
Protokół Nr 124/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 16 lipca 2009r.

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn   

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Informacja  nt.  realizacji  postanowień Zarządu Powiatu z dnia   8

lipca 2009r.

Radna  I.  Sosnowicz  –  Ptak  poinformowała,  że  sprawa  udzielenia   przez

Dyrektora  SP  ZOZ  odpowiedzi  na  wniosek  Zarządu  Powiatu  z  dn.  17

czerwca 2009r. dot. podania imion i nazwisk członków zarządów związków

zawodowych działających w SP ZOZ w Pułtusku – poruszana była na kilku

posiedzeniach Zarządu. 

Radna poinformowała, że dniu 13 lipca 2009r. do Wicestarosty Pułtuskiego,

ponieważ  Starosta  przebywa  na  urlopie,  skierowała  pismo,  w  którym

ponownie zwróciła  się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na ww. wniosek.

Radna zapytała, czy wpłynęła odpowiedź od Dyrektora p. Tokarskiego? 

Wicestarosta odpowiedział, że pismo Radnej p. I. Sosnowicz – Ptak wpłynęło

do Starostwa Powiatowego w dn. 13 lipca br. i zostało zadekretowane do p.

Sekretarz.  Wicestarosta  poinformował,  że  ze  względu  na  liczne  obowiązki

służbowe  nie  zajął  się  tym  tematem.  Spotkanie  z  Dyrektorem  SP  ZOZ,

podczas którego m.in. przekaże pismo Radnej I. Sosonowicz – Ptak, zostało

zaplanowane  na  dzisiaj,  po  posiedzeniu  Zarządu.  Informację  o  sposobie

załatwienia sprawy Wicestarosta przedstawi na kolejnym posiedzeniu. 

Radna  Sosonowicz  –  Ptak  poinformowała,  że  ma  podejrzenie,  że  spośród



trzech związków zawodowych, które podpisały się pod pismem, dwa z nich

nie funkcjonują. Dlatego tym bardziej dąży do otrzymania informacji. 

Następnie Radna poinformowała, że na posiedzeniu w dn. 8 lipca br. w pkt 9

Dyrektor SP ZOZ udzielał informacji na temat przetargów organizowanych

w ramach środków pozyskanych z funduszy strukturalnych. 

Podczas  spotkania  Dyrektorowi  towarzyszyły:  Z-ca  Dyrektora  ds.  Opieki

Zdrowotnej p. Mariola Tarasewicz oraz Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa p.

Iza Groszkowska. 

Dyrektor  p.  Tokarski  poinformował  wówczas  Zarząd  Powiatu,  że

harmonogramem realizacji zamówień publicznych w ramach projektu RPO

zajmowała się Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa p. Iza Groszkowska.

W związku z powyższym Radna skierowała kilka pytań do Dyrektora  SP

ZOZ dot. ww. sprawy: 

1. W  Regulaminie  Organizacyjnym  SP  ZOZ  jasno  i  czytelnie

określone  są  zadania  i  obowiązki  wszystkich  kluczowych

pracowników  w  tym  Z-cy  Dyrektora  ds.  Pielęgniarstwa.  Radna

zapytała,  czy w związku z tym Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

otrzymała zmianę zakresu obowiązków lub ich rozszerzenie?

2. Czy  p.  Iza  Groszkowska,  jako  pielęgniarka,  zajmująca  się  w

szczególności planowaniem i organizacją opieki pielęgniarskiej oraz

nadzorem  nad  jakością  świadczeń  zdrowotnych  przez  personel

szpitala w stosunku do hospitalizowanych, jest osobą kompetentną

do  pełnienia  obowiązków  wymagających  wiedzy  specjalistycznej

odnośnie  zamówień  publicznych?  Czy  te  zmówienia  mają  formę

prawną?

3. Dlaczego  spraw  związanych  z  zamówieniami  publicznymi  nie

prowadzi  i  nie  przedstawia  na  posiedzeniach  Zarządu  Kierownik

Działu   Administracyjno-Gospodarczego,  który  w  obszernym



zakresie  zadań  ma  szczegółowo  określone  obowiązki  dotyczące

między innymi zamówień publicznych? Radna poinformowała, że

poprzedni Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego p.

