
Protokół Nr 119/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 8 czerwca  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. Informacja  nt.  realizacji  postanowień  Zarządu  Powiatu  w  dniu  25

maja 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

2. Decyzja  w sprawie  porozumienia  dot.  przeprowadzania  szkoleń  dla

rodzin zastępczych 

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  podpisanie  porozumienia  z  powiatem

ciechanowskim na sporządzenie przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w

Ciechanowie  badania  psychologicznego  i  opinii  kandydatom  do  pełnienia

funkcji rodziny zastępczej. Koszt sporządzenia opinii i badania – 500zł. 

3. Wniosek Polskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego

dot.  przedłużenia  terminu  zakończenia  prac   dot.  modernizacji

ewidencji gruntów i budynków obrębu Zambski Kościelne 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

wniosek  Polskiego  Przedsiębiorstwa  Geodezyjno  –  Kartograficznego  dot.

przedłużenia terminu zakończenia prac  dot. modernizacji ewidencji gruntów

i budynków obrębu Zambski Kościelne. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu   odmówił  przedłużenia  terminu  zakończenia  ww.  prac.

Powodem  nieprzedłużenia  terminu  zakończenia  prac  geodezyjnych  jest



przekazania przez ww. Przedsiębiorstwo zawiadomienia o przyczynach nie

wywiązania się z umowy po upływie terminu wykonania całości prac. 

4. Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  o  przetargu  na  założenie  ewidencji

budynków  i  lokali  z  aktualizacją  użytków  gruntowych  terenów

zabudowanych  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy  ewidencyjnej  i

zasadniczej gminy Winnica. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  ogłoszenie  o

zamówieniu na zadanie: Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją

użytków  gruntowych  terenów  zabudowanych  oraz  opracowanie

numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica. 

Dyrektor poinformowała, że Wójt Gminy Winnica przekazał informację, że

w  budzecie  gminy  na  rok  2009  zabezpieczone  są  środki  finansowe  na

udzielenie pomocy finansowej w wysokości 80.000zł dla powiatu pułtuskiego

na  realizację  ww.  zadania.  Uchwała  Rady  Gminy  Winnica  w  sprawie

udzielania pomocy finansowej na realizację tego zadania zostanie podjęta na

najbliższej sesji Rady Gminy.  

Zarząd akceptował przedstawione dokumenty oraz postanowił o ogłoszeniu

przetargu. 

5. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zasad

wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie

zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu powiatu w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Wyżej  cyt.  projekt  uchwały  będzie  przedmiotem obrad  posiedzeń  komisji

oraz Sesji Rady Powiatu. 



6. Sprawa  robót  uzupełniających  przy  realizacji  zadania  Jagiel  –

Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Gródek – Obryte – Psary

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  przedstawił  propozycję  robót

uzupełniających przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi nr 4407W Jagiel –

Porządzie  –  Obryte  –  Psay  od  km  19+000  do  km  30+348,57”,  które

obejmowałyby  m.in.  wzmocnienie  nawierzchni  przy  użyciu  siatki

poliestyrowej,  poszerzenie  jezdni  w  miejscowości  Gródek,  wykonanie

parkingu  dla  samochodów  osobowych  przy  cmentarzu  w  miejscowości

Obryte.

Radny Z. Szczepanik zgłosił wniosek  aby ze względu na fatalny stan drogi na

odcinku Obryte – Psary, do robót uzupełniających włączyć również naprawę

uszkodzonej jezdni na ww. odcinku.

Zarząd  akceptował  propozycję  oraz  zobowiązał  Dyrektora  Zarządu  Dróg

Powiatowych  do  przygotowania  szczegółowego  zakresu  rzeczowego  i

finansowego realizacji ww. robót. 

7. Omówienie wyników kontroli 5% wydatków. 

Skarbnik Powiatu poinformowała,  że kontroli  5% wydatków podlegało 16

jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Wszystkie  jednostki  otrzymały  i

podpisały bez zastrzeżeń  sprawozdanie z kontroli. 

