie  I  Zatrudnienie

i  integracja  społeczna  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki   pn.:

„Implementacja  mentoringu  jako  modelu  stymulującego  i  wspierającego

zatrudnienie  młodzieży  zagrożonej  wykluczeniem  społecznym  w  powiecie

pułtuskim”,  a  w  szczególności  dokona  oceny  partnerów  pod  względem

spełnienia  przez nich warunków określonych w ogłoszeniu  oraz oceni  oferty

podlegające rozpatrzeniu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację

zadania. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.00

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


