
Protokół Nr 139/09

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 25 listopada 2009r. 

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. 13:30

1. Sprawa budowy drogi dojazdowej do budowanego szpitala.

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  ulica  T.  Kwiatkowskiego,  przy

której znajduje się  budowany szpital na Popławach będzie budowana przez

Gminę Pułtusk  w 2010r. Od ww. ulicy do budynku szpitala powiat musi

wybudować drogę dojazdową, której wartość wyszacowano na ok. 70.000zł.

Została już wykonana dokumentacja oraz kosztorys inwestorski. 

Wicestarosta zaproponował aby koszty związane z wykonaniem ww. zadania

zostały uwzględnione w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów, a termin realizacji

zadania wyznaczyć na rok 2010. 

Zarząd akceptował wniosek Wicestarosty. 

2. Informacja nt. odbiorów przeprowadzanych na budowie szpitala 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. M. Permanicka przedstawiła

informację  nt.  prac  komisji  ds.  odbiorów  przeprowadzanych  na  budowie

szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor  poinformowała,  że  ostatnio   Komisja  odebrała  już  kotłownię  w

budowanym  szpitalu,  która  została  zgłoszona  do  Urzędu  Dozoru

Technicznego. Dozór nad kotłownią został przekazany SP ZOZ w Pułtusku.

Następnie komisja pracowała nad obiorem:

- instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  wentylatorni  w

budowanym szpitalu w Pułtusku,



- wody lodowej, ciepła technologicznego, wewnętrznej sieci c.o. oraz

dostawa i montaż nawilżaczy parowych w budowanym szpitalu w

Pułtusku, 

- rozruchu  technologicznego  instalacji  wody  lodowej,  ciepła

technologicznego,  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w

budowanym szpitalu w Pułtusku 

Stroną przekazującą był Wykonawca – KTS ELPOM S.A.

Komisja stwierdziła, że roboty wykonane przez KTS ELPOM S.A. zostały

zakończone z wyjątkiem regulacji instalacji wody lodowej i założenia filtrów

absolutnych. Z uwagi na niskie temperatury zewnętrzne  (okres  jesienno -

zimowy) ww. czynności zostaną wykonane w okresie letnim. 

Po założeniu  filtrów absolutnych w nawiewnikach i stropach laminarnych,

Wykonawca  może  przeprowadzić  pomiary  wydajności  wentylacji.  Z

przyczyn  leżących  po  stronie  inwestora  (nieprzekazanie  obiektu  do

użytkowania), nie mogą być założone filtry absolutne (uległyby zniszczeniu,

co spowodowałoby straty).  Do dnia sporządzania protokołu odbioru KTS

ELPOM S.A. wykonał pomiary wydajności bez filtrów absolutnych. Ponadto

niektóre urządzenia w nawiewnikach powinny zostać odebrane przez UDT.

Umowy  z  wykonawcą  nie  uregulowały  po  czyjej  stronie  leży  obowiązek

zgłoszenia do UDT. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zobowiązał  Dyrektora

Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  do  przygotowania  stosownego

porozumienia dot. zobowiązania firmy do:

- regulacji instalacji wody lodowej (usługa bezpłatna) 

- montażu  filtrów  absolutnych  w  nawienikach  i  stropach

laminarnych oraz ponowne pomiary wydajności wentylacji (usługa

bezpłatna) 

- wykonania  ponownych  pomiarów  wydajności  wentylacji  po

założeniu filtrów absolutnych (usługa płatna) 



- uzyskania  i  opłacenia  niezbędnych  uzgodnień  i  zezwoleń  na

eksploatację urządzeń i instalacji wody lodowej łącznie z odbiorem

przez Urząd Dozoru Technicznego i ich rejestracją (usługa płatna) 

Ponadto  Zarząd  Powiatu  postanowił  o  przekazaniu  dozoru  nad  instalacją

mechaniczną i klimatyzacją wentylatorni oraz instalacja wody lodowej, ciepła

technologicznego  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  do  SP  ZOZ  w

Pułtusku.  W  powyższej  sprawie  zostanie  sporządzony  stosowny  protokół

przekazania. 

