
Protokół Nr 146/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 13 stycznia 2010r. 

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. 10.00

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  podległym  jednostkom

informacji  o  ostatecznych  kwotach  dochodów  i  wydatków  oraz

wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że  art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r. o finansach publicznych brzmi:  

„W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki

samorządu terytorialnego:

1) przekazuje podległym jednostkom informacje  o ostatecznych kwotach

dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do

budżetu”. 

W związku z powyższym Skarbnik proponowała podjęcie stosownej uchwały

ww. sprawie. 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  281/10  w  sprawie

przekazania  podległym  jednostkom  informacji  o  ostatecznych  kwotach

dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami. 



Skarbnik Powiatu poinformowała, że  art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r. o finansach publicznych, brzmi: 

„W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki

samorządu terytorialnego:

2) opracowuje  plan  finansowy  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej

oraz  innych  zadań  zleconych  jednostce  samorządu  terytorialnego

odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę

dotacji  przyznanych  na  ten  cel  w roku budżetowym oraz  wielkość

dochodów  związanych  z  realizacją  tych  zadań,  które  podlegają

przekazaniu do budżetu państwa” 

W związku z powyższym Skarbnik proponowała podjęcie stosownej uchwały

ww. sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 282/10 w sprawie  przyjęcia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom

jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w

ramach planowanych  wydatków związanych z realizacją ich zadań

statutowych. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że §13 ust. 1 pkt 4 uchwały budżetowej

powiatu  pułtuskiego  na  rok  2010  nr  XXXIV/258/09  Rady  Powiatu  w

Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. brzmi:

„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

4).  przekazania  uprawnień  dla  kierowników  jednostek  organizacyjnych

powiatu                          do dokonywania przeniesień w ramach

planowanych wydatków związanych z realizacją  ich zadań statutowych,

dokonywania zmian w planie” 



Zasady  i  sposób  postępowania  w  zakresie  przeniesień  wydatków  zostanie

określony w załączniku do uchwały.  

Skarbnik proponowała podjęcie stosownej uchwały ww. sprawie. 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  283/10  w  sprawie

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do

dokonywania przeniesień w ramach planowanych  wydatków związanych z

realizacją ich zadań statutowych. 

4. Zatwierdzenie  aneksu  nr  1  do  porozumienia   w  sprawie

umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej

(powiat mławski) 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  nr  1  i  aneks  nr  2 do  porozumienia   w

sprawie  umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej

wielofunkcyjnej  oddziału  socjalizacyjnego w brzmieniu  załącznika  nr  3 do

protokołu. 

Aneks  przedstawiła  Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w

Pułtusku p. B. Jóźwiak. 

5. Informacja dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku  o udostępnieniu

pomieszczeń.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  przedstawił

informację  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  udostępnienia  2  sal

lekcyjnych w celu przeprowadzenia kursów językowych w ramach projektu

POKL. Umowa zostanie  zawarta  na  okres  od 1 lutego  2010r.  do 31 maja

2010r. z czynszem za udostępnienie w wysokości 2.000zł brutto za miesiąc.  

Wniosek stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

6. Decyzja w sprawie zatrudnienia robotnika gospodarczego w ramach

prac interwencyjnych w LO im. P. Skargi w Pułtusku 



Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  LO  im.  P.

Skargi  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  zgody  na  zatrudnienie  w  ramach  prac

interwencyjnych  pracownika  skierowanego  do  pracy  w  charakterze

robotnika  gospodarczego.  Pracownik,  o  którym  mowa  wyżej  zostanie

zatrudniony w  ramach  środków własnych jednostki (tzn. w ramach planu

finansowego na 2010r.).

7. Wniosek  Miejskiego  Ludowego  Klubu  Sportowego

NADNARWIANKA dot.  umieszczenia  banera  informującego  na

ogrodzeniu Bursy Szkolnej. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Miejskiego  Ludowego

Klubu  Sportowego  NADNARWIANKA  dot.  wyrażenia  zgody  na

nieodpłatne  umieszczenie  na  ogrodzeniu  Bursy   banera  informującego  o

terminach  meczy  rozgrywanych  w  rundzie  wiosennej  przez  pierwszą

drużynę MLKS NADNARWIANKA Pułtusk. 

8. Zatwierdzenie wniosku o pozyskanie środków na przebudowę drogi

na doc. Łady Krajęczyno – Gotardy. 

Pan  Marek  Łysko  pracownik  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku

przedstawił  wniosek  jaki  zostanie  złożony  do  Ministra  Infrastruktury

Departament  Dróg  i  Autostrad  w  Warszawie  o  dofinansowanie  zadania

inwestycyjnego  dot.  przebudowy  drogi  powiatowej  Nr  1242W Ojrzeń  –

Gąsocin  –  Łady  Krajęczyno  od  km  5+039  do  km  16+612  ,  z  rezerwy

subwencji ogólnej w 2010r 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że   koszt  przebudowy  drogi  Ojrzeń  –

Gąsocin – Łady Krajęczyno wynosi 11.540.000zł. 

