Protokół Nr 134/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 12 października 2009r.
I.

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

1.

II.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki

II.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00
Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku

a)

Informacja z przebiegu prac Komisji do przeprowadzenia
odbioru prac budowlanych na szpitalu – etap I

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła
informację z przebiegu prac Komisji do przeprowadzenia odbioru prac
budowlanych na szpitalu – etap I.
Komisja dokonuje odbioru robót finansowanych z dotacji Województwa
Mazowieckiego, przyznanej powiatowi pułtuskiemu na rok 2008/2009 w tym
również

sprawdzenie

i

skompletowanie

technicznych

dokumentów

odbiorowych inwestycji.
Zostały już sporządzone protokoły odbioru na hydrofornię, portiernię,
czerpnie i wyrzutnie terenowe oraz na budynek B. Została skompletowana
dokumentacja odbiorowa i powykonawcza.
Obecnie wykonawca przygotowuje dokumentację odbiorową na budynek
„C” i „A”. Kolejne spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek,
będzie dotyczyło analizy ww. dokumentacji.
Kierownik Budowy p. T. Czyż poinformował, że dokumenty na budynek
„A” i „C” zostały już
przedłożone Komisji.
Zarząd przyjął informację.

skompletowane w 100% i w czwartek zostaną

b)

Pismo

Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa

Usług

Inwestycyjnych nt. warunków jakie należy spełnić aby
uzyskać decyzję o pozwolenia
(świadectwo

charakterystyki

na użytkowanie obiektu
energetycznej,

instrukcja

bezpieczeństwa pożarowego),
Prezes WPUI poinformował, że dokonanie odbioru i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu

uwarunkowane będzie m.in.

wykonaniem następujących opracowań:
1)

świadectwa

charakterystyki

energetycznej

budynków szpitala –szacunkowy koszt opracowania
ww. dokumentu wynosi ok. 30.000zł (netto) .
Wymóg jego sporządzania obowiązuje od 2009r.
2)

instrukcji

bezpieczeństwa

pożarowego

–

szacunkowy koszt opracowania ww. dokumentu
wynosi

ok.

15.000zł

(netto).

Wymóg

jego

sporządzania obowiązuje od 2006r.
Instrukcja

bezpieczeństwa

pożarowego

będzie

wymagana

przed

uruchomieniem szpitala, natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej
będzie wymagane

przed wydaniem decyzji na użytkowanie. Środki

finansowe na realizację ww. zadań nie zostały ujęte w harmonogramie
budowy szpitala.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że do wykonania ww. dokumentów
należy posiadać kompletną dokumentację. Poza tym należy określić koszty
związane z realizacją opracowanej już np.

instrukcji bezpieczeństwa

pożarowego, ile będzie potrzebnych gaśnic, węży, itp.
Prezes WPUI poinformował, że wykonano 5 sztuk dokumentacji z czego
cztery

zostało złożone do aktualizacji w celu uzyskania pozwolenia na

budowę natomiast piąta dokumentacja jest u wykonawcy na budowie. Z tej
dokumentacji mogą korzystać osoby opracowujące ww. dokumenty.

Natomiast

koszty

związane

z

realizacją

instrukcji

bezpieczeństwa

pożarowego może wyliczyć osoba , która opracuje ww. dokument.
Wicestarosta poinformował, że zarówno jeden jak i drugi dokument nie
został uwzględniony w harmonogramie budowy szpitala. Koszt wykonania
ww. dokumentów, jak również ich realizacja (np. zakup węży, gaśnic, itp. )
wyniesie od 100.000zł do 200.000zł.
Prezes WPUI wyjaśnił, że w momencie gdy był tworzony harmonogram
budowy szpitala nie było obowiązku wykonania omawianych dokumentów,
dlatego też nie zaplanowano środków na ich sporządzenie.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że są to nowe pozycje związane z budową
szpitala, dlatego też zaproponowała aby na najbliższej Sesji Rady Powiatu
zwiększyć pozycję budowa szpitala o kwotę 45.000zł.
W roku ubiegłym uchwałą Rady Powiatu zostały utworzone