3. Wniosek  WPUI  dot.  rozruchu  technologicznego  dźwigów

osobowych i towarowych 

Prezes  WPUI  w  Ciechanowie  przedstawił  wniosek  dot.  wykonania

niezbędnego  zakresu  robót  dotyczących  przeprowadzenia  rozruchu

technologicznego  dźwigów  osobowych  i  towarowych  zamontowanych  w

2006r. na budowanym szpitalu w Pułtusku. Wniosek stanowi załącznik nr 3

do protokołu. 

Następnie  Prezes  przedstawił  ofertę  Fabryki  Urządzeń  Dźwigowych  sp.  z

o.o. w Bolęcinie dot. wykonania ww. czynności oraz protokół negocjacji. 

Zarząd zatwierdził wniosek WPUI. 

4. Wniosek  WPUI  dot.  rozruchu  technologicznego  instalacji

teletechnicznych w budowanym szpitalu. 

Prezes  WPUI  w  Ciechanowie  przedstawił  wniosek  dot.  wykonania

niezbędnego zakresu robót dot. przeprowadzenia rozruchu technologicznego

instalacji  teletechnicznych  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  Wniosek

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Prezes przedstawił ofertę Zakładu Usług Elektrycznych KALBUD

Ryszard Kalinowski na wykonanie ww. czynności oraz protokół negocjacji.  

Zarząd zatwierdził wniosek WPUI. 

5. Informacja  dot.  opracowania  aneksu  do  Zbiorczego  Zestawienia

Kosztów zatwierdzonego uchwałą nr XXI/161/08 Rady Powiatu w



Pułtusku w dnia 22 września 2008r. w sprawie realizacji wieloletniej

inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku.

Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołaczjak przekazał Członkom Zarządu Powiatu

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Budowy Szpitala w Pułtusku w 2009r.

Szczegółowa  analiza  ww.  dokumentu  będzie  miała  miejsce  na  posiedzeniu

Zarządu w dniu 2 grudnia 2009r. 

6. Omówienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu  w sprawie  przyjęcia

sprawozdania finansowego SP ZOZ za III kwartały 2009r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym SP ZOZ za III

kwartały  2009r.  przedstawionym  przez  Zastępcę   Dyrektora  ds.

Ekonomicznych  SP  ZOZ p.  B.  Więcek  zgodnie  z  załącznikiem nr  5   do

protokołu. 

Powyższe sprawozdanie będzie przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w m-

ca. grudniu br. 

7. Informacja  nt.  prac  komisji  ds.  odbioru  zadań  drogowych

realizowanych  w  ramach  projektu  pt.  „Poprawa  dostępności  do

terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,

że w dniu 13 listopada 2009r.  Komisja  dokonała obioru drogi powiatowej:

Niestępowo  - Łubienica -  kwota umowy 1.490.719,60zł brutto

Natomiast odbiór  drogi:

- Zatory (Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne 4.509m)

- Pokrzywnica – Klusek na odc. Pokrzywnica (808,71m) 

nastąpi na początku grudnia 2009r. 

Jednocześnie  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła

wniosek  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  dot.  robót

uzupełniających na  odc. Pokrzywnica  stanowiących kwotę 178.801,26 zł.  

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 



8. Wniosek  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w Pułtusku dot.  wyrażenia

zgody na zorganizowanie Klubu Uczniowskiego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. B.

Prusa  w  Pułtusku   dot.  wyrażenia  zgody  na  zorganizowanie  Klubu

Uczniowskiego od roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół im. B. Prusa

w Pułtusku.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.

9. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie likwidacji

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku.

Dyrektor Wydziału Edukacji  Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

poinformował,  że Dyrektor  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku  wystąpiła  z

wnioskiem o likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ze względu na

malejące  zainteresowanie  noclegami  w  Schronisku  oraz  ponoszonymi

kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem. Jednocześnie,  po likwidacji

Schroniska, będzie istniała możliwość skorzystania  z noclegów w weekendy i

w okresie ferii w Bursie Szkolnej w Pułtusku, która na podstawie uchwały nr

XXI / 171 / 05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie

dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego, może m.

in. pobierać opłaty za noclegi. Mazowiecki Kurator Oświaty postanowieniem

nr KO. DCI -  NP -  KJ.  437  -  1  /  09   z  dnia  7  kwietnia  2009 r.  wyraził

pozytywną  opinię  w przedmiocie  likwidacji  tej  placówki.  Zarząd  Komisji

Zakładowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej  i

Oddział  Powiatowy  w  Pułtusku  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego

pozytywnie  zaopiniowały  projekt  likwidacji  Schroniska.  Zgodnie  z  art.  59

ust. 1, w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty placówka jest likwidowana na podstawie uchwały Rady Powiatu. 