W roku 2010 powiat pułtuski planuje wykonać przebudowę drogi o wartości

2.200.000zł,  czyli  1.100.000zł  -  będą  stanowiły  środki  własne  powiatu  a  o



pozostałe  1.100.000zł  -  powiat  wystąpi  do  Ministra  Infrastruktury

Departament Dróg i Autostrad. 

Powyższe zadanie można zapisać we wniosku w dwojaki sposób: 

1) uwzględnić  całą  wartość  zadania  w  wysokości  11.500.000zł,  w  tym

nakłady na 2010r. – 2.200.000zł oraz nakłady do poniesienia w latach

następnych ok. 9 mln zł. 

2) uwzględnić  tylko  część  zadania  poprzez  wskazanie  nakładów  roku

2010,  tj.  wartość  2,2  mln  zł  (środki  własne  1,1  mln  zł  i  środki  po

pozyskanie 1,1 mln zł.) 

Zarząd akceptował pierwszą propozycję p. Skarbnik oraz zobowiązał p. M.

Łysko do przygotowania wniosku zgodnie z ww. propozycją.  

9. Decyzja  w  sprawie  ogłoszenia  trzeciego  przetargu  na  sprzedaż

działek położonych w Ołdakch. 

Zarząd Powiatu  podjął decyzję dot. ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż : 

1. Nieruchomości  niezabudowanej  położonej  we  wsi  Ołdaki  gm.

Gzy, oznaczonej numerem działki 30/5 o pow. 0,1457ha. Cena

wywoławcza  nieruchomości  wynosi  10.370  zł  (łącznie  z  22%

podatkiem VAT).

2. Nieruchomości  niezabudowanej  położonej  we  wsi  Ołdaki  gm.

Gzy, oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. 0,1506ha. Cena

wywoławcza  nieruchomości  wynosi  10.614  zł.  (łącznie  z  22%

podatkiem VAT).

3. Nieruchomości  niezabudowanej  położonej  we  wsi  Ołdaki  gm.

Gzy, oznaczonej numerem działki 30/7 o pow. 0,1455ha. Cena



wywoławcza  nieruchomości  wynosi  10.370  zł  (łącznie  z  22%

podatkiem VAT). 

Przetargi  ustne  nieograniczone  odbędą  się  w  formie  licytacji  w  dniu  26

lutego 2010r. 

10.Pismo p. I. Kowalskiego wyrażające zgodę na przeznaczenie działki

w celu złagodzenia łuku drogowego na drodze Zalesie – Skórznice.  

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.

Niedzielska  przedstawiła  pismo p.  I.  Kowlaskiego  wyrażającego   zgodę  na

przeznaczenie  gruntu  (1  ara)  z  przezanczeniem  na  złagodzenie  łuku

drogowego  na  drodze  powiatowej  Zalesie  –  Skórznice.  Pismo  stanowi

załącznik nr 5 do protokołu. 

W budżecie powiatu na 2010r. nie jest planowana przebudowa drogi Zalesie –

Skórznice.  Natomiast  w  sytuacji,  gdy  ww.  zadanie  będzie  planowane  do

realizacji oraz zaistnieje konieczność  przeznaczenia wnioskowanego gruntu

na  złagodzenie  łuku  drogowego,  wówczas  Zarząd  Powiatu  skorzysta  z

propozycji p. Kowalskiego. 

11.Informacja nt. propozycji złożenia wniosków o dofinansowanie ze

środków Unii Europejskiej w 2010 r. oraz informacja nt. wniosków

obecnie realizowanych przez Wydział Rozwoju i Promocji 

Zarząd Powiatu zapoznał  się z  informacją Dyrektora  Wydziału Rozwoju i

Promocji p. M. Szajczyka nt. 

- propozycji  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  ze  środków  Unii

Europejskiej w 2010 r. 

- projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,  realizowanych

przez Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

dla  których  umowy  zostały  podpisane  w  2009  r.  a  ich  realizacja

rozpocznie się lub będzie kontynuowana w 2010r.



Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  do

przygotowania  informacji  nt.  możliwości  złożenia  wniosków na  realizację

zadań w ramach każdego priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Mazowieckiego  oraz  Priorytety  Programu  Operacyjnego

Kapitał Ludzki. 

Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie projektów obejmujących:

- sfinansowanie  szkoleń  dla  pracowników  samorządów  gminnych  i

powiatowych 

- sfinansowanie  szkoleń  dla  nauczycieli  szkół  podstawowych,

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, 

- sfinansowanie podjęcia działalności gospodarczej do kwoty 40.000zł  dla

osób z terenu powiatu pułtuskiego,

- sfinansowania inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji

12.Zatwierdzenie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej udzielenia 

zamówienia  publicznego  na  organizację  i  przeprowadzenie  kursu

języka  angielskiego  w ramach  projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego".