wydatki

niewygasające – 45.000zł na wykonanie studium wykonalności na zakup
sprzętu wysoko specjalistycznego dla SP ZOZ. Z dniem 30.09.09r. te środki
wygasły a więc mogą być one wprowadzone do budżetu na zadanie budowa
szpitala.
Skarbnik podkreśliła, że na wykonanie tych dokumentów będziemy posiadać
45.000zł brutto. Natomiast Prezes WPUI podawał szacunkowy koszt
wykonania tych dokumentów – 55.000zł brutto. Może w wyniku negocjacji
zostanie obniżona cena wykonania tych dokumentów.
Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik oraz postanowił o udzieleniu
zlecenia na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Natomiast
sprawa wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zostanie ustalona
na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
c)

Sprawy różne.

Radny Z. Szczepanik prosił o udzielnie informacji nt. budowy szpitala.
Dyrektor Generalny firmy ZAMBET – poinformował, że poza budynkiem
„A”

i „C”

wszystkie

roboty

budowlane

zostały

już

zakończone.

Przygotowano dokumentację, która została podpisana przez wszystkie
branże i jest udostępniona dla Komisji. W chwili obecnej usuwane są drobne
usterki.
Prezes WPUI – poinformował, że termin wykonania umów na roboty
budowlano – montażowe na budynek A, B i C skończyły się we wrześniu
2009r. natomiast do końca listopada realizowane są sprawy związane z
odbiorami, rozruchem technologicznym, próbami. Po dokonaniu prób i
sprawdzeń technicznych nastąpi zawiadomienie właściwych organów –
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowej Inspekcji Pracy, Państwowej
Starzy Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do
jego użytkowania.
Zarząd przyjął informację.
2.

Omówienie projektu koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w
Pułtusku na rok 2009 i lata następne ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na
Popławach.

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski przedstawił koncepcję funkcjonowania SP
ZOZ w Pułtusku na rok 2009 i lata następne ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na Popławach w brzmieniu
załącznika nr 3 do protokołu. Zarząd Powiatu przyjął koncepcję.
Na posiedzeniu w dniu 26 października 2009r. Radny Z. Szczepanik
poinformował, że nie zgadza się z zapisem mówiącym o tym , że „Zarząd
Powiatu przyjął koncepcję”.
Radny poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 października
2009r. zapoznał się z koncepcją funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na
Popławach i przekazał ją pod obrady komisji stałych Rady Powiatu. W związku z
powyższym Radny wnioskował o zmianę zapisu.
Zarząd akceptował propozycję Radnego Szczepanika.

Odnośnie ogłoszenia przetargu na wyposażenie i sprzęt medyczny do
budowanego szpitala w Pułtusku Dyrektor poinformował, że z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych uzyskał informację, iż w
przeciągu tygodnia zostanie wydana opinia o projekcie SP ZOZ w Pułtusku i
będzie wiadomo, czy można ogłosić przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego. Prawdopodobnie umowa zostanie podpisana w 2009r. ale
finansowanie projektu będzie w 2010r. Dyrektor poinformował, że za środki
jakie są zabezpieczone w budżecie powiatu na 2009r.(1,5 mln zł) SP ZOZ
chciałby ogłosić przetarg na zakup 160 łóżek.
Skarbnik wyjaśniła, że dotację celową na zakup sprzętu medycznego można
przekazać do SP ZOZ, ale zgodnie z przepisami prawa, powinna ona być
wydatkowana

i rozliczona w tym roku.

Jeżeli

SPZOZ nie wydatkuje

dotacji w tym roku to musi zwrócić ją do budżetu powiatu.
Następnie Skarbnik wyjaśniła, że za dotację celową jaka została zaplanowana
w budżecie powiatu na 2009r. na zakup sprzętu medycznego , można
przeznaczyć na zakup 160 łóżek pod warunkiem, że będzie nam znany
projekt umowy jaki Marszałek podpisze z SP ZOZ w Pułtusku. Obecnie nie
wiemy, czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia przed podpisaniem
umowy z Marszałkiem będą kwalifikowane. Niektóre umowy w RPO
podpisywane są w ten sposób , że uznaje się za koszty kwalifikowane
poniesione już po dniu złożenia wniosku.
Skarbnik uważa, że w SIWZ na zakup sprzętu medycznego, można zawrzeć
zapis, że realizacja umowy może być przesunięta w czasie.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że podejmie działania w kierunku
pozyskania projektu umowy jaki zostanie podpisany z SP ZOZ na
dofinansowanie zakupu sprzętu.

