
Protokół Nr 54/2011 

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 7 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. 11.00

1. Informacja firmy brokerskiej dot. ubezpieczeń. 

Pan  Marek  Ludwiczak  przedstawiciel  firmy  EUROBOKERS  przedstawił

propozycję  pośredniczenia  firmy  Eurobrokers  w  zawieraniu  umów

ubezpieczeniowych  na  rzecz  Starostwa  Powiatowego  i  jednostek

organizacyjnych powiatu.
Pośrednictwo dotyczyłoby ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie od ognia i

innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i

wandalizmu,  ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,

ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej,  ubezpieczenie  szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia  komunikacyjne).  Pośrednictwo  dotyczyłoby  także  ubezpieczeń

na życie w zakresie obejmującym pracowników starostwa powiatowego wraz z

jednostkami organizacyjnymi powiatu.
Poza  tym  firma  Eurobrokers  Sp.  z  o.o.  przygotuje  specyfikację istotnych

warunków zamówienia wraz z programem ubezpieczeniowym.
Program  ubezpieczeń  zostanie  przygotowany  na  podstawie  danych

przekazanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.   
 Program  ten, po  wybraniu  najlepszego  Wykonawcy  przez  komisję

przetargową, stanie się wnioskiem o zawarcie ubezpieczeń. 



Po wyborze Wykonawcy Firma Eurobrokers  przygotuje umowę z warunkami

szczególnymi zaakceptowanymi przez Zakład Ubezpieczeń, na podstawie której

Zakład Ubezpieczeń wystawi polisy ubezpieczeniowe.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił , że decyzja w ww.

sprawie  zostanie  podjęta  po  uzyskaniu  pełnej  informacji  pozyskanej  od

jednostek organizacyjnych  powiatu nt. ubezpieczenia mienia. 

2. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  do  zawierania

porozumień.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  projektem uchwały Rady Powiatu  w sprawie

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  do  zawierania  porozumień  w

sprawie  ponoszenia  wydatków  na  utrzymanie  dziecka  przebywającego  w

rodzinie  zastępczej  i  dziecka  przebywającego  w  placówkach  opiekuńczo  –

wychowawczych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

Zarząd postanowił o skierowaniu ww. projektu uchwały  pod obrady najbliższej

Sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawy bieżące związane z ZDP w Pułtusku  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner poinformował, że na dzień 9

grudnia 2011r.   został wyznaczony termin odbioru zadania pn.: “Przebudowa

drogi  powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km

0+800 do km 1+200” przy udziale przedstawiciela z FOGR. 

Zarząd przyjął informację. 

4. Pismo Wójta Gminy Świercze dot. zwrotu dotacji 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  pismem Wójta  Gminy Świercze  dot.  zwrotu

dotacji udzielonej na  realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi

powiatowej  nr  2422W  Nasielsk  –  Strzegocin:  na  odcinku  Chmielewo  –

Kowalewice”.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 



Zarząd  Powiatu  po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Dyrektora  ZDP uznał,  że  środki

finansowe przekazane przez Gminę Świercze zostały wykorzystane zgodnie z

przeznaczeniem w oparciu o obowiązujące  przepisy prawa. 

Następnie  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Wójta  Gminy  Świercze  nt.

możliwości  zawarcia  ugody  w  przedmiotowej  sprawie  poprzez  realizację

zadania  drogowego   pn.  Przebudowa  drogi  powiatowej  2423W  Nasielsk  –

Prusinowice  –  Kościesze  –  Strzegocin  odc.  Kościesze  –  Strzegocin.   Pismo

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  dołoży  wszelkich  starań  aby  zrealizować

inwestycję  drogową  wnioskowaną  przez  Wójta  Gminy  Świercze.  Powyższe

zadanie  zostało  umieszczone  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej

Prognozy Finansowej,  stanowiącej  załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/49/2011

Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011 r., a realizacja jest zaplanowana

na lata 2013-2014.  