Do  jedenastu  jednostek  nie  zgłoszono  żadnych  zastrzeżeń,  natomiast  do

pięciu  jednostek  są  uwagi  ,  na  podstawie  których  należy  wystosować

zalecenia, tj.:

- Liceum  Ogólnokształcące  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  –  uwagi  dot.

uaktualnienia planu kont zgodnie z nowymi przepisami prawa  

- Bursa  Szkolna  i  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  uwagi

dotyczą zasad księgowania, 



- Zarząd Dróg Powiatowych – uwagi dot. uaktualnienia planu kont jak

również  prawidłowego  stosowania  ustawy  Prawo  Zamówień

Publicznych,  tzn.  na  4  skontrolowane  zamówienia  w  trzech

przypadkach  nie  zamieszczono  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień

Publicznych po  zawarciu umowy

- Zespół  Szkół  w Golądkowie  – uwagi  dot.  uaktualnienia  planu kont,

sposobu dekretacji dokumentów księgowych i prawidłowej klasyfikacji

dokumentów. 

Zarząd  przyjął  informację.  Skarbnik  Powiatu  przekaże  informację  o

zaleceniach pokontrolnych do  jednostek. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu

powiatu na 2009r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 203/09 w sprawie zmiany harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2009r.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

powiatu pułtuskiego na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 204/09 w sprawie zmiany układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  205/09 w  sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu na 2009r.

Uchwała dot. podziału rezerwy celowej w kwocie 18.789zł z przeznaczeniem

na wydatki bieżące w placówkach oświatowych. Rezerwa celowa po zmianie

wynosi 1.289.062zł. 

11.Omówienie planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Pułtusku na

2009r.



Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych p. B. Więcka przedstawiła plan rzeczowo

– finansowy SP ZOZ w Pułtusku na 2009r. w brzmieniu załącznika nr 6 do

protokołu. 

Zarząd zapoznał się z planem, który będzie przedmiotem obrad komisji i Sesji

Rady Powiatu oraz Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku. 

12.Omówienie koncepcji funkcjonowania SP ZOZ

Starosta Pułtuski poinformował, że wraz z zawiadomieniem na posiedzenie

członkowie  Zarządu  otrzymali  koncepcję  funkcjonowania  SP  ZOZ.  W

związku z tym Starosta prosił o zadawanie pytań.

Radny  Z.  Szczepanik  –  zgłosił  wniosek  dot.   odrzucenia  koncepcji

funkcjonowania  SP ZOZ w Pułtusku na  rok 2009 i  lata  następne.  Radny

poinformował, że przekazana koncepcja  nie zawiera analizy finansowej, np.

jest zapis dot. funkcjonowania działu diagnostyki laboratoryjnej z serologią

ale nie uwzględniono kosztów funkcjonowania laboratorium jakie są obecnie

i jakie będą po przejęciu laboratorium przez firmę zewnętrzną.  

Radny  wnioskował  aby  Dyrektora  SP  ZOZ  w  przeciągu  tygodnia

przygotował nową koncepcję funkcjonowania SP ZOZ 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w przekazanej przez Dyrektora SP

ZOZ koncepcji  funkcjonowania SP ZOZ uwzględniono sprawy ważne dla

dalszego  rozwoju  szpitala,  o  których  można  dyskutować.  Jednak  w  tym

dokumencie  brakuje  myśli  przewodniej,  wizji  funkcjonowania  opieki

zdrowotnej. Wicestarosta poinformował, że jego zdaniem trzeba ją wzbogacić

o  rachunek  ekonomiczny,  porównać  korzyści  proponowany  rozwiązań  z

ewentualnymi kosztami. W koncepcji  należy pokazać jakie są koszty teraz

oraz  jakie  koszty  będą  po  przeniesieniu  szpitala  do  nowego  obiektu  oraz

jakim zespołem „ludzkim” tą naszą filozofię będziemy realizować. 



