Protokół Nr 70/08
Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 21 maja 2008r.
I.

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

II.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

I.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Aneks do porozumienia z powiatem proszkowskim o umieszczenie dziecka

w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Pani Anna Makówka – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pułtusku

przedstawiła

treść

Aneksu

nr

1/2008

do

porozumienia

nr

PCPR.Ps.4025/3/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ponoszenia kosztów i
określenia

wysokości

ponoszonych

wydatków

na

utrzymanie

dziecka,

umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego.
Zarząd akceptował treść aneksu
2. Ustalenie terminu i tematyki XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Propozycja tematów
1) podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie”
Pani Anna Makówka – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pułtusku przedstawiła propozycję zmiany uchwały nr XVII/125/08 Rady Powiatu
w Pułtusku z dnia 18 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”.
Zmiana dotyczy określenia udziału własnego powiatu pułtuskiego - §2 ww.
uchwały otrzymałby brzmienie:
„Powiat pułtuski zapewnia w 2008 r. w ramach środków własnych (wkład
własny) środki w kwocie 30.605 zł przeznaczone w budżecie powiatu pułtuskiego

na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowankom rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo – wychowawczych”.
Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały, który będzie przedmiotem
najbliższej Sesji Rady Powiatu.
2) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej
czasowego

zaprzestania

działalności

dwóch

oddziałów

szpitalnych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Starosta Pułtuski poinformował, że Dyrektor SP ZOZ złożył wniosek dot.
wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej

czasowego zaprzestania działalności

dwóch oddziałów szpitalnych tj. Oddziału Pediatrii i Neonatologii SP ZOZ w
Pułtusku na okres 3 miesięcy. Do wniosku została dołączona informacja Zespołu
ds. Zakażeń Szpitalnych SP ZOZ w Pułtusku, który stwierdził obecność
niebezpiecznego epidemiologicznie drobnoustroju Pseudomonas aeruginosa.
Obecnie wszystkie miejsca skolonizowane wymagają gruntownego czyszczenia i
dezynfekcji środkiem na bazie kwasu octowego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora SP ZOZ oraz
postanowił, że powyższa sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.
3) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
Skarbnik Powiatu poinformowała o konieczności wprowadzenia do budżetu
powiatu projektów realizowanych:
- przez Powiatowy Urząd Pracy, tj: projektu pt. „Twoje miejsce jest w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku” realizowanego w ramach
Poddziałania

6.1.2

Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , który
obejmuje dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Pułtusku realizujących działania na rzecz bezrobotnych pozostających
w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
- przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pt.
„”Pomagamy naszym klientom aby potrafili sami sobie pomóc”.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Skarbnik oraz postanowił że powyższa

sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę nr 122/08 w sprawie: uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
4. Ogłoszenie

przetargu

nieograniczonym

na

realizację

zadania

doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni w budowanym szpitalu w
Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p M. Permanicka – przedstawiła
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn.
„Doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni w budowanym szpitalu w Pułtusku”
Zarząd Powiatu akceptował SIWZ oraz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w
przedmiotowej sprawie.
Termin składania ofert – 30 czerwca br.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 120/08 w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Na

stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku z dniem 21 maja 2008r został zatrudniony Pan Narcyz
Krzysztof Tokarski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków
budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 121/08 w sprawie zmiany harmonogramu
dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.
7. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
Zarząd Powiatu akceptował treść informacji o wykonaniu budżetu powiatu
pułtuskiego za 2007r. , która zostanie zamieszczona w BIP
PUŁTUSKIEGO.
8. Wolne wnioski.

POWIATU

Zarząd Powiatu z okazji 100-ych urodzin Pani Apolonii Sternik zam.
Pokrzywnica postanowił ufundować upominek okolicznościowy w kwocie do
200zł.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.30
Protokółowała:
B. Przybyłowska

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

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

