
Protokół Nr 100 /08 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 29 grudnia  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. 8.30. 
 

1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za  pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. M. Biernacka przedstawiła 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Pułtusku 

Na poprzedniej Sesji Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą nr XXIV/168/08 ustaliła  

szczegółowe zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 3. W związku z otrzymaną w dniu 19 

grudnia 2008r. ,,Tabelą odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w 2009 roku” oraz informacją, iŜ średni koszt utrzymania uczestnika 

w środowiskowym domu samopomocy w województwie mazowieckim za rok 2008 

wyniósł 900zł/1 osobę, zachodzi konieczność zmiany załącznika do ww. uchwały. 

Zarząd akceptował projekt uchwały oraz postanowił skierować go na Sesję Rady 

Powiatu.  

2. Omówienie i zatwierdzenie zaktualizowanego zestawienia 

niezbędnych nakładów rzeczowo – finansowych potrzebnych do 

uruchomienia szpitala w Pułtusku w 2009r. – I etap.  

Wicestarosta Pułtuski przedstawił zaktualizowane zestawienie niezbędnych 

nakładów rzeczowo – finansowych potrzebnych do uruchomienia szpitala w 

Pułtusku w 2009r. – I etap. 

Zarząd zapoznał się z zestawieniem, które  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie na 

posiedzeniu w dniu 6 stycznia br. 



Ponadto Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe w dniu 5 stycznia br. przeprowadzi wizję 

lokalną budowanego szpitala na Popławach.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budŜetu 

powiatu pułtuskiego na 2008r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 171/08 w sprawie zmian układu wykonawczego 

budŜetu powiatu pułtuskiego na 2008r 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji 

budŜetu powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 172/08 w sprawie zmian harmonogramu 

realizacji budŜetu powiatu na 2008r. 

5. Sprawa podpisania aneksu do  umowy na pełnienie funkcji 

inwestora zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w 

Pułtusku. 

Zarząd Powiatu postanowił o podpisaniu aneksu do  umowy na pełnienie funkcji 

inwestora zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusku. Aneks 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 15 grudnia 2008r. 

Zarząd powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 15 grudnia 2008r.  

7. Wolne wnioski.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00. 

Protokółowała:  

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

1. Andrzej Dolecki ................................................ 

2. Witold Saracyn ..................................................... 

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak .................................... 

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