5. Wniosek  Dyrektora  LO  im.  P  Skargi  dot.  zwiększenia  liczby

godzin na przygotowanie uczniów klas maturalnych do egzaminu. 

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

Pułtusku dot.  zwiększenia od 2 stycznia 2011r. do 29 kwietnia 2012r. liczby

godzin o 13 tygodniowo do realizacji w klasach maturalnych. Wniosek stanowi

załącznik nr 7 do protokołu. 

6. Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku dot. wyrażenia

zgody  na  przydział  godzin  pozalekcyjnych  na  funkcjonowanie

regionalnego „Zespołu nad Narwią”. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w

Pułtusku  dot.  wyrażenia  zgody  na  przydział  5  godzin  pozalekcyjnych  na

funkcjonowanie  regionalnego  „Zespołu  nad  Narwią”  założonego  i

prowadzonego przez ks. Jarosława Szumańskiego.   Wniosek stanowi załącznik

nr 8 do protokołu. 

7. Zatwierdzenie  Aneksu Nr 5 do organizacji  LO im. P.  Skargi  w

Pułtusku w roku szkol. 2011/2012 



Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  5  do  organizacji  LO im. P.  Skargi  w

Pułtusku w roku szkol. 2011/2012 w brzmieniu załącznika nr 9 do protokołu.

Zmiany dokonano ze względu na organizację indywidualnego toku nauczania

uczennicy  klasy  I  D,  zgodnie  z  orzeczeniem  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej w Pułtusku. 

Realizacja Aneksu nastąpi w ramach planu finansowego jednostki. 

8. Zatwierdzenie  Aneksu  nr  6  do  organizacji  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkol. 2011/2012  

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  nr  6  do  organizacji  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkol. 2011/2012  w brzmieniu załącznika

nr 10 do protokołu.

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na zorganizowanie zastępstwa

za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 

Realizacja Aneksu nastąpi w ramach planu finansowego jednostki. 

9. Informacja nt. wystąpienia pokontrolnego dot. DPS Obryte 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  nt.  kontroli  kompleksowej

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Obryte przez Wydział Polityki

Społecznej Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie w

dniach 3-7 października 2011r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011r.

do dnia kontroli. 

Wynik kontroli – bez zaleceń.

Informacja stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

10.Wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów

Zarząd  Oddziału  Rejonowego  z  siedzibą  w  Pułtusku  dot.

udzielenia wsparcia finansowego.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Polskiego  Związku  Emerytów

Rencistów i  Inwalidów Zarząd Oddziału  Rejonowego  z  siedzibą  w Pułtusku

dot.  udzielenia  wsparcia  finansowego.  Wniosek  stanowi  załącznik  nr  12  do

protokołu.



Zarząd Powiatu postanowił, ze decyzję w ww. sprawie podejmie po uchwaleniu

budżetu powiatu na 2012r. 

11.Informacja nt.  skargi złożonej przez p. Z. Lachowskiego na SP

ZOZ w Pułtusku 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  informację  nt.  skarg  jakie  wpłynęły  od  p.

Lachowskiego  na  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Skargi stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił  o  skierowaniu  sprawy na

posiedzenia Komisji i posiedzenie Rady Powiatu. 

12.Postanowienia  Burmistrza  Pułtuska  dot.  prowadzonego

postępowania w sprawie podatku od nieruchomości na 2011r. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  zostało  wszczęte  przez  Burmistrza

postępowanie w sprawie określenia podatku od nieruchomości na rok 2011 za

nieruchomość  zlokalizowaną  w  Pułtusku  -  dot.  nieruchomości  na  której

znajduje się „stary” szpital 

Skarbnik wyjaśniła, że w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011 rok

wskazano,  że  budynek  starego  szpitala  przeznaczony  jest  na  cele  publiczne

(administracyjne)  a  w  więc  nieruchomość  zwolniona  od  podatku  od

nieruchomości. 

