
Protokół  nr 68 /08
 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 7 maja 2008r. 

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

1. Omówienie sytuacji finansowanej SP ZOZ w Pułtusku 

2. Informacja  SP ZOZ w Pułtusku o  kosztach  i  przychodach  za  I  kwartał

2008r.  (tematy omawiane łącznie)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. Bogusława Więcka –

poinformowała,  że  SP  ZOZ  w  Pułtusku  zakończył  I  kwartał  2008r.  startą  w

wysokości 400.706,81 zł. Strata została spowodowana głównie niskim kontraktem

z NFZ w stosunku do potrzeb. Dodała, że wzrost ceny jednostkowej za 1 pkt o 1

zł w stosunku do ubiegłego roku w obszarze lecznictwa zamkniętego nie zapewnia

zaspokojenia  wzrastających  potrzeb  związanych  z  działalnością  jednostki.

Ponadto wobec silnych nacisków dot. regulacji  wynagrodzeń - w marcu 2008r.

wzrosły  znacznie  stawki  dyżurów  kontraktowych  a  od  kwietnia  zawarto

porozumienie  z  poszczególnymi  grupami  zawodowymi  pracowników  dot.

podwyżek wynagrodzeń. Dyrektor poinformowała, że poziom obecnego budżetu

zapewnia jedynie pokrycie kosztów pracy, rat spłaty kredytu, odpis na Fundusz

Świadczeń Socjalnych.  Jednostka ma poważne problemy z realizacją  wydatków

rzeczowych, co będzie skutkowało wzrostem zobowiązań. Sytuacja ta będzie się

pogłębiać  z  uwagi  na  zawieszenie  działalności  dwóch  oddziałów  –  pediatrii  i

neonatologii.  Dyrektor  dodała,  że  propozycja  NFZ  utrzymania  stawek

kontraktowych  w  obszarze  lecznictwa  zamkniętego  na  dotychczasowym

poziomie czyli 11 zł/pkt nie rokuje dobrze na przyszłość. 

Wicestarosta  –  zapytał,  czy  w  miesiącu  kwietniu  br.  zostały  zabezpieczone  i



terminowo wypłacone wynagrodzenia dla pracowników SP ZOZ?

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. Bogusława Więcka –

odpowiedziała, że tak. Zostały wypłacone wynagrodzenia i odprowadzony ZUS. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  przedstawioną  przez  Z-cę  Dyrektora  ds.

Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku

3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu DPS Obryte.

Dyrektor  DPS  w  Obrytem  –  p.  Jan  Zalewski –  przedstawił  Regulamin

Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Poinformował, że zmiana

Regulaminu  wynika  ze  zmiany  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy

społecznej  oraz  zmiany  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z

dnia 19 października 2005r. o domach pomocy społecznej oraz zmiany ustawy z

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 117/08 w sprawie uchwalenia  Regulaminu DPS w

Obrytem.

4. Omówienie wniosku SP ZOZ w Pułtusku o przyznanie dotacji  na zakup

sprzętu.

Skarbnik  Powiatu–  poinformowała,  że  zgodnie  z  decyzją  Rady  Powiatu

przekazano dla SP ZOZ dotację w wysokości ok. 150.000zł na zakup niezbędnego

sprzętu medycznego.

Obecnie po przeprowadzonych przetargach powstały oszczędności  w wysokości

28.333,89  zł  ,  które  Dyrektor  SPZOZ  w Pułtusku  wnioskuje  przeznaczyć  na

zakup następującego sprzętu: 

– kolposkop,

– przepływomierz – doppler,

– łaźnia wodna,

– elektrokardiograf,

– 2 szt. Pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. 

5. Omówienie średnich płac w jednostkach organizacyjnych powiatu. 



Skarbnik  Powiatu –  przedstawiła  średnie  miesięczne  płace  w  jednostkach

organizacyjnych powiatu w brzmieniu załącznika do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu postanowił, że podwyżki w jednostkach organizacyjnych powiatu

będą w kwocie od 100 do 250zł  i będą obowiązywały od 1 lipca 2008r. 

6. Omówienie  wyników  kontroli  5%  w  niektórych  jednostkach

organizacyjnych powiatu. 

Główny  Specjalista  –  p.  Kamila  Bierówka  –  przedstawiła  wyniki  kontroli

przeprowadzonej w następujących placówkach:

– Dom Pomocy Społecznej w  Obrytem,

– Zespół Szkół Zawodowych  im J. Ruszkowskiego w Pułtusku,

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pułtusku,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku,

– Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku,

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  akceptował  wyniki  kontroli  i  przedstawione  sprawozdania  oraz

zaakceptował zalecenia pokontrolne do ww. jednostek. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 119/08. (uchwała znajduje się w rejestrze uchwał

Zarządu Powiatu)

8. Sprawa  interpelacji  zgłoszonej  na  ostatniej  Sesji  dot.  funduszu

zdrowotnego.