Wicestarosta Pułtuski zapoznał członków Zarządu Powiatu z opinią Prawną
Radcy Prawnego nt. ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup
wyposażenia i sprzętu medycznego. Zdaniem Radcy „możliwe jest zaistnienie
sytuacji,

która

będzie

uprawniała

Zamawiającego

do

unieważnienia

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Uzasadnieniem dla takiej interpretacji może być założenie, że
Zamawiający przewiduje, iż otrzyma

środki finansowe na dofinansowanie

projektu oraz, że na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający nie będzie
w posiadaniu informacji o odmowie dofinansowania projektu, zatem nie będą
znane

Zamawiającemu

przesłanki,

które

wykluczałyby

możliwość

dofinansowania projektu. Jeżeli przy takich założeniach zostanie wszczęte
postępowanie , a następnie z nie znanych Zamawiającemu przyczyn nastąpi
odmowa dofinansowania , to zaistnieją przesłanki do unieważnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy.” „Odpowiednia
klauzula dot. unieważnienia postępowania powinna zostać wprowadzona do
SIWZ”. Opinia prawna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Opinia została przekazana Dyrektorowi SP ZOZ w Pułtusku
3.

Omówienie sprawozdania finansowego SP ZOZ za I półrocze
2009r.

Dyrektor poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku zakończył I półrocze 2009r. stratą w wysokości
536.300,80.
W obszarze lecznictwa zamkniętego niewykonania wynoszą 198.609,30 i
dotyczą oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 75.087,30, położnictwo i
ginekologia 123.522,00.Natomiast nadwykonania kształtują się na poziomie
643.977,00 i dotyczą oddziałów:
-wewnętrzny
- pediatria
- neonatologia

- 56.202,00
- 249.339,00
- 116.331,00

- chirurgia ogólna - 222.105,00
Świadczenie usług ponad limit o tak dużej skali miało wpływ na znaczne
zwiększenie kosztów, a w konsekwencji pogłębienie straty.
W

zakresie

umowy

na

ambulatoryjne

świadczenia

specjalistyczne

niewykonania wynoszą 91.551,80, natomiast nadwykonania 8.852,50.
Jednostka wystąpiła do NFZ z wnioskiem o renegocjacje umów za I półrocze
2009r. w obszarze lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych. Z komunikatu NFZ wynika, że zapłata nastąpi tylko do
wysokości planu.
W obszarze rehabilitacji nadwykonania wynoszą 85.530,24 i stanowią 89,6%
wartości półrocznego kontraktu. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania
na usługi tej specjalności.
SPZOZ wystąpił do NFZ z wnioskiem o renegocjację umowy i zwiększenie
kontraktu o powyższą kwotę.
Pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków spowoduje zwiększenie
przychodów i wpłynie na zmniejszenie straty.
Na dzień dzisiejszy wiemy, że w II półroczu cena jednostkowa za punkt w
obszarze lecznictwa zamkniętego została utrzymana na poziomie 51,00, czyli
poniżej ponoszonych kosztów, a kontrakt jest wyższy o 356.619,00.
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym SP ZOZ i skierował je
pod obrady Komisji i Rady Powiatu w Pułtusku.
4.

Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej na:
a)

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Z-cę Dyrektora
PUP p. Mossakowskiego

w sprawie skargi złożonej przez Dyrektora

Centrum Medycznego GAJDA – MED. w Pułtusku

na Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
Powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

b)

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie skargi złożonej przez p. Monikę
Palka na działania Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Pułtusku
Powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
c)

Starostę Pułtuskiego

Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie skargi złożonej przez
Krystynę i Zbigniewa Mazurkiewicz na Starostę Pułtuskiego (dot.
przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków we wsi Burlaki gm. Zatory).
Powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
5.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek czynszu i innych
opłat dla lokali mieszkalnych będących w zasobach powiatu
pułtuskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 252/09 w sprawie określenia stawek
czynszu i innych opłat dla lokali mieszkalnych będących w zasobach powiatu
pułtuskiego.
6.

Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie nabycia
mienia od osób fizycznych (ul Grabowa) – działki nr 90/2, 91/2,
92/2 obręb 26

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S.
Niedzielska przestawiła projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie nabycia
mienia. Uchwały dot. odpłatnego nabycia mienia przez Powiat Pułtuski
niezabudowanych działek położonych w Pułtusku obręb 26, oznaczonych
numerami:
-

92/2 o pow. 0,0015 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w
Pułtusku prowadzona jest księga wieczysta Nr 35503,

90/2 o pow. 0,0035 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w

-

Pułtusku prowadzona jest księga wieczysta Nr 16567,
91/2 o pow. 0,0034ha, dla której w Sądzie Rejonowym w

-

Pułtusku prowadzona jest księga wieczysta Nr 14499,
Wymienione działki zostaną wydzielone na powiększenie sąsiedniej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6 obręb 27 miasta
Pułtusk.
Zarząd zapoznał się z projektami uchwał i postanowił skierować je na
najbliższą Sesję Rady Powiatu.
6a) Wyrażenie zgody na wejście na grunt nr 118/1 obr. 28 dot. budowy
ul. T. Kwiatkowskiego (przy budowanym szpitalu)
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejście na grunt nr 118/1 obr. 28 dot.
budowy ul. T. Kwiatkowskiego (przy budowanym szpitalu)
7.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

Regulaminu

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 253/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
8.

Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu
Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przedstawił projekt uchwały
w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały i postanowił skierować go na
najbliższą Sesję Rady Powiatu.
9.

Zatwierdzenie aneksów nr 2 i nr 3 do organizacji ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pułtusku

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że zmiana
aneksu nr 2 związana jest ze śmiercią Pana Grzegorza Świerczewskiego. W
związku z tym od 21 września br. zatrudniona jest Pani Anna Świerczewska
jako nauczycielka j. polskiego.

Aneks nr 3 dot. zmian kadrowych od dnia 1 października br.
spowodowanych

powierzeniem

funkcji

wicedyrektora

ZSZ

im.

J.

Ruszkowskiego Paniom Dorocie Budziszewskiej i Pani Bożenie Jaskulskiej
Zarząd Powiatu zatwierdził aneks.
10.

Wniosek

o

przedłużenie

aneksu

Nr

1

do

arkusza

organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Pułtusku.
Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że
przedłużenie aneksu jest związane ze zwolnieniem lekarskim pedagoga Pani
Zając, która jest w ciąży .
Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy.
11.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że w dniu 14
października br. (środa) o godz. 10.00 będą

miały miejsce powiatowe

obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość będzie miała miejsce w
SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku.
Scenariusz uroczystości stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
12.

Informacja Dyrektora LO im. P. Skargi oraz Dyrektora SOSW
im. A. Karłowicz nt. udostępnienia pomieszczeń.

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że Dyrektor
LO im. P. Skargi oraz Dyrektor SOSW im. A. Karłowicz złożyły informacje
nt. udostępnienia pomieszczeń w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
13.

Wniosek Komendy Powiatowej Policji dot. przekazania środków
na doposażenie KPP.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ramach zawartego porozumienia
powiat pułtuski przeznaczył 24.000zł na zakup samochodu służbowego na
potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Ze względu na fakt, iż zakup pojazdu był współfinansowany również przez
samorząd mazowiecki, w ostatecznym rozliczeniu okazało się , iż powiat
pułtuski przeznaczy na dofinansowanie zakupu samochodu 15.000zł.
Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z wnioskiem o przekazanie kwoty
9.000zł na doposażenie KPP w Pułtusku. Za ww. środki zostałyby zakupione
m.in.: analizatory wydechu, drukarki, monitory itp.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek KPP w Pułtusku. Zmiana zostanie
uwzględniona w projekcie uchwały na najbliższej Sesji .
14.