Burmistrz  postanowieniem  wyznaczył  siedmiodniowy  termin  do

wypowiedzenia  się  w  zakresie  zebranego  materiału  dowodowego  w

przedmiotowej sprawie. 

Zarząd przyjął informację i zaproponował wydelegowanie dwóch osób, tj. jedna

z Wydziału Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami oraz jedna z Wydziału

Finansów  w  celu  zapoznania  się  z  materiałami  zgromadzonymi  przez

Burmistrza Pułtuska w tej sprawie. 

13. 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  146/2011  w sprawie  zmiany  planu  finansowego  zdań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i

wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  147/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia-  przekazania  mienia

powiatu 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 148/2011 w sprawie przejęcia przekazania

mienia powiatu.

 Uchwała dot. przejęcia mienia od Bursy Szkolnej w Pułtusku i przekazania go

nieodpłatnie na rzecz  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Poza  tym  w  uchwale  wyrażono  zgodę  na  przekazanie  przez  Poradnię

Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w  Pułtusku  części  przejętego  mienia

jednostkom organizacyjnym powiatu,  tj.  SOSW im. A.  Karłowicz  w Pułtusk

oraz ZS im. B. Prusa w Pułtusku. 

16.Informacja  nt.  realizacji  ugody  sądowej   zawartej  z  firmą

ELEKTROBUD 

Zarząd Powiatu  zapoznał  się z informacją Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i

Nadzoru  nt.  realizacji  ugody sądowej  –  zakup urządzeń  medycznych dla  SP

ZOZ w Pułtusku przez firmę ELEKTROBUD.

Z przekazanych informacji wynika, że została już wpłacona kwota  12.686,22zł

za kardiomonitor w firmie Anes – Med. Sp z o.o. 

Natomiast sprawa zakupu ssaków jest w tracie realizacji. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zwrócił  się  do  Dyrektora  Wydziału

Organizacji i Nadzoru o bieżące informowanie Zarządu o ww. sprawie.   



17.Informacja nt. spotkania z Mazowiecką Agencją Energetyczną w

zakresie  zmniejszenia  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  w

jednostkach organizacyjnych powiatu 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. spotkania z Mazowiecką Agencją

Energetyczną w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej w

jednostkach  organizacyjnych  powiatu  w  brzmieniu  załącznika  nr  14   do

protokołu. 

Zarząd  wyraził  wstępną  zgodę  na  przystąpienie  jednostek  organizacyjnych

powiatu, będących bezpośrednimi odbiorcami energii  elektrycznej do „Grupy

zakupowej”  organizowanej przez Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE).

Po podpisaniu umowy w pierwszym etapie MAE dokona analizy dokumentów

źródłowych. Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości obniżenia kosztów zakupu

energii  elektrycznej  lub  zwarcie  tej  umowy  na  sprzedaż  energii  byłoby

nieopłacalne, to umowa o współpracę z MAE ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem

natychmiastowym bez prawa MAE do wynagrodzenia. 

18. Informacja nt. przygotowania obiektu „starego” szpitala do zimy

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. przygotowania obiektu „starego szpitala

do zimy”.  Informacja stanowi załącznik  nr 15 do protokołu. 

Ponadto Zarząd przeprowadził wizję lokalną ww. obiekcie. 

19.Omówienie  oferty  usługi  doradczej  przy  aplikowaniu  o  środki

unijne i krajowe dla realizacji inwestycji 

W związku z możliwością aplikowania o środki unijne i krajowe dla realizacji

inwestycji  w  ramach  mechanizmu  finansowego  EOG  i  Norweskiego

mechanizmu  finansowego  „Konserwacja  i  rewitalizacja  dziedzictwa

kulturowego”  Zarząd  Powiatu  rozważał  możliwość  wykonania  remontu

budynku „starego” szpitala na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku w

ramach ww. środków.   

Wobec  powyższego  Zarząd  postanowił  zaprosić  na  najbliższe  posiedzenie

Zarządu firmy, które świadczą  usługi doradztwa w tym zakresie. 