Wrzeszcz, wraz z Dyrektorem SPZOZ niejednokrotnie uczestniczył

w posiedzeniach Zarządu Powiatu i przedstawiał sprawy, za które

był odpowiedzialny.

4. Czy  obecny,  nowy  Kierownik  nie  radzi  sobie  z  powierzonymi

obowiązkami,  nie  ma  odpowiedniego  doświadczenia,  kwalifikacji

lub  może  nie  cieszy  się  zaufaniem  Dyrektora,  tak  jak  Z-ca

Dyrektora   ds.  Pielęgniarstwa?  Radna  zwróciła  uwagę,  że  w  tej

sytuacji mamy do czynienia z dublowaniem zadań i obowiązków na

kierowniczych stanowiskach.

5. Jakie  jest  pełne  wykształcenie  obecnego  Kierownika  Działu

Administracyjno-Gospodarczego,  bezpośrednio  podlegającego

Dyrektorowi  SP  ZOZ  (tj.  ukończone  szkoły,  uprawnienia,  lata

pracy, miejsca i kolejne stanowiska pracy) 

6. Czy  w  związku  z  wykonywaniem  zadań  Kierownika  Działu

Administracyjno-  Gospodarczego,  przez  Dyrektor  Groszkowską  -

osobę  która  jest   odpowiedzialna  za  nadzór  jakości  świadczeń

personelu  pielęgniarskiego,  nie  odbija  się  to  niekorzystnie  na

naszych  pacjentach?  Wyręczając  Kierownika  z  prowadzenia

skomplikowanych  procedur  jakimi  są  procedury  zamówień

publicznych, siłą  rzeczy ma mniej czasu na wykonywanie swoich

zadań, co w przypadku licznych skarg pacjentów i ich rodzin, czego

doświadczaliśmy  niejednokrotnie  bezpośrednio  na  posiedzeniach

Zarządu jak i na Sesjach Rady Powiatu,  jest wielce niepokojące.

7. Podczas  Zarządu  Powiatu  w  dniu  08.07.2009r.  w  kontekście

koncepcji funkcjonowania SP ZOZ – u, w tym spraw finansowych,



Zarząd  wnioskował  o  wyliczenia,  symulacje,  kalkulacje,

przedstawienie  stanu  obecnego  jak  i  tego,  jak  będzie  w  nowym

szpitalu. Dyrektor SP ZOZ użył wyrażenia, że „musi sam wszystko

robić". Czy w świetle tej wypowiedzi p. Dyrektor nie ma zaufania

do Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych?

Radna  poinformowała,  że  biorąc  pod  uwagę  chociażby  te  trzy

przypadki  kadrowe,  należy  odnieść  wrażenie,  że  w  strukturach  SP

ZOZ panuje niezły bałagan, a p. Dyrektor na tym zupełnie nie panuje.

Należałoby  zweryfikować  Regulamin  Organizacyjny  zakładu  i

przywrócić  osobową  odpowiedzialność  za  powierzone  zadania  i

obowiązki.

8. Kto jest Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Współpracy z Narodowym

Funduszem Zdrowia  i  w jakim zakresie  wywiązuje  się  ze  swoich

obowiązków?  Pełnomocnik  jest  to  stanowisko  samodzielne  i

podlega Dyrektorowi. Radna wyjaśniła, że jej pytanie ma związek z

kolejnymi  koncepcjami  funkcjonowania  SP  ZOZ-u

przedstawianymi  Zarządowi  przez  Dyrektora.  Z  zakresu

obowiązków  wynika  niezwykle  ważna  rola  Pełnomocnika  w

przygotowywaniu,  analizowaniu,  planowaniu  i  przedstawianiu

wniosków  dotyczących  usług  medycznych,  informacji

statystycznych, promocji,  ocenie  zewnętrznego zapotrzebowania  i

sprzedaży  świadczeń  medycznych,  analizy  działalności

świadczeniodawców  konkurencyjnych  dla  Zakładu  oraz  innych

niezwykle ważnych zadań w przededniu otwarcia nowego szpitala.

Rada uważa, że dla członków Zarządu bardzo cenny byłby raport

na  te  tematy  ujęty  przez  Dyrektora  wciąż  opracowywanej

Koncepcji Funkcjonowania SP ZOZ. 

Radna  poinformowała,  że  pytania  przed  chwilą  przedstawione  są



uzupełnieniem informacji do protokołu z 8 lipca 2009r. 