Zarząd zapoznał się z ww. projektem uchwały oraz postanowił skierować go

na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. 



10. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zamiaru

likwidacji szkół w Golądkowie.

Dyrektor Wydziału Edukacji  Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

poinformował, że na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na mocy

uchwały Nr V/35/07 z dnia 26 lutego 2007 roku Rady Powiatu w Pułtusku, z

dniem  1  stycznia  2008  roku  organem  prowadzącym  dla  szkół  rolniczych

wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w

Golądkowie  zostało  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  Zapewniając

dokończenie edukacji uczniom z klas, których prowadzenia nie przekazano

Ministrowi, na mocy uchwał Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 21 grudnia

2007 roku Nr XV/109/07 i Nr XV/110 /07 utworzono z dniem 1 stycznia

2008  roku  Technikum  Ekonomiczne  i  Technikum  Mechaniczne  w

Golądkowie. Z nowo powstałych wyżej wymienionych szkół i z dotychczas

funkcjonującego, a nie przekazanego Ministrowi Liceum Ogólnokształcącego

w Golądkowie, uchwałą Nr XV/111/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku Rady

Powiatu w Pułtusku utworzono z dniem 1 stycznia 2008 roku Zespół Szkół

w Golądkowie. W czasie funkcjonowania wyżej wymienionego Zespołu nie

prowadzono  rekrutacji  do  klas  pierwszych  szkół  w nim funkcjonujących.

Ostatni  uczniowie  Technikum Mechanicznego  zakończą  edukację  w  roku

szkolnym 2009  /2010.  Nauczyciele  zatrudnieni  w Zespole  mają  podpisane

umowy o pracę do 31 sierpnia 2010 roku.  Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o

systemie  oświaty  organ  prowadzący  jest  obowiązany  co  najmniej  na  6

miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkół

właściwego kuratora oświaty.

Zarząd zapoznał się z ww. projektem uchwały oraz postanowił skierować go

na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. 

11. Wniosek  DPS  Ołdaki  dot.  sprzedaży  samochodu  Volkswagen

Caddy, który uległ wypadkowi. 



Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Domu  Pomocy

Społęcznej  w Ołdakach  dot.  wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu marki

Volkswagen  Caddy  o  numerach  rejestracyjnych  WPU  03773,  który  uległ

wypadkowi. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. 

12. Protest dot. postępowania na organizację i przeprowadzenie kursu

komputerowego ECDL. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu  nieograniczonego  na  “Organizację  i  przeprowadzenie  kursu

komputerowego ECDL” wpłynął protest firmy Europejski Instytut Edukacji

Informatycznej ul. Mikołaja Reja 20 33 – 300 Nowy Sącz. 

Protestujący zarzuca naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 29 ust. 2 i

ust.  3  PZP  oraz  wnosi  o  zmianę  zapisów  SIWZ  w  Opisie  Przedmiotu

Zamówienia  poprzez  dodanie  zapisu  “lub  równoważny”  przy  opisie

przedmiotu zamówienia oraz we wszystkich innych częściach SIWZ, gdzie

jest mowa o Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych.

p. Rachuba poinformował, że określając przedmiot zamówienia powiat miał

na  uwadze  dostarczenie  uczestnikom  projektu  „Zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”,  realizowanego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  kompleksowej  wiedzy  z

zakresu  obsługi  komputera,  a  także  umożliwienie  uzyskania  certyfikatu

potwierdzającego te umiejętności, który byłby wiarygodny dla pracodawców

i uznawany na europejskim rynku pracy.  W opinii zamawiającego jedynie

Europejski  Certyfikat  Umiejętności  Komputerowych  ECDL  spełnia

wymienione kryteria. O wiarygodności certyfikatu ECDL świadczy to, że w

jego  upowszechnianie  zaangażowane  jest  Polskie  Towarzystwo

Informatyczne,  jest  objęty  patronatem  Rady  Europejskich  Stowarzyszeń

Informatycznych  CEPIS  (Council  of  European  Professional  Informatics



Societies),  uznawany  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej,

uwzględniony jako podstawowe potwierdzenie posiadanych umiejętności w

strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów członkowskich i

obecny  w  148  krajach  świata.  Wartość  Europejskiego  Certyfikatu

Umiejętności  Komputerowych  ECDL  wynika  ponadto  ze  stosowania

restrykcyjnego  systemu  zapewniania  jakości,  poddawanego

międzynarodowemu audytowi. 