20.Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  25

listopada 2011r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  25

listopada 2011r.

21.Wolne wnioski 

Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody książkowe w kwocie do 800zł

dla  laureatów  konkursów  organizowanych  w  ramach  Powiatowego  Projektu

Edukacyjnego "Idea, która tworzy rzeczywistość”., tj.: 

- Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat Miłosz widziany oczyma

uczniów

-  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezja - wzruszenie i powiew 

Finał  ww.  projektu  odbędzie  w  dniu  15  grudnia  2011r.  w  Zespole  Szkół

Zawodowych im Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

Członkom Zarządu Powiatu przekazano: 

- stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maz. dot. ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pieczy zastępczej

oraz  zwiększenia  potrąceń  od  wpływów  osiąganych  z  tytułu

gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 

- informację  Związku  Powiatów  Polskich  nt.  postępu  rozmów  ze

stroną rządową w sprawie skutków wprowadzenia ustawy o pieczy

zastępczej. 

Wymienione dokumenty stanowią  załącznik nr 16 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła stan realizacji projektu „Wspieranie techniczne

systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratownictwa

gaśniczego  powiatu  pułtuskiego”  realizowanego  przez  Komendę  powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zgodnie z informacją Mazowieckiej

Jednostki  Wdrażania  Programów Unijnych na realizację  projektu  otrzymamy

część  środków  unijnych  dopiero  w  2012r.  Ostateczne  rozliczenie  projektu



nastąpi w 2012r. Stąd też zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie

powiatu  poprzez  zmniejszenie  zadania  w roku  2011  i  wprowadzenie  dalszej

jego realizacji w roku 2012. Z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt uchwały

budżetowej  na  przyszły  rok  nie  zawiera  tego  zadania  Skarbnik  Powiatu

zaproponowała aby wprowadzić  zadanie autopoprawką Zarządu i  omówić na

Komisji  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  12  grudnia  2011r.  Zarząd  akceptował

propozycję p. Skarbnik.

Jednocześnie  Zarząd  powiatu  zobowiązał  Pana  Komendanta  KPPSP  o

poczynienie  uzgodnień  z  Wójtem  Gminy  Świercze  nt.  rozliczenia  się  ze

środków pomocy finansowej z uwagi  na fakt,  że przesunięta  część realizacji

projektu dotyczy  Gminy Świercze.

Z  uwagi  na  unieważnienie  przetargu  na  zakup  samochodu  dla  osób

niepełnosprawnych  z  przeznaczaniem  dla  DPS  Obryte  i  koniecznością

ogłoszenia ponownego przetargu , którego rozstrzygnięcie nastąpi w ostatnich

dniach grudnia 2011r. nie będzie możliwości  zrealizowania zakupu do końca

bieżącego  roku.  W  związku  z  tym  Skarbnik  Powiatu  zaproponowała  aby

utworzyć  wydatki  niewygasające  z  upływem  roku  budżetowego   2011r.  z

przeznaczeniem na zakup omawianego samochodu. 

Zarząd  zaakceptował  propozycję  p.  Skarbnik.  Stosowna  uchwała  zostanie

podjęta na Sesji planowanej na koniec grudnia 2011r. 

- pytanie internaty dot. budowy skoczni 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała  o  pytaniu  internaty  dot.  budowy  mini

skoczni. 

Zarząd Powiatu uznał, że pomysł jest interesujący i dający możliwość rozwoju

sportu i rekreacji. Jednakże dyskusja nad ewentualną realizacją ww. inwestycji

wskazała na ważny aspekt uniemożliwiający planowanie takiego obiektu. Mini

skocznia  wymaga  bowiem  odpowiednio  dużej,  niezabudowanej  działki  –  a

Powiat Pułtuski nie dysponuje taką nieruchomością. 



Zarząd  zaproponował  aby  tę  propozycję  przekazać  Burmistrzowi  Miasta

Pułtusk

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