Radna  wnioskowała  aby  odpowiedź  została  udzielona  w  terminie  do

najbliższego  posiedzenia  Zarządu  a  jeżeli  Zarząd  nie  odbędzie  się  w

najbliższym tygodniu , to  w terminie 7 dni.  

W wyniku przeprowadzonego  głosowania wniosek Radnej I.  Sosnowicz –

Ptak został  zaakceptowany. 

2. Wniosek  Dyrektora  ZSZ  im  .J.  Ruszkowskiego  o  zaniechanie

rekrutacji w zawodzie ślusarz w ZSZ 

Obecny na  posiedzeniu  Zarządu   Dyrektor  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego w

Pułtusku p. A. Krawczyński poinformował, że ze względu na brak chętnych

do  klasy  pierwszej  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Nr  1  w  Pułtusku  w

zawodzie ślusarz wnioskuje do Zarządu Powiatu o zaniechanie rekrutacji na

ten kierunek kształcenia. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  zwrócił  uwagę na

fakt,  że w Zespole Szkół Zawodowych w Pułtusku profil:  ekonomiczno –

administracyjny przewidywano rekrutację  na poziomie 60 uczniów. Liczba

przyjętych uczniów wynosi 46 osób, natomiast wolnych miejsc pozostało 14.

Zarząd  Powiatu  po  wysłuchania  uzasadnienia  Dyrektora  ZSZ,  postanowił  o

dalszym kształceniu w tym profilu. 

3. Informacja  o  liczbie  uczniów przyjętych  do  kl.  I  w publicznych

szkołach  

ponadgimnazjalnych dla młodzieży w powiecie pułtuskim w r. szk.

2009/2010.

Zarząd  przyjął  informację  nt.  liczby  uczniów  przyjętych  do  kl.  I  w

publicznych  szkołach  ponadgimnazjalnych  dla  młodzieży  w  powiecie



pułtuskim  w  r.  szk.  2009/2010.  Informacja  stanowi  załącznik  nr  3  do

protokołu.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  217/09  w  sprawie  powołania  komisji

egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w  szkołach i

placówkach  powiatu  pułtuskiego,  którzy  złożyli  wnioski  o  podjęcie

postępowania  egzaminacyjnego  o  awans  na  stopień  nauczyciela

mianowanego.

Zarząd Powiatu  ustalił  wynagrodzenie dla  ekspertów w wysokości   120 zł

brutto.

5. Podjęcie  ostatecznej  decyzji  w  sprawie  robót  uzupełniających  na

drodze:

a) Jegiel – Porządzie – Obryte

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  podpisaniu  umowy  dot.  wykonania  robót

uzupełniających  do  umowy  Nr  32/09  z  dnia  07.05.2009r.  w  spr.:

„Przebudowy drogi Nr 4407W Jegiel – Porządzie - Obryte – Psary od km

19+000 do km 30+348,57”.

Kosztorys na roboty uzupełniające stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

b) realizowanej  w  ramach  zadania  pt.  „Poprawa

dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w

powiecie pułtuskim” – dot. Gminy Zatory.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  podpisaniu  umowy  dot.  wykonania  robót

uzupełniających do umowy Nr 49/09 z dnia 15.06.2009 r. w spr.: Pakiet Nr 1:

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  3433W  Gładczyn  –  Zatory  –  Popowo

Kościelne na odcinku od km 5 + 650 do km 6 + 329,66 mb 679,66

Przedmiar  robót  przebudowy  ww.  drogi  stanowi  załącznik  nr  5  do

protokołu. 



6. Zatwierdzenie  wyników  przetargu  na  Wykonanie  robót

budowlano-montażowych w budynku B w budowanym szpitalu w

Pułtusku

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru p. A. Wądolna poinformowała,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego

pn.:  „Wykonanie  robót  budowlano-montażowych   w  budynku  B  w

budowanym  szpitalu  w  Pułtusku”,  wpłynęła  jedna  oferta  PPU  ZAMBET

S.A.,  Al. Wojska Polskiego 52a, 06 – 100 Pułtusk.  Cena ofertowa wynosiła:

2.163.483,45 zł. 

Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oferta  spełnia

wszystkie  wymagania  SIWZ  i  jest  zgodna   z  przepisami  ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.

