
Protokół Nr 76 /08 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 9 lipca  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. 13.30 
 

1. Informacja nt.  funkcjonowania  SP ZOZ w Pułtusku. 

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, Ŝe aktualnie podpisywany jest 

kontrakt na usługi szpitalne na II półrocze 2008r., który będzie na poziomie 

wykonania budŜetu jednostki za I półrocze br.  

Natomiast obecnie wprowadzany jest nowy system rozliczeń szpitali z Narodowym 

Funduszem Zdrowia – dot. jednorodnych grup pacjentów (JGP), który będzie 

przyporządkowywał  pacjentów z róŜnymi dolegliwościami do grup, których 

leczenie wiąŜe się z jednolitymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym. 

Grupy będą wyznaczane na podstawie rozpoznania procedur medycznych, jakie 

będą wykorzystywane w leczeniu oraz wieku pacjenta i czasu pobytu w szpitalu.  

Przez pierwsze trzy miesiące  po wprowadzeniu systemu JGP, tj. od 1 lipca br. do 

30 września br. będzie obowiązywać okres przejściowy - w razie kłopotów 

dyrektorzy placówek będą mogli zastosować tzw. uproszczoną sprawozdawczość. 

Następnie Dyrektor przedstawił: 

- propozycję wprowadzenia zamian w SP ZOZ , które  są 

jednocześnie nawiązaniem do programu restrukturyzacyjnego szpitala a dotyczą 

funkcjonowania: działu diagnostyki laboratoryjnej,  działu utrzymania higieny i 

transportu, radiologii. 

- propozycję wdraŜania systemu budŜetowania oddziałów 

szpitala , 



-  informację o redukcji zatrudnia w SP ZOZ – w 

pierwszej kolejności będą zwalniane osoby , które nabyły prawo do emerytury 

oraz osoby, które posiadają umowę na czas określony. 

Na zakończenie Dyrektor poinformował, Ŝe wszystko wskazuje na to, Ŝe Oddział 

Dziecięcy i Noworodkowy zostaną uruchomione od 15 sierpnia br.  

Zarząd Powiatu przyjął informacje oraz zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do 

przygotowania planu rzeczowo–finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2008r, który będzie przedmiotem najbliŜszej 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

2. Omówienie wyników kontroli 5% wydatków w jednostkach 

organizacyjnych powiatu pułtuskiego. 

Główny Specjalista – p. Kamila Bierówka – przedstawiła wyniki kontroli 

przeprowadzonej w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu: 

– w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Golądkowie  

– w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku  

– w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pułtusku  

– w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  

– w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku 

–  w Bursie Szkolnej w Pułtusku  

– w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, 

– w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku  

– w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku  

Zarząd Powiatu akceptował wyniki kontroli i przedstawione sprawozdania oraz zaakceptował 

zalecenia pokontrolne do ww. jednostek.  

3. Wyniki egzaminu maturalnego w publicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych w r.szk.2007/2008. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu – p. W. Gregorczyk 

przedstawił wyniki egzaminu maturalnego w publicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych w r.szk.2007/2008 w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.  



Zarząd przyjął informację.  

4. Informacja o liczbie uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej na  

r.szk. 2008/2009 oraz wnioski dyrektorów szkół w sprawie dalszej 

rekrutacji. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu – p. W. Gregorczyk 

przedstawił informację o liczbie uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej 

na rok szkolny  2008/2009 w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu. 

Dyrektor Wydziału EZK poinformował, Ŝe w dwóch przypadkach liczba osób 

przyjętych do klas pierwszych jest mniejsza od wymaganej do utworzenia oddziału, 

tj: 

1) w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do Technikum Nr 1 zawod technik 

elektronik – zgłosiło się 14 osób 

2) w ZS im. B. Prusa w Pułtusku do Technikum  Nr 2 zawod technik 

handlowiec -zgłosiło się 15 osób. 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 

p. F. Dąbek poinformował, Ŝe są duŜe szanse na uruchomienie klasy technik 

handlowiec, poniewaŜ z informacji telefonicznych przekazanych przez uczniów 

zakwalifikowanych do przyjęcia wynika, Ŝe zapomnieli oni potwierdzić gotowość 

uczęszczania do tej klasy.  

