
   Protokół Nr 79 /08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 19 sierpnia 2008r. 

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

niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00.

1. Informacja nt. uruchomienia dwóch oddziałów w SP ZOZ w Pułtusku. 

Starosta – poinformował, że zgodnie z informacją Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku, po

uzyskaniu ujemnych badań bakteriologicznych, od dnia 18 sierpnia br. zostały otwarte

oddziały neonatologii i pediatrii w SP ZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

2. Informacja  nt.  projektów  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – przedstawił propozycje

złożenia 3 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego.

Pierwszy projekt pn.: “ Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej i wzrost dostępności

do kultury dla mieszkańców powiatu pułtuskiego oraz turystów”,  będzie  składny w

ramach  Priorytetu  VI.  -  Wykorzystanie  walorów  naturalnych  i  kulturowych  dla

rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. - Kultura.  

Dyrektor poinformował, że głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty

kulturalnej i wzrost dostępności do kultury dla mieszkańców powiatu pułtuskiego oraz

turystów.  Działanie  jakie  zostaną  podjęte  to  zbadanie  i  udokumentowanie  oraz

zabezpieczenie fragmentów obiektów dawnego kompleksu Kolegium Jezuickiego oraz

fragmentów murów obronnych miasta, a następnie zaprojektowanie otoczenia wokół

budowli  i  udostępnienie ich mieszkańcom powiatu oraz turystom. Zostały założone

następujące formy udostępniania obiektów:



– stała  ekspozycja  fragmentów  budynku  Kolegium,  w  tym  murów  Kolegium  z

Arkadami  oraz  fragmentów  muru  obronnego  miasta,  umożliwiająca  ich

bezpośrednie zwiedzanie. Dzięki zastosowaniu metody fotogrametrii można będzie

oglądać zrekonstruowane obiekty Kolegium i muru obronnego,

– strona internetowa o kulturze regionu dostępna w językach polskim, rosyjskim i

angielskim.

Wkład własny powiatu wynosi 15% wartości projektu a termin składania wniosków o

dotację  -15 września 2008r. 

Drugi  projekt dotyczy  pn.:  “Poprawa  dostępności  i  jakości  opieki  zdrowotnej  w

szpitalu w Pułtusku” będzie składany  w ramach priorytetu VII. - Tworzenie i poprawa

warunków  dla  rozwoju  kapitału  ludzkiego,  Działanie  7.1.  -  Infrastruktura  służąca

ochronie zdrowia i życia. 

Dyrektor  poinformował,  że  głównym  celem  działania  jest  poprawa  dostępności  i

jakości opieki medycznej w szpitalu w Pułtusku. Działaniem projektu jest doposażenie

w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie siedmiu oddziałów szpitalnych

oraz  trzech  pracowni  szpitalnych:  pracowni  diagnostyki  obrazowej,  pracowni  echo

serca oraz pracowni endoskopowej. 

Wkład własny powiatu wynosi 15% wartości projektu a termin składania wniosków o

dotacje - 22 września 2008r. 

Trzeci projekt pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej: Niestępowo – Łubienica”. będzie

składany  w ramach priorytetu III.  Regionalny system transportowy, Działanie 3.1.

Infrastruktura  drogowa.  Celem  projektu  jest  poprawa  parametrów  technicznych  i

standardu  powiatowej  sieci  drogowej,  a  także  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Działania jakie zostaną podjęte Przebudowa drogi z nawierzchnią żwirową, polegająca

na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni żwirowej i ułożeniu nawierzchni asfaltowej

wraz z odwodnieniem. Długość odcinka przebudowywanej drogi to 3803 mb. 

Wkład własny powiatu wynosi 15% wartości projektu a termin składania wniosków o

dotację -  29 września 2008r. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji dot.

złożenia  3 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Mazowieckiego.  Poza  tym Zarząd  postanowił  o  złożeniu  dodatkowego  wniosku  na

roboty budowlane przy nowo budowanym szpitalu w ramach działania 7.1. RPO WM.

Zakres  przedmiotowy  robót  do  projektu  wraz  z  uzasadnieniem potrzeb  przedstawi

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych. 

3. Informacja nt. projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. zostały złożone następujące

wnioski:

– “Nowoczesne i profesjonalne kadry starostw powiatowych północno – wschodniego

Mazowsza” - Starostwo Powiatowe w Pułtusku, 

– “EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego” - Starostwo Powiatowe w Pułtusku, 

– “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku, 

– “Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie  pułtuskim”  -  Starostwo

Powiatowe w Pułtusku, 

– “Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008” -Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku,

– “Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku” -Powiatowy Urząd

Pracy w Pułtusku,

– Profesjonalny  pracownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku”  -Powiatowy

Urząd Pracy w Pułtusku,

– “Zawód opiekuna szansą na lepsze jutro” - SP ZOZ w Pułtusku,

– “Pomagamy  naszym  klientom,  aby  potrafili  sami  sobie  pomóc”  -  Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, 

– “Wiedza i wykształcenie” - SP ZOZ w Pułtusku.

Informacja stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.