Komisja Przetargowa wnioskuje o wybór oferty PPU ZAMBET S.A

Środki  finansowe  zaplanowane  w  harmonogramie  realizacji  inwestycji

wynoszą 2.168.000zł 

Zarząd Powiatu akceptował wyniki przetargu. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  członka  Zarządu

Powiatu do podpisania umowy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 218/09 w sprawie:  upoważnienia członka

Zarządu Powiatu w Pułtusku  - Pana Wiesława Cienkowskiego do podpisania

umowy na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pt.:  „wykonanie  robót

budowlano  –  montażowych  w  budynku  „B”  w  budowanym  szpitalu  w

Pułtusku. 

8. Sprawa  regulacji  wynagrodzeń  pracowników  niepedagogicznych

szkół i placówek oświatowych.

Wicestarosta Pułtuski poinformował o rozmowie jaką przeprowadził w dniu

10 lipca br.  z Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego p. M. Korbal nt.



spraw  związkowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  podwyżek  dla

pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) w świetle nowych

uregulowań prawnych.  

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br.

Zarząd  Powiatu  rozpatrywał  wniosek  Dyrektora  LO  im.  P.  Skargi  w

Pułtusku  dot.  zwiększenia  planu  finansowego  szkoły  na  2009r  o  kwotę

44.194zł  z  przeznaczeniem  na  wymianę  części  pokrycia  dachu  budynku

szkoły  o  powierzchni  200m2 oraz  zamontowanie  płotków

przeciwśniegowych, co zapobiegnie spadaniu uszkodzonej dachówki i śniegu.

Zarząd  Powiatu  postanowił  zwrócić  się  do  Dyrektora  LO  o  szczegółowe

uzupełnienie  wniosku  i  informację  o  ewentualnych  wymogach  i

uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków w tym zakresie. Ponadto Zarząd

Powiatu  zwrócił  się  do  Dyrektora  LO  o  wyjaśnienie  sprawy

przeprowadzonej  procedury  zamówień  publicznych  –  zapytanie  o  cenę,

przed podjęciem przez Zarząd decyzji  w przedmiotowej  sprawie i brakiem

zabezpieczenia środków w planie finansowym jednostki na realizację zadania.

Dyrektor  LO w przekazanym wyjaśnieniu  informuje,  że  budynek Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz

znajduje  się  na  terenie  zespołu  urbanistyczno-architektonicznego  miasta

Pułtuska  wpisanego  wraz  z  warstwą  kulturową  do  rejestru  zabytków

województwa  mazowieckiego  pod  nr  A-82.  Decyzją  Nr  200/DC/09

Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia   2  lipca

2009r.  zostało  udzielone  pozwolenie  na  wykonanie  robót  budowlanych w

budynku  LO  im.  P.  Skargi  w  zakresie  wymiany  istniejącego  pokrycia

dachowego  na  powierzchni  200m2 oraz  zainstalowanie  płotków

przeciwśniegowych na połaciach dachowych.



Odnośnie  wszczęcia  procedury  zamówień publicznych  –  zapytania  o  cenę

przed podjęciem decyzji ww. sprawie przez Zarząd– Dyrektor LO wyjaśniła,

że w celu zorientowania się w wysokości kosztów prac remontowych dachu

oraz zakresu robót i terminu  ich wykonania,  dokonano jedynie rozpoznania

wśród firm nie stosując procedury zamówień publicznych – zapytanie o cenę.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  zwiększeniu  planu  finansowego  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  P.  Skargi  o  kwotę  44.194zł  z  przeznaczeniem  na

wydatki remontowe. Wymienione środki zostaną zabezpieczone z rezerwy

celowej 

Poza  tym Zarząd  Powiatu  postanowił  zwiększyć  plany  finansowe  szkół  i

placówek  oświatowych  na  łączna  kwotę  105.582zł  z  przeznaczeniem  na

regulację skutków wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych

W związku  z  powyższym dokonano  podziału  rezerwy  celowej  w kwocie

149.776zł. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.135.986zł. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu

na 2009r.

10. Informacja nt. wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnych w

zakresie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o

Niepełnosprawności w Pułtusku. 