Omówienie projektu

uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Pułtuski w
partnerstwie z Powiatem Płońskim i innymi jednostkami
samorządu terytorialnego projektu w ramach działania 5.2.1
POKL.
Główny Specjalista Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba –
poinformował, że

Powiat Pułtuski jako Partner w projekcie w odpowiedzi

na konkurs 2/POKL/5.2.1/2009 ogłoszony przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji będzie ubiegał się o środki unijne w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V ,,Dobre
rządzenie"

Działanie

5.2

,,Wzmocnienie

potencjału

administracji

samorządowej" Poddziałanie 5.2.1 ,,Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej" na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z
Powiatem Płońskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Poprzez realizację projektu podniesie się jakość funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie kadr urzędów administracji
samorządowej oraz poprzez promowanie zasad, mechanizmów, procedur
wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w
szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno promocyjnych, seminariów, konferencji. Realizacja projektu wpłynie na
wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

opracowania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i
lokalnym. Całkowity wkład własny beneficjenta będzie pochodził ze
środków budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w formie
wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach w czasie pracy.
Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Pułtusku na realizację projektu jest
warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania
ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz

podpisania

porozumienia - umowy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego.
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Pułtuski w partnerstwie z Powiatem Płońskim i
innymi jednostkami samorządu terytorialnego projektu w ramach działania
5.2.1 POKL i postanowił skierować go na najbliższą Sesję Rady Powiatu.
14a) Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
dot.

zabezpieczenia

środków

na

zadanie:

MAZOVIA

MTB

MARATHON VII ETAP CYKLU PUŁTUSK 2010
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu Stowarzyszenie
Rowerowe Zielony Szlak dot. zabezpieczenia w projekcie budżetu powiatu
na rok 2010 kwoty 3.000zł na zadanie: MAZOVIA MTB MARATHON
VII ETAP CYKLU PUŁTUSK 2010.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek. Powiat realizuje zadania
określone ustawami a ewentualne zlecenie zadań powiatu do realizacji
sektorowi niepublicznemu może nastąpić w drodze konkursu ofert na
podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Poza tym poziom
dochodów

powiatu

pułtuskiego

pozwala

zaledwie

na

realizację

podstawowych zadań bieżących , natomiast zadania inwestycyjne (oświata,
opieka społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura drogowa) realizowane są
poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek, a poziom zadłużenia regulowany
jest ustawą o finansach publicznych.

14b) Określenie i przyjęcie wskaźników do planowanego projektu
budżetu powiatu na 2010r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z uchwałą Nr XXXV/272/06
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie określenia trybu
prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Zarząd Powiatu określa i przyjmuje wskaźniki do planowania projektu
budżetu powiatu.
Zarząd przyjął niżej wymienione wskaźniki do planu budżetu na 2010r.:
-

inflacja na poziomie 1%,

-

wzrost wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej
na poziomie 1%,
podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od września

-

2010r. wyniesie

7% natomiast kwota bazowa została

określona w wysokości 2.446,82zł
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do przygotowania pism do jednostek
organizacyjnych powiatu w tej sprawie.
15.

Ustalenie tematyki XXXII Sesji Rady Powiatu

Zarząd ustalił tematykę XXXII Sesji Rady Powiatu w brzmieniu
załącznika nr 7 do protokołu.
16.

Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z 18
września i 29 września 2009r.

Zarząd zapoznał się z informacją.
17.

Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu w dniach
18 września i 29 września 2009r.

Zarząd przyjął protokóły posiedzeń Zarządu z 18 i 29 września 2009r.
18.

Wolne wnioski

Wicestarosta zaproponował aby przygotować wystąpienie do gmin powiatu
pułtuskiego o udzielenie wsparcia finansowego budowy szpitala w Pułtusku.
Zarząd akceptował ww. propozycję.

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.30.
Protokółowała B. Przybyłowska.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ............................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................
5. Zbigniew Szczepanik ...........................................