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  zaproszenie  do  złożenia  oferty  dotyczącej

udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu

języka  angielskiego  w ramach  projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów

szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego”  współfinansowanego  ze

środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych. 

Powyższy temat przedstawiał Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M.

Szajczyk. 



13. Informacja Dyrektora SP ZOZ nt.:  propozycji planu finansowego

SP ZOZ na 2010r. z uwzględnieniem kontraktu z NFZ w 2009r.

oraz kontraktu na I półrocze 2010r. w kontekście funkcjonowania

szpitala od 1 lipca 2010r.  w nowym obiekcie. 

Z-ca  Dyrektora  p.  B.  Więcka  poinformowała,  że  SP  ZOZ  w  Pułtusku

podpisał  kontrakt  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  na  2010   na

poszczególne  obszary  działalności,  wg  których  jest  skalkulowany  plan

przychodów na 2010r. 

W  roku  2010  wartość  przychodów  na  lecznictwo  zamknięte  wynosi

13.025.081zł. 

W 2009r.  kontrakt  wynosił  12.958.985zł  czyli  nastąpił  wzrost  o  0,5% -  w

wysokości ok. 60.000zł. 

Dyrektor  przedstawiła  informację  nt.  liczby  punktów  jakie  uzyskały

poszczególne oddziały oraz poradnie na rok 2010. 

W  porównaniu  z  rokiem  2009  więcej  punktów  uzyskał  m.in.  oddział

pediatryczny oraz neonatologia. Natomiast mniej punktów otrzymał Oddział

Ginekologiczno – Położniczy.

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, że zostaną podjęte pewne

działania  mające  na  celu  zmianę  sytuacji  na  oddziale  ginekologiczno  –

położniczym oraz w poradni ginekologiczno – położniczej.  Będą to zmian

organizacyjne.  

Poza tym Dyrektor poinformował, że podejmie starania aby w budowanym

szpitalu na Popławach powstał oddział kardiologiczny. 

Zarząd przyjął informację. 

Z-ca  Dyrektora  SP  ZOZ  p.  Więcka  poinformowała  ,  że  w  momencie

przeniesienia  szpitala  do  nowego  obiektu  zwiększą  się  wydatki  SP  ZOZ.



Dyrektor  zapytała,  czy  opracowując  plan  finansowy  SP  ZOZ  na  2010r.

powinna uwzględniać w nim nowy szpital.  

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  zgodnie  z  przepisami  prawa  plan

finansowo – rzeczowo SP ZOZ w Pułtusku na dany rok akceptuje  Zarząd

Powiatu, następnie opiniuje Rada Społeczna SP ZOZ oraz zatwierdza Rada

Powiatu w Pułtusku. 

Plan finansowy musi być zbilansowany do zera. Obecnie zostały określone

przychody na bazie obecnie funkcjonującego szpitala a więc i koszty winny

być określone na bazie starego szpitala. 

p.  Skarbnik  zaproponowała,  aby  plan  finansowy  na  2010r.  obejmował

przychody i koszty, jakie  zostały przewidziane na szpital funkcjonujący w

obecnym budynku, natomiast w momencie przeniesienia szpitala do nowego

obiektu należy skorygować plan finansowych (przychody i koszty) na nowe

warunki.  Skarbnik  proponowała  aby SP ZOZ wraz  z planem rzeczowo –

finansowym przedłożył plan inwestycyjny na 2010r. 

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik 

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przygotowania  i  przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia dot. minimalnego wyposażenia

do wykonania w budowanym szpitalu w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  284/10  w  sprawie  przygotowania  i

przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia  dot.  minimalnego

wyposażenia do wykonania w budowanym szpitalu w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu ww. uchwałą powierzył  przygotowanie i  przeprowadzenie

postępowania  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki  Zdrowotnej

w Pułtusku. Na realizację zamówienia zostały przeznaczone środki finansowe

w maksymalnej kwocie  do 1.200.000zł. 

15.Decyzja w sprawie współpracy z lokalnymi gazetami.



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

że na zaproszenie do składnia ofert  na zamieszczenie  informacji  z powiatu

wpłynęły oferty dwóch gazet lokalnych:

- Pułtuskiej Gazety Powiatowej

- Tygodnika Pułtuskiego  

Zarząd  postanowił,  że  w  2010r.  nie  będzie  zamieszczał  w  lokalnej  prasie

cotygodniowych  informacji  o  pracy  organów  powiatu  i  jednostek

organizacyjnych powiatu.

Zarząd  uznał  za  konieczne   maksymalne  wykorzystanie  możliwości

publikowania  informacji  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego

www.starostwopultusk.org.pl. 

Dopuszcza się publikowanie ogłoszeń w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej w

przypadkach, jeżeli przepisy prawa wyznaczą obowiązek publikacji. 

16.Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik .............................

5. Edward Wroniewski ..................................