Następnie Dyrektor wnioskował o utworzenie  trzeciego oddziału klasy 

wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 ze względu na duŜe 

zainteresowanie kandydatów tym kierunkiem kształcenia.  

Zarząd Powiatu akceptował propozycje Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w 

Pułtusku.  

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu opinii Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  – 

p. A. Krawczyńskiego postanowił zaniechać dalszego nobory do klasy Technik 

Elektronik w roku szkolnym 2008/2009. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego poinformował, Ŝe nie 

powiodła się próba pozyskania środków finansowych od Ministra Sportu na 



budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ. Obecnie będą podejmowane próby 

pozyskania środków z innych źródeł finansowania.  

5. Wyniki wizytacji w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału EZK p. W. Gregorczyk przedstawił wyniki wizytacji w SOSW 

im. A. Karłowicz w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.  

Zarząd przyjął informację.  

6. Wniosek dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku o wyraŜenie opinii o 

projekcie  

"Twoja lepsza szkoła". 

Dyrektor Wydziału EZK poinformował, Ŝe Biuro Kredytowe GE Money Bank w 

Białymstoku realizuje program „Twoja lepsza szkoła”, który przewiduje róŜne 

formy wsparcia dla szkół m.in. funduje dla szkoły stroje sportowe ze swoim logo, 

organizuje konkursy z nagrodami, itd. Obecnie jest propozycja Dyrektora LO dot. 

wyraŜenia zgody na objęcie ww. programem LO im. P. Skargi w Pułtusku.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję Dyrektora LO. 

Dyrektor Wydziału EZK poinformował, Ŝe Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi 

w Pułtusku nie uzyskało dofinansowania z budŜetu państwa na modernizację  

monitoringu w szkole.  

Zarząd przyjął informację.  

7. Informacja PCPR o przystąpieniu do realizacji projektu “Powiat Pułtuski 

koordynatorem działań na rzecz profilaktyki niedostosowania 

społecznego wśród dzieci i młodzieŜy oraz pomocy dziecku i rodzinie”.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – p. B. Jóźwiak 

poinformowała, Ŝe w związku z ogłoszonym  w dniu 2 kwietnia 2008r. przez 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursem ofert na finansowe wspieranie 

programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pułtusku przygotowało i złoŜyło ofertę programową pt. “Powiat 

Pułtuski koordynatorem działań na rzecz profilaktyki niedostosowania społecznego 

wśród dzieci i młodzieŜy oraz pomocy dziecku i rodzinie”. Głównym zadaniem 

programu jest wielozakresowa pomoc skierowana do dzieci i rodzin dąŜąca do 



ochrony dzieci z wykorzystaniem specjalistów , instytucji i słuŜb zajmujących się 

problemem rodziny w środowisku lokalnym. Informacja o projekcie stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

Dyrektor poinformowała, Ŝe uzyskała telefoniczną informację, iŜ powiat pułtuski 

zakwalifikował się do konkursu otrzymując kwotę 30.000zł.  

Zarząd przyjął informacje oraz postanowił o podpisaniu umowy w przedmiotowej sprawie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  upowaŜnienia członka Zarządu do 

podpisywania dokumentacji dotyczącej projektu “Powiat Pułtuski 

koordynatorem działań na rzecz profilaktyki niedostosowania 

społecznego wśród dzieci i młodzieŜy oraz pomocy dziecku i rodzinie”.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 129/08 w sprawie upowaŜnienia członka 

Zarządu – p. Wisława Cienkowskiego do podpisywania dokumentacji dotyczącej 

projektu “Powiat Pułtuski koordynatorem działań na rzecz profilaktyki 

niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieŜy oraz pomocy dziecku i 

rodzinie”. 