Dyrektor Wydziału EZK – p.  W. Gregorczyk – poinformował,  że na ostatniej

Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  Radna  Krystyna  Estkowska  poprosiła  o

uzupełnienie  odpowiedzi  na  interpelację  zgłoszoną  na  poprzedniej  Sesji  dot.

funduszu zdrowotnego.  

Dyrektor wyjaśnił, że w udzielonej odpowiedzi na interpelację poinformowano,

że   organ  prowadzący  umieszcza  w  budżetach  jednostek  oświatowych

odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną. Natomiast zabrakło drugiej

części odpowiedzi, która wynika z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela, który brzmi:



“Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą

corocznie  w  budżetach  odpowiednie  środki  finansowe  z  przeznaczeniem  na

pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz

określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i

sposób ich przyznawania”.

Dodał,  że  należy  również  określić  wysokość  funduszu  zdrowotnego,  gdyż

prawnie nie jest ona określona. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora EZK do przygotowania propozycji regulaminu

o zasadach przyznawania i kryteriach podziału funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. 

9. Ustalenie wynagrodzenia dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Dyrektor  Wydziału  EZK  –  p.  W.  Gregorczyk –  przedstawił  wynagrodzenia

dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat w roku

2008.  Poinformował,  że  na  ostatniej  Sesji  Rada  Powiatu  przyjęła  Regulamin

wynagradzania  nauczycieli  w  roku  2008,   w   którym  środki  na  minimalne

wynagrodzenie zasadnicze dla dyrektorów szkół zostały zwiększone o 10%. 

Następnie  Dyrektor  poinformował,  że  zgodnie  z  regulaminem  wynagradzania

nauczycieli  dodatek  funkcyjny  dla  dyrektorów  wynosi  30%-80%   a  dodatek

motywacyjny – nie mniejszy niż 8% wynagrodzenia zasadniczego. 

Wysokość dodatku funkcyjnego pozostała na takim samym poziomie jak w roku

ubiegłym,  natomiast dodatek stażowy będzie zależał od ilości przepracowanych

lat.  Poza  tym  Dyrektor  SOSW  im.  A.  Karłowicz  w  Pułtusku  oraz  Dyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku posiadają dodatki  za tzw.

„trudne  warunki  pracy”.  W  propozycji  wynagradzania  dyrektorów  zostały

również umieszczone godziny pracy jako nauczycieli.

Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  przedstawioną  przez  dyrektora  Wydziału

EZK. .

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia



zawodowego nauczycieli w roku 2008.

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że dofinansowanie

doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  roku  2008  zostanie  przeznaczone  na

następujące specjalności i formy kształcenia:

- kontynuacja studiów w celu osiągnięcia uprawnień do nauczania języka obcego,

uzyskanie  dodatkowych  kwalifikacji  do  realizacji  zadań  w  zakresie  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej

-  przygotowanie  nauczycieli  do  wykorzystywania  możliwości  technik

informacyjnych i komputerowych,

- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji wynikających z aktualnych potrzeb szkoły, 

-  uzyskanie  uprawnień  egzaminatora  przedmiotów  zawodowych  lub

ogólnokształcących.

Dodał,  że  w  2008r.  maksymalna  kwota  dofinansowania  opłat  za  kształcenie

pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli będzie wynosiła

do 75%.

Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Dyrektora EZK oraz podjął

uchwałę  nr  118/08  w  sprawie  przyjęcia  planu  dofinansowania  doskonalenia

zawodowego nauczycieli w roku 2008.

11.Sprawa Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Radny  –  p.  W.  Cienkowski –  poinformował,  że  w  związku  z  propozycją

zorganizowania  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  oraz  koniecznością

urządzenia lokalu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

zwróciła  się  z  ustnym  wnioskiem

o  przeznaczenie  środków  finansowych  w  kwocie  ok.  5.000zł  na  wykonanie

inwentaryzacji, opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń (3.600zł.)

oraz  kosztorysu inwestorskiego  (1.500zł)  na zorganizowanie Środowiskowego

Domu Samopomocy. 

Radny  zaznaczył,  że  utworzenie  ww.  placówki  w  powiecie,  pozwoli  na

pozyskanie  od  Wojewody  Mazowieckiego  środków  w  wysokości  27.000  zł.



miesięcznie.  Środki te zostałyby przeznaczone na utrzymanie Domu i płace dla

personelu.  

