Protokół Nr 159/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 7 kwietnia 2010r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00
Starosta zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt Zatwierdzenie
Aneksu nr 7 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w
Pułtusku jako pkt 1a
Zarząd Powiatu akceptował wniosek.
1.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

p. Zbigniew Chodkowski – Wydział EZK – poinformował, że związki
zawodowe nauczycieli działające na terenie powiatu

wyraziły pozytywną

opinię o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 292/10 w sprawie przyjęcia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010
1a. Zatwierdzenie Aneksu nr 7 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego
im. P. Skargi w Pułtusku.
p. Zbigniew Chodkowski – Wydział EZK – poinformował, że nowego podziału
godzin dokonano ze względu wprowadzenie zajęć wychowania do życia w
rodzinie.
Aneks stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Zarząd Powiatu zatwierdził aneks.

2.

Omówienie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku
za 2009r.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. B. Więcka –
poinformowała, że SP ZOZ w Pułtusku w 2009r. osiągnął przychody w
wysokości 22.242.828,47zł , koszty – 22.159.134,77zł , zysk – 83.693,70zł.
Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31
grudnia 2009r. wynosi 832.448,25zł. Około 76% zobowiązań zostało
uregulowanych do dnia bilansowego. Kwota kredytu została spłacona do 28
lutego 2010r.
Przychody pochodzą w 95,9% ze sprzedaży usług medycznych – głównym
odbiorcą i płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe przychody
stanowią 4,1%.
Sprowadzanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem oraz postanowił, że będzie ono
przedmiotem obrad Komisji i Rady Powiatu w Pułtusku.
Ze względu na fakt, iż SP ZOZ wypracował w 2009r. zysk w wysokości
83.693,70zł Zarząd Powiatu postanowił aby w projekcie uchwały Rady Powiatu
został zawarty następujący zapis „Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku do przeznaczenia zysku za
2009r. na pokrycie strat z lat ubiegłych”.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przekazania informacji nt.
wykonania zadań przetargowych w ramach umowy Programu 7.1. na dostawę
sprzętu i wyposażenia szpitala.
3.

Wniosek Przewodniczącej Samorządu Studenckiego AH im. A.
Gieysztora w Pułtusku o ufundowanie nagród.

Sekretarz

Powiatu

–

poinformowała,

że

Przewodnicząca

Samorządu

Studenckiego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku zwróciła
się z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Pułtuskiego Festiwalu

Teatrów Niezależnych oraz ufundowanie nagród dla zespołów teatralnych
biorących udział w Festiwalu. Sekretarz poinformowała, że Festiwal odbędzie
się w dniach 23-25 kwietnia br.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.
Starosta Pułtuski wyraził zgodę na objęcie patronatu honorowego nad
Festiwalem.
Natomiast Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody rzeczowe dla
zespołów teatralnych biorących udział w Festiwalu w wysokości 500zł.
4.

Wniosek Komendy Powiatowej Policji dot. ufundowania nagród dla
zwycięskich drużyn Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Komendant Powiatowej Policji w
Pułtusku zwrócił się z wnioskim o ufundowanie nagród dla zwycięskich drużyn
w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Sekretarz poinformowała, że
finał Turnieju na szczeblu powiatowym odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2010r.
Pismo stanowi załącznik nr .6 do nin. protokołu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek i postanowi o ufundowaniu
nagród w kwocie ok 500zł.
5.

Informacja

nt.

przetargu

nieograniczonego

na

modernizację

ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy
zasadniczej obrębu Zatory Gmina Zatory.
Wicestarosta Pułtuski– przedstawił informację z sesji otwarcia ofert dot.
przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków
oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory Gmina Zatory.
Wicestarosta poinformowała, że wpłynęły 2 następujące oferty:
oferta nr 1
POLSERVICE GEO SP. Zo.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
kwota oferty: 189.100,00 zł. brutto.
oferta nr 2

GEO – IMPEX Spółka Cywilna mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski mgr inż. Jacek
Kraśniewski, ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów.
kwota oferty 224.480,00 zł. brutto.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i z uwagi na zabezpieczenie w
budżecie niższych środków niż złożona oferta Zarząd postanowił przetarg
unieważnić.
6.

Informacja

dotycząca

możliwości

wykorzystania

oszczędności

zaistniałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony oraz zamówienia z
wolnej ręki) dot. projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Wydziału Rozwoju i
Promocji nt. możliwości wykorzystania oszczędności zaistniałych w wyniku
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg
nieograniczony oraz zamówienia z wolnej ręki) dot. projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu z uwagi na kończący się okres realizacji projektu oraz
zbliżający się okres wakacyjny postanowił nie rozszerzać projektu z tytułu
zgodności przetargowych i nie wydłużać w ten sposób okresu rozliczeniowego.
Próba wykorzystania środków wiązałaby się z długą procedurą, zmianą
wniosku, umowy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
oraz wydłużeniem okresu minimum do końca roku.
7.