Zarząd Powiatu postanowił oddalić protest.  

13. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie:

przystąpienia  do  projektu  „Modernizacja  systemów  grzewczych

placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”

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

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego  2007  -  2013"  Priorytet  IV  Środowisko,  zapobieganie

zagrożeniom  i energetyka,  Działania  4.3  Ochrona  powietrza,  energetyka,

Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  ogłosi  nabór

wniosków, w ramach którego Zarząd Powiatu w Pułtusku,  planuje  złożyć

wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja systemów grzewczych

placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” jest odpowiedzią na konkurs.

Ogólna wartość projektu to 1 466 380,26 zł. Zakres zadań realizowanych w

ramach  projektu  obejmuje  modernizację  systemów grzewczych  w Zespole

Szkół  Zawodowych im. J.  Ruszkowskiego w Pułtusku:  wymiana  instalacji

centralnego  ogrzewania  oraz  instalacja  kolektorów  słonecznych,  oraz  w

Bursie  Szkolnej:  wymiana  instalacji  centralnego  ogrzewania,  instalacja

kolektorów słonecznych oraz docieplenie ścian szczytowych i dachu. Projekt

realizowany  będzie  w  partnerstwie  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno

Epidemiologiczną w Pułtusku. Niezbędny łączny udział własny na realizację

projektu  wynosi  15% wartości  zadania   tj.  219 957,04   zł.  Dotychczas  w

ramach zadania wykonano projekty budowlane za kwotę 39 900,00 zł.



Zarząd zapoznał się z ww. projektem uchwały oraz postanowił skierować go

na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 265/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2009r. 

Uchwała zawiera:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 17.000zł – dotacja celowa dla

Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- podział  rezerwy  ogólnej  w  kwocie  34.160zł  z  przeznaczeniem  na

wydatki  bieżące  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku.  Rezerwa

ogólna po zmianie wynosi 147.640zł

- podział  rezerwy  celowej  w  kwocie  34.400zł  z  przeznaczeniem  na

wydatki  bieżące  w DPS Obryte  i  DPS  Ołdaki.  Rezerwa  celowa  po

zmianie wynosi 779.885zł. 

15. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

2009r

Dyrektor Wydziału Finansów p. E. Karpowicz przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian podziału środków PFRON 

Dyrektor poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego

Urzędu  Pracy,  z  którego  wynika,  iż  brakuje  osób  niepełnosprawnych

zainteresowanych  możliwością  skorzystania  ze  środków  PFRON

przeznaczonych  na  realizację  zadania  –  finansowanie  wydatków  na

instrumenty   lub  usługi  rynku  pracy,  określone  w  ustawie  o  promocji

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  w  odniesieniu  do  osób

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające

w  zatrudnieniu  –  dokonano  zmian  w  planie  finansowym  PFRON

zmniejszając finansowanie tego zadania o kwotę 399 zł. Wyżej wymienione

środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej tj.



na  dofinansowanie  do  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którego

wynika,  że  wzrosła  ilość  osób  składających  wnioski  o  dofinansowanie  do

zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki

pomocnicze dokonano zmian w planie finansowym, zmniejszając:

−dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 2.721 zł,

−dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu

się  i  technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi  potrzebami  osób

niepełnosprawnych o kwotę 95 zł.

Środki  w  kwocie  ogółem  2.816  zł  przeznaczono  na  zwiększenie

dofinansowania  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały oraz postanowił, że ww.

projekt uchwały będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  naboru

wpłynęło  dwie  oferty,  tj.  p.  Małgorzaty  Biernackiej  oraz  p.  Łukasza

Ruszkowskiego. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę p. Łukasza Ruszkowskiego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 264/09 w sprawie zatrudnienia Dyrektora

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. 