Starosta  –  poinformował,  że  pomieszczenia,  które  można  zagospodarować  na

potrzeby  Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku stanowią  własność

parafii  pod  wezwaniem  św.  Józefa  w  Pułtusku  Część  z  nich  jest  gotowa  do

zagospodarowania, natomiast pozostałe należy wyremontować. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek i postanowił o zleceniu wykonania kosztorysu

oraz  inwentaryzacji  wraz  z  koncepcją.  Ww.  zlecenie  zostanie  przygotowane  przez

Dyrektora  PCPR  w  Pułtusku  we  współpracy  z  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i

Nadzoru Panią Marianna Permanicką. 

12.Zaproszenie  Starosty  Legionowskiego  do  wzięcia  udziału  w  I

Mistrzostwach  Mazowsza  Pracowników  Samorządowych  w  Piłce  Nożnej

Mazovia CUP 2008.

Dyrektor  Wydziału  EZK  –  p.  W.  Gregorczyk –  poinformował,  że  Starosta

Legionowski  przekazał  pismo,  w  którym  zaprasza  do  wzięcia  udziału  w  I

Mistrzostwach Mazowsza Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej Mazovia

Cup 2008. Dodał, że impreza odbędzie się w dniach 6-7 czerwca br. na boiskach

gmin  Legionowo,  Serock,  Wieliszew.  Patronat  nad  Turniejem  objęli  m.  in.

Wojewoda  Mazowiecki,  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego,  Związek

Powiatów Polskich.

Dyrektor dodał, że w terminie do dnia 16 maja br. należy zgłosić chęć udziału

oraz opłacić wpisowe w wysokości 900 zł.  

Kserokopia pisma stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu postanowił o wzięciu udziału w Turnieju. 

13.Przyjęcie protokółów posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniach

16, 25 i 30 kwietnia br. 

Zarząd Powiatu w Pułtusku przyjął protokóły posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniach 16, 25 oraz 30 kwietnia br. 

14.Wolne wnioski.  



– omówienie  spraw  związanych  z  organizacją   Święta  Samorządowo  -

Ludowego, propozycja plakatu.

Sekretarz  Powiatu – przypomniała,  że  na  posiedzeniu  w dniu  30  kwietnia  br.

Zarząd  Powiatu  wstępnie  omawiał  sprawę  organizacji  Święta  Samorządowo  –

Ludowego. Obecnie wiemy, że na organizację ww. imprezy udało się pozyskać

środki  finansowe  od  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  oraz  Banku

Spółdzielczego w Ciechanowie  w kwocie ok. 5.000 zł. (czyli o 1.000 zł. więcej niż

zakładano)

Za kwotę 5.000 zł. zostaną sfinansowane zadania, które w pierwszej wersji miał

finansować powiat pułtuski, tj.: 

1) wynajem Domu Polonii w Pułtusku – przy moście Arkadowym oraz parking

przy ul. Szkolnej 11 – koszt ok. 1.500zł 

2) ochrona imprezy –  ok. 2.000zł + 22% VAT

3) ubezpieczenie uczestników imprezy – ok. 300 zł

4) dyżur medyczny  ok. 300 zł

5) publikacja zaproszenia w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej – ok.  400zł. 

Jednocześnie Sekretarz poinformowała, że Forum Młodych Ludowców zajmie się

sprawą  przygotowania  zaproszeń  oraz  plakatów  jak  również  ich

rozprowadzeniem a także deklaracją sceny. 

Zarząd  przyjął  informację,  pozytywnie  opiniując  fakt  pozyskania  znacznej  kwoty

środków finansowych na organizację imprezy. Święto Samorządowo – Ludowe będzie

miało charakter imprezy kulturalno – rozrywkowej. 

– sprawa przeniesienia siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak   -  przypomniała,  że  30  kwietnia  br.  Zarząd

Powiatu  zastanawiał  się   nad  propozycją  zmiany  siedziby  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku, w tym też celu przeprowadził wizję lokalną w DPS w

Ołdkakach  oraz  w  DPS  w  Obrytem..  Radna  zwróciła  się  z  wnioskiem,  aby

decyzja w przedmiotowej sprawie została podjęta jak najszybciej, ponieważ teren

należący  do   ZDP  wygląda  nieestetycznie  a  jest  on  w  sąsiedztwie  nowo



budowanego basenu, który w niedługim czasie zostanie oddany do użytku.

Zarząd Powiatu  postanowił  zobowiązać  Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych do

przygotowania kalkulacji miesięcznych kosztów związanych z przeniesieniem Zarządu

Dróg Powiatowych, która będzie zawierała m.in:

– koszty dojazdów do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakch,

– koszty  jakie  należy  ponieść  przy  ewentualnym  przeniesieniu  do  kotłowni

kontenerowej przy ul. Stare Miasto w Pułtusku (np. koszty najmu).

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: 

Sylwia Chojnacka

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