Ten dokument powinien rozwiązywać problemy, jakie stoją przed SP ZOZ

w przyszłości. Należy w nim opisać stan obecny, postawić co należy zmienić,

co zrobić żeby było lepiej, jak zwiększyć dochody i jak obniżyć koszty. 

Szpital to nie sam budynek. Szpital to pacjenci, zespół lekarzy i pielęgniarek

oraz  sprzęt  medyczny  i  diagnostyka.  Koncepcja  powinna  być  czytelna,

powinna  zawierać  cele  jakie  chcemy  uzyskać  w  roku  2010  w  momencie

przeniesienia  szpitala  –  czyli  cele  krótkoterminowe  oraz  koniecznie  musi

wskazywać  cele długoterminowe. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  Dyrektor  SP  ZOZ  przygotuje  koncepcję

funkcjonowania SP ZOZ w terminie do 24 czerwca br. 

13.Wniosek Proboszcza Parafii Sokołowo o pomoc finansową. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z

dnia  13  maja  2009r.  Ksiądz  Parafii  Sokołowo  zgodnie  z  uchwałą  Nr

XX/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2004r.  w sprawie:

zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków,  złożył

wniosek o przyznanie dotacji na remont zabytkowego Kościoła w Sokołowie

Włościańskim.

Zarząd  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  udzielając  dotacji  dla  Parafii

Sokołowo w wysokości ok. 24.000zł. Sprawa będzie przedmiotem najbliższej

Sesji Rady Powiatu. 

14.Omówienie tematyki XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  postanowił  zaproponować  Przewodniczącemu  Rady

tematykę XXIX Sesji zgodną z załącznikiem nr 7 do protokołu. 

Proponowany termin sesji – 22 czerwca 2009r. 

15.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 25 maja 2009r.



Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  25  maja

2009r. 

16.Wolne wnioski. 

a) zakup książek na zakończenie roku szkolnego  

Zarząd  Powiatu  przeznaczył  1.000zł  na  zakup nagród  dla  najlepszych

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okazji zakończenia roku szkolnego. 

b) sprawa Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku

w dniu 17 czerwca br. o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna obiektu

planowanego pod wynajem dla Wydziału Komunikacji i Dróg. 

c) Zarząd  Powiatu  postanowił  złożyć  wniosek  o  pomoc  finansową   z

budżetu  Województwa  Mazowieckiego  w ramach  „Samorządowego

Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent A – „Mazowiecki

Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”  na

zadanie  pt.  “Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  3404W Przewodowo  –

Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek odc. Przewodowo – Sisice od km 0 +

000  do  km 1+300  mb  1300”  Powyższa  droga  powiatowa  łączy  się  na

skrzyżowaniu  z  drogą  wojewódzką  Nr  620  i  619.  Ciąg  drogi  stanowi

dojazd do Warszawy – droga krajowa nr 61. Droga powiatowa nr 3404W

stanowi połączenie gmin Gzy, Winnica i Pokrzywnica. 

d) Skarbnik Powiatu – odnośnie rozszerzenia zadań drogowych w  ramach

przebudowy dróg w Gminach Zatory i Pokrzywnica poinformowała , że

jeżeli Marszałek Woj. Maz. nie zwiększy udziału finansowego w kosztach

realizacji  inwestycji  w tych  gminach  (tj.  z  65% na  82,63%),  to  zadanie

można  rozszerzyć  tylko  na  kwotę  550.000zł,  natomiast  jeżeli   udział

finansowy  Marszałka  zostanie  zmieniony  (co  da  kwotę  4.489.530zł)  to

zadanie można  rozszerzyć na 1,5 mln zł. 



W wyniku przeprowadzonych rozmów z Wicemarszałkiem Woj. Maz. -

Starosta  Pułtuski  otrzymał  zapewnienie  ,  że  Marszałek  zwiększy udział

finansowy w realizacji inwestycji. 

e) Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagród w kwocie ok. 500zł na

uroczystość  oddania  do  użytku  kompleksu  sportowego  "Orlik"  w

Zatorach.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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

 