Zatrudnienie następuje na czas określony od dnia 1 grudnia 2009r. do   dnia

31 maja  2010r.

17. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi

(pracownic SP ZOZ)



Starosta  poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Pułtusku wpłynęło

pismo dwóch pracowników SP ZOZ, które zostało przez autorów określone

jako “list otwarty”, “wniosek”, “skarga”. Autorki pisma to dwie pracownice:

Pani  Brodzka  i  Pani  Stachowiak,   które  zostały  w trybie  art.  52  kodeksu

pracy zwolnione  z pracy.  Sąd Pracy przywrócił  je  do z powrotem  pracy

(wyrok  nieprawomocny).  Aktualnie  strony  czekają  na  sprawę  apelacyjną.

Zwolnienie  pracownic  było  spowodowane  nieodpowiednią  pracą  co  w

konsekwencji  doprowadziło  do  nieterminowego  złożenia  faktur  do  NFZ,

przez co zakład , tj. SP ZOZ został narażony na starty finansowe. 

Treść pisma została poddana szczegółowej analizie pod kątem uznania tego

pisma  za  skargę,  tj.  czy  zarzuty  przedstawione  przez  autorów  spełniają

przesłanki  wymienione  w  art.  227  kpa,  określające  co  jest  przedmiotem

skargi. 

Starosta postanowił skorzystać z możliwości jakie daje rozporządzenie Rady

Ministrów  w  sprawie  organizacji,  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg,

wniosków i zwrócił się do Pani Brodzkiej i Pani Stachowiak o uzupełnienie

pisma  i  przedstawienie  konkretnych  zarzutów,  które  będą  skargą  w

rozumieniu art. 227 kpa.

Ponieważ odpowiedź dostarczona Staroście nie wniosła w zasadzie istotnych

konkretów Starosta zaproponował aby pismo zostało włączone do tematyki

Sesji  Rady  Powiatu,  podczas  której  Rada  ustosunkuje  się  tylko  do  spraw

zakwalifikowanych jako skargi. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję.

18. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

rozpatrzenia  skargi  (pracownic  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej) 

Starosta  poinformował,  że  dwie  pracownice  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej  w Pułtusku:  Pani  Katarzyna  Piotrowska  oraz  Pani  Grażyna



Błachnio złożyły do Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie skargę

na Dyrektora Poradni. 

Dyrektor  Kuratorium Oświaty  Delegatura  w Ciechanowie  przekazał  treść

skargi  do  rozpatrzenia  Radzie  Powiatu-  w  części,  dla  której  organem

właściwym jest Rada Powiatu w pułtusku (czyli nie dotyczące spraw nadzoru

pedagogicznego)

Z treści skargi wynikają następujące zarzuty jakie powinna rozpatrzeć Rada

Powiatu:

−kreowanie fałszywego wizerunku pracy psychologa i przekazywaniu (tegoż

wizerunku) do organów nadzoru

−przekazywanie  przez  Dyrektora  obraźliwych  komentarzy  i  ocen

pracowników i zespołu,

−nieadekwatna ocena (dokonana przez Dyrektora)rosnącego zapotrzebowania

na pomoc psychologiczną. 

−Szkodliwy  wpływ  atmosfery  w  poradni  na  zdrowie  psychiczne

pracowników

Sytuacja  w  Poradni  jest  skomplikowana.  Jest  grupa  pracowników,  którzy

twierdzą,  iż Dyrektor  Poradni swoim  działaniem stwarza  nieodpowiednią

atmosferę – wręcz atmosferę przemocy. Jest też grupa pracowników, którzy

przedstawiają całkiem inne zdanie. Z uwagi na fakt, iż należy wyjaśnić każdy

zarzut (precyzyjnie i rzetelnie), co wiąże się np. z analizą:

−protokołów posiedzeń Rady pedagogicznej,

−arkuszy organizacyjnych placówki w latach szkolnych od 1999 do 2009, 

−planu środków na dofinansowanie zawodowe nauczycieli (szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski), 

−działań związanych z orzecznictwem w poradni,

−pism kierowanych  przez pracowników do Dyrektora jednostki.