4. Informacja  nt.  drugiej  części  projektu:  „:Warszawa  poznaje  Mazowsze

-Mazowsze poznaje Warszawę”. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – przypomniał, że powiat

pułtuski przystąpił do II części programu “Warszawa poznaje Mazowsze, Mazowsze

poznaje Warszawę”. 



W  związku  z  tym  Z-ca  Burmistrza  Dzielnicy  Śródmieście  Miasta  Stołecznego

Warszawy zaproponował wizytę w Warszawie dla dzieci z terenu powiatu pułtuskiego

w  dniu  9  września  br.,  natomiast  rewizytę  w  powiecie  pułtuskim  uczniów  ze

śródmiejskiej szkoły podstawowej w dniu 12 września br. 

Szacunkowy koszt udziału w projekcie ok. 1.500zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r. 

Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2008r., która zawiera m.in.:

- zwiększenie  dochodów  powiatu  o  kwotę  48.192zł  z

przeznaczeniem  na  nadzór  budowlany  oraz  Komendę

Powiatową Państwowej Starzy Pożarnej w Pułtusku.

- podział rezerwy celowej w kwocie 254.880zł z przeznaczeniem

na regulację wynagrodzeń wraz z  pochodnymi oraz na zakup

usług  remontowych  w  palcówkach  oświatowych.  Rezerwa

celowa po zmianie wynosi 615.281zł. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 138/08.

6. Wniosek państwa B. i  A. Ciosek dot. wypłacenia odszkodowania za działkę

zabraną pod poszerzenie drogi powiatowej. 
Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  –  p.  P.  Kazimierczak -

poinformowała, że Państwo Bogdan i Anastazja Ciosek zwrócili  się z wnioskiem o

wypłacenie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową, oznaczony numerem

działki 153/1 o powierzchni 0,0038 ha położony we wsi Gładczyn Szlachecki. 

Zarząd Powiatu postanowił o wypłaceniu odszkodowania w wysokości 10  zł/m².

7. Sprawa ufundowania nagród na spławikowe zawody wędkarskie. 

W  związku  z  planowanymi  w  dniu  14  września  2008r.  spławikowymi  zawodami

wędkarskimi “O Puchar Starosty”, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć  ok. 500 zł.

z Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  na organizację

ww.  imprezy, zakup nagród rzeczowych i pucharów. 

8. Podjęcie  decyzji  w  sprawie  wymiany  okien  i  remontu  elewacji  budynków

warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych w Pułtusku. 



Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia inwestycji

p.n.  „Wymiana okien  i  remont  elewacji  budynków warsztatów  przy  ZSZ im.  Jana

Ruszkowskiego w Pułtusku”. 

Zgodnie z kosztorysem wartość prac stanowi kwotę 410.505,58 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć powyższe koszty o następujące kwoty:

– 1.000 zł. na opracowanie dokumentacji,

– 8.211,01 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 

Ogółem wartość zadania stanowi kwotę ok. 420.000 zł. 

9. Informacja w sprawie remontu w ZS im. B. Prusa w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o  niekontynuowaniu  wykonania  remontu  dachu  i

obróbek kominów na oficynie budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

W związku z pismem Dyrektora ZS im. B. Prusa, Zarząd Powiatu podjął decyzję o

przekazaniu środków w wysokości 45.000 zł. na remont pomieszczeń dydaktycznych

w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. 

10.Sprawa dofinansowania  wykonania  windy  w  Liceum Ogólnokształcącym w

Pułtusku.

Wicestarosta Pułtuski   – poinformował, że w związku z decyzją Zarządu PFRON w

sprawie przyznania zmniejszonego dofinansowania na realizację projektu  likwidacji

barier  architektonicznych  w  LO,  Dyrektor  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Piotra

Skargi  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  zwiększenie  udziału  finansowego  powiatu  w

realizacji ww. zadnia. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  LO zabezpieczając  w

budżecie  powiatu  105.000zł na realizację ww. zadania. 

11.Przyjęcie  protokółu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  w  dniu  6

sierpnia 2008r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6

sierpnia 2008r. 

12.Wolne wnioski.

Sekretarz Powiatu  – poinformowała, że Dyrektor SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

zwróciła  się  z  wnioskiem o zwiększenie  środków finansowych na  rzecz  placówki,

które  są  związane  z  koniecznością  wykonania  adaptacji  remontu  pomieszczeń  z



przeznaczeniem na magazyn żywnościowy zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji

Sanitarno  –  Epidemiologicznej.  Szacunkowy koszt  prac  to  ok.  25  tyś.  zł.  Ponadto

istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac odwodnieniowych, które wynikły

podczas realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi dojazdowej do SOSW od

strony ul. Harcerskiej. Szacunkowy koszt wykonania prac to ok. 20 tyś. zł. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. 

– informacja nt. meldunku sytuacyjnego

Starosta – przedstawił meldunek sytuacyjny z dnia 16 sierpnia 2008r. z terenu powiatu

pułtuskiego w związku z silnymi wiatrami w czasie burzy. Meldunek został 

przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Pułtusku. 

Meldunek stanowi załącznik do nin. protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn 

3. Wiesław Cienkowski 

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