Podjęcie

uchwały

Komendantowi

w

sprawie

Powiatowej

udzielenia

Państwowej

Straży

pełnomocnictwa
Pożarnej

do

składania oświadczeń woli.
Dyrektor Wydziału WRP – p. M. Szajczyk – poinformował, że uchwała dotyczy
upoważnienia Pana Witolda Musińskiego – Komendanta Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do składania w imieniu Powiatu

Pułtuskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie techniczne
systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”, nr rejestracyjny RPO/4.4/1/00021/09, nr
kancelaryjny 1548/09, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na podstawie
wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w dniu 18.12.2009 r. przez
Zarząd Powiatu w Pułtusku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 293/10
8.

Sprawa zwołania posiedzenia Rady Powiatu w trybie art. 14. ust. 2
Statutu Powiatu Pułtuskiego– dot. zajęcia stanowiska w sprawie
rozporządzenia

określającego

obszar

właściwości

sądów

apelacyjnych.
Sekretarz Powiatu – poinformowała, że w związku z planowaną przez
Ministerstwo Sprawiedliwości zmianą z dniem 1 lipca 2010r. rozporządzenia
określającego obszar właściwości sądów apelacyjnych i przeniesieniem Sądu
Okręgowego w Ostrołęce, któremu podlega Sąd Rejonowy w Pułtusku z okręgu
Apelacji Warszawskiej do okręgu Apelacji Białostockiej, istnieje uzasadniona
potrzeba zajęcia przez Radę Powiatu w Pułtusku stosownego stanowiska w
powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu postanowił o zwołaniu Sesji w trybie art. 14. ust. 2 Statutu
Powiatu Pułtuskiego w dniu 12 kwietnia 2010r.
9.

Omówienie tematyki posiedzenia Rady Powiatu w Pułtusku
planowanej w trzeciej dekadzie kwietnia.

Zarząd Powiatu zatwierdził tematykę XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
w brzmieniu załącznik nr 8 do nin. protokółu.
Zarząd ustalił termin posiedzenia na 26 kwietnia 2010r., godz. 14.00.

10.

Wniosek

mieszkańców

wsi

Dębiny

dot.

modernizacji

drogi

powiatowej w m. Dębiny.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Dębiny dot.
modernizacji drogi powiatowej w m. Dębiny. Wniosek stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu postanowił,
że nawierzchnia

ww.

drogi zostanie poprawiona przez Zarząd Dróg

Powiatowych w Pułtusku w ramach bieżącego utrzymania dróg.
11.

Wniosek S. Szczerby zam. Gładczyn Rządowy dot. modernizacji
sytemu melioracyjnego na skrzyżowaniu dróg Wyszków – Pułtusk w
Gładczynie przy skręcie do Zator.

P. J. Melnicki pracownik Zarządu Dróg powiatowych przedstawił wniosek p. S.
Szczerby zam. Gładczyn Rządowy dot. modernizacji sytemu melioracyjnego na
skrzyżowaniu dróg Wyszków – Pułtusk w Gładczynie przy skręcie do Zator.
Wniosek stanowi załącznik nr 10.

p. Melnicki wyjaśnił, że ze względu na fakt, iż sprawa dot. Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich

przedmiotowe pismo przekazał zgodnie z

właściwością.
12.

Wniosek

mieszkańców

wsi

Pobyłkowo

Małe

dot.

poprawy

bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej na odc. Pobyłkowo Małe Pobyłkowo Duże
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Pobyłkowo Małe
dot. budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej przez wieś Pobyłkowo
Małe w kierunku do Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.
Wniosek stanowi załącznik nr 11.
Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu negatywnie
zaopiniował wniosek.
13.

Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nt.
działalności jednostki.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku - p. M. Gos –
przedstawiał informację nt. działalności jednostki w latach 2004-2009,
informacje nt. środków finansowych wykorzystanych na wyposażenie Poradni
w latach 2004-2009, informacje nt. Liczby diagnoz i konsultacji, które nie
odbyły się w I semestrze oraz ofertę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010.
Powyższe informacje stanowią załączniki do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i pozytywnie ocenił
działalność Poradni i pracę Dyrektora.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 294/10 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Zarząd Powiatu powierzył Panu Józefowi Jerzemu Melnickiemu z dniem 8
kwietnia 2010r. pełnienie obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtusku na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej
chorobą

Dyrektora

–

Pana

Kazimierza

Strzyżewskiego.

Powierzenie

obowiązków nastąpi na czas do 25 kwietnia 2010r.
15.

Wniosek Wójta Gminy Pokrzywnica dot. zaopiniowania Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Pokrzywnica.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. S.
Jaworwski przedstawił projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Pokrzywnica.
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Programu oraz podjął uchwałę Nr
295/10 w sprawie zaopiniowania projektu Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokrzywnica.

16.

Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach 23 i 25
marca 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokóły posiedzeń z 23 oraz 25 marca 2010r.
17.

Wolne wnioski

Sekretarz Powiatu przedstawiła stanowisko Gminy Gzy dot. zaliczenia drogi
powiatowej Nr 07548 na odcinku Kozłówka – Ostaszewo o długości ok. 300mb
do kategorii dróg gminnych.
Zarząd postanowił o wszczęciu procedury pozbawienia kategorii drogi
powiatowej ww. odcinka drogi zgodnie z art. 10 ust. 1,2,3 w związku z art. 6a
ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00
Protokółowała:
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................