Nie  ma  możliwości  aby  zbadanie  zarzutów skargi  i  odpowiedź  na  skargę

nastąpiło  na  Sesji  Rady  Powiatu,  która  przewidziana  jest  w  III  dekadzie

grudnia 2009r. 

Sprawa zostanie omówiona na pierwszej Sesji Rady Powiatu w 2010r.  

19. Omówienie  wystąpienia  Dyrektora  Centrum  Medyczne  Gajda  –

Med.  dot.  uchwały  nr  XXXII/241/09  Rady  Powiatu  w  sprawie

rozpatrzenia skarg 

Starosta  poinformował,  że  w  dniu  24  czerwca  2009r.  wpłynęło  pismo

Dyrektora  Centrum  Medycznego  Gajda-Med  Pana  Roberta  Gajdy  ,  w

którym  wnioskodawca  wzywa  Radę  Powiatu  w  Pułtusku  do  usunięcia

naruszenia prawa tj., uchylenia uchwały nr XXXII/241/09 Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia 27 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia skarg – dot.

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Starosta przypomniał,

że  radcy  prawni  Starostwa  Powiatowego oraz  Powiatowego Urzędu Pracy

uznali,  iż  działania  Dyrektora  PUP  odmawiające  przyznania  środków

finansowych na:

−utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

−sfinansowanie stażu dla osoby bezrobotnej

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawem.

Do  wyżej  wymienionych  wniosków  zostało  załączone  zaświadczenie  z

Urzędu Skarbowego w Pułtusku, na podstawie którego ujawniono zaległości

podatkowe  wnioskodawcy  z  tytułu  PIT  –  podatek  dochodowy  od  osób

fizycznych  w  znacznej  wysokości.   W  zaświadczeniu  dopisano  odręcznie

„Postępowanie  egzekucyjne  w  stosunku  do  powyższej  zaległości  jest

zawieszone w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewódzkim

Sądem Administracyjnym w Warszawie”. 

 Dyrektor  PUP tym faktem uzasadnił negatywną decyzję dla wnioskodawcy.

Aktualnie po konsultacji z radcą prawnym Starostwa, Starosta poinformował,

że  w  powyższej  sprawie  rozstrzygać  będzie  Rada  Powiatu.  Zarząd,  jako



organ,  który  podejmował  działania  wyjaśniające,  powinien  przedstawić

Radzie Powiatu swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Zarząd  Powiatu  po  zapoznaniu  się  z  informacją  postanowił,  iż  podtrzymuje

stanowisko wyrażone w ww. uchwale, tj. uważa, że skargi są bezzasadne. 

20. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie  ustalenia  szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Pułtusku. 

Pracownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  p.  A.

Kolenda poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12

marca  2004r.  o  pomocy społecznej  (j.t.  Dz.  U.  Nr 115,  poz.  728 ze  zm.)

prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  ośrodków  wsparcia  dla  osób  z

zaburzeniami  psychicznymi  należy  do  zadań  administracji  rządowej

realizowanych  przez  powiat.  Zgodnie  z  art.  97  ust.  5  ww.  ustawy  Rada

Powiatu w Pułtusku w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia

odpłatności  za  pobyt  osób  niepełnosprawnych  w ośrodkach  wsparcia.   W

związku z nadesłanym pismem z dnia 12 listopada 2009r. znak: WPS.I.MS-

9011/48/09 dotyczącym  „Tabeli odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w

2010  roku”  oraz  informacją,  iż  średni  koszt  utrzymania  uczestnika  w

środowiskowym domu samopomocy w województwie mazowieckim za rok

2009 wyniósł  927zł./ na 1 osobę, zachodzi konieczność zmiany załącznika do

uchwały Nr XXIV/168/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 3. 

Zarząd zapoznał się z ww. projektem uchwały oraz postanowił skierować go

na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. 

21. Tematyka XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

Zarząd Powiatu omówił tematykę XXXIII Sesji w brzmieniu załącznika nr 7

do protokołu. 



22. Informacja  nt.  realizacji  postanowień  Zarządu  Powiatu  z  18

listopada  2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

23. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  18  listopada

2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z 18 grudnia

2009r. 

24. Wolne wnioski.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 17:30

Protokołowała: B. Przybyłowska

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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5.Edward Wroniewski  ...........................................