9. Sprawa odszkodowania za działkę nr 50/5 połoŜonej we wsi Nowe 

Borsuki. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska 

przedstawiła wniosek Pani M. Kosteckiej zawierający propozycję odszkodowania za 

działkę nr 50/05 połoŜoną w Borsukach Nowych – w wysokości 20zł za m2 

Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę: 

- średnią cenę za m2  gruntów w obrocie nieruchomościami na terenie obrębu 

Nowe Borsuki (około 12 zł)  

- wartość darowanych działek przez p. M. Kostecką w 2007r., która wynosiła 

5 zł za m2 
- konsultacje przeprowadzone z Urzędem Gminy w Zatorach odnośnie 

ustalenia wysokości odszkodowania w 2008r. przez Wójta Gminy Zatory za 

grunty przeznaczone pod drogi gminne wynosiła 9 – 10 zł za  m2 



postanowił zaproponować p. M. Kosteckiej odszkodowanie w wysokości 10 zł za 

m2 

10. ZastrzeŜenie Remigiusza Czartoryjskiego do sporządzonego podziału 

działki połoŜnej we wsi Ołdaki stanowiącej własność powiatu 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska 

przedstawiła pismo p. R. Czartoryjskiego dot. kupna działki połoŜonej we wsi 

Ołdaki gm. Gzy w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.  

Dyrektor wyjaśniła, Ŝe przedmiotowa nieruchomość jest w trwałym zarządzie 

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

Zarząd Powiatu  negatywnie zaopiniował wniosek Pana Czartoryjskiego..  

11. Zatwierdzenie wzoru folderu powiatu pułtuskiego. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił projekt  folder 

powiatu pułtuskiego, w którym zostały uwzględnione zmiany proponowane przez 

Zarząd Powiatu.   

Następnie poinformował, Ŝe na jednym z posiedzeń Zarządu była propozycja 

dodruku folderu 1000 egzemplarzach. Obecnie jest propozycja dodrukowania ww. 

folderu z numerem ISBN, co wpłynie na zmniejszenie kosztów i umoŜliwi 

dodrukowanie ww. folderu 1500 egzemplarzach.  

Zarząd Powiatu akceptował propozycję. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: upowaŜnienia członka Zarządu do 

podpisywania dokumentacji dotyczącej projektu „Wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 130/09 w sprawie: upowaŜnienia członka 

Zarządu – p. W. Cienkowskiego, do podpisywania dokumentacji dotyczącej 

projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

13. Zatwierdzenie wyniku o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 

pn.” doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni w budowanym szpitalu 

w Pułtusku”.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, Ŝe w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni w budowanym szpitalu w Pułtusku” 

wpłynęły trzy oferty, tj:  

1. Ofertę nr 1 złoŜył Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ Spółka Jawna 07 – 

410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westrplatte 5  

2. Ofertę nr 2 złoŜył Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. - Kan., 

Energetycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy Spółka Jawna 06 – 400 

Ciechanów, ul. Śmiecińska – oferta została odrzucona. Treść oferty nie 

odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta zawierała błąd w obliczeniu ceny. 

3. Ofertę nr 3 złoŜył „INSTAL – GAZ” Pawlak Konrad 09 – 408 Płock, ul. 

Miedziana 4  

Komisja przetargowa proponuje wybór oferty nr 3  „INSTAL – GAZ” Pawlak 

Konrad 09 – 408 Płock, ul. Miedziana 4 . 

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ i jest zgodna z przepisami ustawy z 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Oferta uzyskała maksymalną ilość 

punktów i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert.  

Zarząd Powiatu akceptował wybór oferty.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 131/08 w sprawie zmian budŜetu powiatu na 

2008r.  

Uchwała dot. podziału rezerwy celowej w kwocie 131.819 zł z przeznaczeniem na 

regulację wynagrodzeń w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego. Rezerwa 

celowa po zmianie wynosi 870.161zł.  

15. Wniosek KPP w Pułtusku o ufundowanie nagród z okazji Święta 

Policji.  

W związku z uroczystymi obchodami Święta Policji  Zarząd Powiatu w Pułtusku 

postanowił ufundować  nagrody rzeczowe dla wyróŜniających się policjantów w 



łącznej  kwocie ok. 500zł. 

16. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego o likwidację środka 

trwałego.  

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. 

Ruszkowskiego w Pułtusku o likwidację środka trwałego, tj. sprzętu do ćwiczeń, 

który znajduje się w siłowni ZSZ. Sprzęt zostanie zezłomowany.  

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Dyrektora ZSZ.  