W związku z wniesieniem skargi na funkcjonowanie Zespołu d/s Orzekania

o  Niepełnosprawności  w  Pułtusku  w  dniu  30  marca  br.  przedstawiciele

Wojewódzkiego Zespołu przeprowadzili kontrolę. 

Skarga  dotyczyła  niezgodności  z  prawem  decyzji  wydanych  przez  dr

Suszczyńską. W tym zakresie kontrolujący zakwestionowali 4 przypadki, tj.

ustalone u osób orzekanych schorzenia nie uzasadniały ustalenia przyznanego

stopnia niepełnosprawności. 

W  31  przypadkach  stwierdzono,  że  pomimo  iż  dokumentacja  medyczna

uzasadniała podjętą decyzję o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych



– nie wszystkie wpisane w orzeczeniach przyczyny niepełnosprawności były

prawidłowe. Wydano w tej sprawie stosowne zalecenia. 

30  marca  br.  przeprowadzona  została  również  kontrola  funkcjonowania

Powiatowego Zespołu d/s Orzekania przestrzegania obowiązującego trybu i

procedur  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.

Zaleceniem tej kontroli jest:

−podjęcie działań w celu powołania do Zespołu lekarza neurologa 

−podjęcie działania dla poprawy sytuacji lokalowej Zespołu. 

11. Informacja  na  temat  projektu  "Modernizacja  zarządzania  w

administracji samorządowej" realizowanego w ramach działania

5.2.1.  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  przez  Twigger

S.A

Wieloletni  partner  i  doradca  Związku  Powiatów  Polskich  –  Europejska

Akademia  Samorządowa  realizuje  projekt  “modernizacja  zarządzania  w

administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 POKL.

Projekt  pozwoli  na  zdobywanie  merytorycznej  wiedzy  pracownikom

samorządu w następujących dziedzinach:

- rozwój współpracy JST z przedsiębiorcami

- przygotowywanie projektów inwestycyjnych 

- realizacja partnerstwa publiczno – prawnego 

- zarządzanie zasobami ludzkimi 

Wkład finansowy Starostwa Powiatowego to 10% wkładu własnego, którym

może  być  czas  pracy  pracowników  oraz  wykorzystanie  pomieszczeń

służbowych Starostwa. 

Zarząd akceptował przystąpienie Starostwa do projektu. 



12. Informacja  na  temat  projektu  „ISO  dla  Obszarów

Metropolitalnych”  realizowanego  przez   Związek  Powiatów

Polskich

W związku z realizacją przez Zawiązek Powiatów Polskich projektu “ISO dla

Obszarów  Metropolitarnych”  w  czterech  województwach:  małopolskim,

mazowieckim,  łódzkim  i  świętokrzyskim   jest  możliwość  ubiegania  się  o

wpisanie na listę partnerów. W województwie  mazowieckim przewidziano

udział  20  jednostek  samorządu  Projekt  będzie  realizowany  bez  udziału

finansowego  samorządu.  Jedynym  kosztem  np.  powiatu  może  być

wynagrodzenie  pełnomocnika  projektu  –  o  ile  taki  pracownik  będzie

zatrudniony. 

Zarząd akceptował zgłoszenie akcesu do udziału w projekcie. 

13. Sprawa  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  na  „Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  z

aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz

opracowanie  numerycznej  mapy  ewidencyjnej  i  zasadniczej

gminy Winnica. 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  „Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  z

aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie

numerycznej  mapy  ewidencyjnej  i  zasadniczej  gminy  WINNICA”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty:

Oferta  nr  1  –  Przedsiębiorstwo  Usług  Geodezyjno  –  Projektowych

„GEOMIR” cena 463.398,70zł

Oferta nr 2 - Konsorcjum „ADAMIR – GEO – IMPEX”  cena - 406.992zł. 

Komisja przetargowa proponuje unieważnienie postępowania przetargowego

ponieważ  cena brutto  najkorzystniejszej  oferty  jest  wyższa  od kwoty jaką

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj.  318.650 zł. 



Zarząd Powiatu akceptował propozycję Komisji Przetargowej i postanowił o

unieważnieniu postępowania przetargowego.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:   upoważnienia  członka  Zarządu

Powiatu w Pułtusku  do podpisania umowy

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 220/09 w sprawie:  upoważnienia członka

Zarządu Powiatu w Pułtusku  - Pana Wiesława Cienkowskiego do podpisania

umowy dot.: 

- wykonania  robót uzupełniających do umowy Nr 32/09 z dnia

07.05.2009r.  w  spr.:   „Przebudowy  drogi  Nr  4407W  Jegiel  –

Porządzie - Obryte – Psary od km 19+000 do km 30+348,57”.