Środki jakie zostaną osiągnięte z tego  tytułu stanowią źródło dochodów na 

rachunku dochodów własnych ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.  

17. Informacja Wicewojewody Mazowieckiego nt. wprowadzenia 

budowanego szpitala w Pułtusku do planu inwestycji wieloletnich.  

Starosta Pułtuski poinformował, Ŝe w imieniu Zarządu Powiatu zostało 

wystosowane pismo do Wojewody Mazowieckiego o wprowadzenie rozpoczętej 

inwestycji pn. Budowa szpitala w Pułtusku, do planu inwestycji wieloletnich na rok 

2009 i lata następne. PowyŜsze pismo Wicewojewoda Mazowieckiego skierował do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wraz z informacją, Ŝe 

zgodnie z §42 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat 

pułtuski moŜe uzyskać dotację z budŜetu państwa na dofinansowanie budowy 

szpitala w Pułtusku pod warunkiem ujęcia inwestycji w kontrakcie wojewódzkim.   

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Komendanta oraz 

Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 

w Pułtusku do podpisania umów.   

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 132/08 w sprawie upowaŜnienia Komendanta 

oraz Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 

Pułtusku do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu umów z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie: 

• przyznania dotacji w kwocie 50.000 zł. stanowiącej 5,31% kosztów zakupu 

sprzętu transportowego – podnośnik poŜarniczy SHD – 25 



• przyznania dotacji w kwocie 15.000 zł. na zakup zestawu ratowniczych 

narzędzi hydraulicznych (6.000 zł.) oraz zestawu poduszek 

niskociśnieniowych pneumatycznych (9.000 zł.) 

19. Decyzja w sprawie udzielenia zamówienia na opracowanie projektu 

zamiennego kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w nowo 

budowanym szpitalu w Pułtusku.  

Starosta Pułtuski przedstawił wniosek Inwestora Zastępczego o udzielenie 

zamówienia na opracowanie zamiennego wielobranŜowego projektu budowlano – 

wykonawczego kuchni szpitalnej oraz zaplecza techniczno – magazynowego w 

budynku „B” budowanego szpitala w Pułtusku. 

Inwestor Zastępczy zaproponował aby ze względu na ochroną praw autorskich 

wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanie 

projektu zlecić w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu architektowi 

Panu K. śurkowskiemu. 

Inwestor zaproponował aby ze strony zamawiającego udział w negocjacjach wziął 

Pan Arkadiusz Kępczyński.  

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Inwestora Zastępczego oraz postanowił, Ŝe ze 

strony zamawiającego udział w negocjacjach weźmie równieŜ Dyrektor Wydziału 

Organizacji i Nadzoru  p. M. Permanicka.  

Wyniki negocjacji zostaną przedstawione na posiedzeniu Zarządu w terminie nie 

późniejszym niŜ do końca lipca br.  

20. Zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego do wzięcia 

udziału w DoŜynkach Województwa Mazowieckiego. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska  p. S. Jaworowski 

przedstawił zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego do wzięcia udziału 

w DoŜynkach Województwa Mazowieckiego, które odbędą się 31 sierpnia br. w 

powiecie zwoleńskim. 

Zaproszenie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 



Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe nie będzie brał udziału w DoŜynkach 

Województwa Mazowieckiego.  

21. Przyjęcie protokółów posiedzeń Zarządu Powiatu w dniach 18 i 30 

czerwca br.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 18 czerwca i 30 czerwca 

2008r.  

22. Wolne wnioski. 

Radny Z. Szczepanik poinformował, Ŝe Zarząd Województwa Mazowieckiego - 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

ze 

 



 

 środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Projekty mogą zostać złoŜone zarówno na modernizację dróg, infrastrukturę 

słuŜącą ochronie zdrowia i Ŝycia, na promocję powiatu, itd.  

Starosta Pułtuski poinformował, Ŝe ten temat jest nam znany i juŜ zobowiązał 

Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji do przygotowania informacji o 

moŜliwości złoŜenia projektów o pozyskanie środków unijnych na dany cel.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.10 

Protokółowała:  

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

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

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

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

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

Zbigniew Szczepanik ........................................... 