-  wykonania robót uzupełniających do umowy Nr 49/09 z dnia

15.06.2009 r. w spr.: Pakiet Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej

Nr 3433W Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku

od km 5 + 650 do km 6 + 329,66 mb 679,66

15. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 25 czerwca 2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 25 czerwca 2009r. 

16. Wolne wnioski 

1) Skarbnik Powiatu poinformowała, że prawdopodobnie od 1 sierpnia br. do

końca  września  br.  będzie  trwał  nabór  wniosków  na  realizację  zadań

drogowych w ramach  Narodowego programu Budowy Dróg Lokalnych

tzw. Schetynówki na rok 2010.

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  w  sprawie  wyboru  drogi  do

realizacji  w ramach  „schetynówki”  podejmie  po  przeprowadzonej  wizji

lokalnej na drogach  powiatowych. Termin wizji lokalnej – 22 lipca 2009r.

2) Radna I. Sosnowicz – Ptak zapytała, czy zostały wykonane prace przez

geodetę dot. wznowienia granic w Grabówcu.

Wicestarosta odpowiedział, że termin wykonania dokumentacji upłynął 30

czerwca 2009r. Obecnie geodeta przebywa na urlopie. Jeżeli dokumenty



nie zostaną złożone po powrocie geodety z urlopu , to wówczas zostaną

naliczone kary wynikające z podpisanej umowy.

3) Radna I. Sosnowicz – Ptak zgłosiła wniosek dot. wystąpienia do SP ZOZ

w Pułtusku o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 czy  w  ciągu  ostatnich  3  miesięcy  nastąpił  wzrost  wynagrodzeń

pracowników  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku,

 wykaz niezapłaconych faktur przez  Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku (stan na dzień dzisiejszy).

Zarząd akceptował wniosek. 

4) Radny  Z.  Szczepanik  zgłosił  wniosek  aby  Dyrektor  SP ZOZ przekazał

wykaz projektów „miękkich” realizowanych przez Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku z uwzględnieniem wynagrodzeń z

podziałem na  stanowiska  realizacji  projektu,  np.  koordynator  projektu,

manager projektu, asystent, itp. 

Zarząd akceptował wniosek. 

5) Radna I. Sosnowicz – Ptak wnioskowała aby zatwierdzona przez Zarząd

Powiatu  w  Pułtusku  koncepcja  funkcjonowania  SP  ZOZ  została

omówiona  ze  związkami  zawodowymi  działającymi  przy  SP  ZOZ  w

Pułtusku oraz z Komisją Spraw Społecznych Rady Powiatu oraz z Radą

Społeczna SP ZOZ. 

Zarząd akceptował wniosek. 

6) Radny  Z.  Szczepanik  poinformował,  że  obecnie  powiat  pułtuski

prowadzi inwestycję na drodze Jegiel - Porządzie - Obryte. Przebudowa

ww.  drogi  kończy  się  w Gródku.  Niestety  dalszy  odcinek  ww.  drogi

pomiędzy m. Górdek a m. Rząśnik należący do powiatu wyszkowskiego

jest  w fatalnym stanie.  Radny wnioskował  aby  wystąpić  do  Starostwa



Powiatowego  w  Wyszkowie  z  propozycją  naprawienia  ww.  odcinka

drogi. 

Zarząd akceptował wniosek. 

7) sprawa złożenia wniosku  na zakup samochodów dla straży  pożarnych

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  sprawie  złożenia  wniosku  dot.

zakupu samochodów dla straży pożarnej ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego  odbyło  się  spotkanie  z  udziałem  wójtów  gmin  powiatu

pułtuskiego oraz przedstawiciela Burmistrza Pułtuska.

Obecni na spotkaniu wyrazili wolę przystąpienia do projektu. W tej sprawie

zostaną  podpisane  umowy  partnerskie  a  następnie  zostanie  wykonane

studium wykonalności, które jest niezbędne do złożenia wniosku.  

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12:00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


