
Protokół Nr 86/08 

 posiedzenia Zarządu Powiatu i Pułtusku 

w dniu 9 października  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. 13.00.

1. Sprawa rentgenowskiego aparatu mammograficznego. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na jednym z posiedzeń Zarząd Powiatu

zastanawiał  się,  czy  zmiana  miejsca  montaży  rentgenowskiego  aparatu

mammograficznego nie spowoduje utraty dotacji przyznanej na ww. cel. W

związku  z  powyższym  do  Dyrektora  Departamentu  Zdrowia  Urzędu

Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  Pani  Ewy

Łagońskiej  zostało  skierowane  zapytanie  z  prośbą  o  wydanie  stosownej

opinii. 

W dniu 8 października br. do Starostwa Powiatowego w Pułtusku wpłynęło

pismo  Pani  Dyrektor,  w  którym  poinformowała,  iż  sprawa  lokalizacji

mammografu jest suwerenną decyzją SP ZOZ w Pułtusku.

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

Odnośnie  zamontowania  aparatu  mammograficznego  w  Przychodni

Dyrektor  SP  ZOZ w Pułtusku  poinformował,  że  ze  wstępnych  wyliczeń

wynika,  że  zarówno  koszt  przystawania  pomieszczeń  do  montażu  ww.

aparatu  w  Przychodni,  jak  równie  koszty  związane  z  jego  obsługą  będą

bardzo wysokie. 



Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do  przedstawienia  na

najbliższym posiedzeniu Zarządu kosztorysu przystosowania pomieszczeń do

zamontowania aparatu mammograficznego w Przychodni. 

2. Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusku 

Prezes  WPUI  zwrócił  się  do  Zarządu  Powiatu  o  umieszczenie  kwoty

4.703.650zł jako wydatki niewygasające z upływem roku 2008. 

Prezes wyjaśnił, ze umowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa Szpitala w

Pułtusku  –  kontynuacja  I  etapu  została  zawarta  17  września  br.  Po  tym

terminie  podjęte  zostały  czynności  związane  z  uruchomieniem  procedur

przetargowych.  Ogłoszono  przetargi  na:  roboty  budowlano  montażowe

hydroforni,   roboty  budowlano  –  montażowe  portierni  oraz  czerpni  i

wyrzutni terenowych. W przygotowaniu są przetargi na: roboty budowlano

–  montażowe  dostosowujące  pomieszczenia  w  budynku  K  na  potrzeby

kuchni  szpitalnej,  wyposażenie  technologiczne  kuchni  szpitalnej.  Zlecono

prace  projektowe  na  połączenie  bloków  szpitalnych  z  budynkiem kuchni

(parte budynku B).

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  Prezesa  WPUI  oraz  akceptował

propozycję  dot.  umieszczenia  kwoty  4.703.650zł  jako  wydatków

niewygasających z upływem roku 2008 z terminem realizacji do 30 września

2009r. 

Wykaz rzeczowo – finansowy robót  budowlanych na budowie  Szpitala  w

Pułtusku   nie  wygasających  z  upływem  roku  budżetowego  2008  stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

3. Zatwierdzenie wniosku na modernizację dróg powiatowych

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  przedstawił  wniosek  na

modernizację  dróg  powiatowych  realizowany  w  ramach  Regionalnego



Programu  Operacyjnego  Priorytet  III.  Regionalny  system  transportowy,

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią

w Powiecie Pułtuskim” 

- na odcinku  Pokrzywnica  o długości 808,71m

- na odcinku Niestępowo – Łubienica o długości 3803 m

- na odcinku Zatory – Popowo o długości 4509m

Łączna długość remontowanych dróg – 9120,71m 

Planowana  wartość  projektu:  około  6.942.000zł,  w  tym  wkład  własny

(35,33%) 2.452.470zł , EFRR (64,67%): 4.489.530,00 zł.

Zarząd Powiatu akceptował przedstawiony wniosek. 

4. Informacja nt.  Programu „Moje Boisko – Orlik 2012"

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił

informację  nt.  programu  „Moje  Boisko  –  Orlik  2012”.  Program  zakłada

budowę  ogólnodostępnych,  bezpłatnych  kompleksów  boisk  sportowych

wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego

kraju.  Założeniem  Programu  jest  udostępnienie  dzieciom  i  młodzieży

nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Termin składania wniosku – 30 listopada 2008r. 

Zarząd Powiatu postanowił , że nie weźmie udziału ww. programie. 

5. Wniosek  Dyrektora Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa w Pułtusku  dot.

zatrudnienia nauczyciela emeryta

Zarząd  Powiatu  akceptował  wniosek  Dyrektora  dot.  zatrudnienia  w roku

szkolnym 2008/2009 emerytowanego nauczyciela - Pani Hanny Sadkowskiej,

na  stanowisku  nauczyciela  języka  rosyjskiego  w  wymiarze  czasu  pracy

przedstawionym  we  wniosku  z  dnia  3  października  br.  znak:

ZS.401/1/2/2008/2009 stanowiącym załącznik nr 5               do protokołu. 



6. Zatwierdzenie aneksów do organizacji szkół ponadgimnazjalnych 

Zarząd Powiatu akceptował aneksy do organizacji szkół ponadgimnazjalnych

powiatu pułtuskiego w roku szkolnych 2008/2009. 

Szczegółowa informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Wniosek Ogólnopolskiego Związku Katolickich Klubów

Sportowych o przekazanie środków finansowych 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Ogólnopolskiego Związku

Katolickich Klubów Sportowych dot. udzielenia pomocy finansowej z

przeznaczeniem na X Ogólnopolski Rajd Rowerowy – Pielgrzymkę 108

Męczenników i Sł. B. Ks. Jerzego Popiełuszki  im. Jana Pawła II w dniach 11 –

14 czerwca 2009r. 

Zarząd  Powiatu  z  uwagi  na  przepisy  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o

działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  nie  ma  możliwości

udzielenia pomocy finansowej na ww. cel. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 153/08 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2008r. 

Uchwała dotyczący:

- Zwiększenia dochodów i wydatków  budżetu  o kwotę 12.590zł – dotacja

od Wojewody Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Państwowej

Starzy Pożarnej

- zmniejszenia dochodów i wydatków  budżetu o kwotę 86.702zł  -

zmniejszona dotacja Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne  oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.  

9. Informacja nt.  otwarcia ofert  na realizację  zadania ”Likwidacja

barier architektonicznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego

im. Piotra Skargi w Pułtusku”



Dyrektor Wydziału Organizacji  i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła

informacje  Liceum  Ogólnokształcącego  nt.  wyników  postępowania

przetargowego na zadanie: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku

Liceum  Ogólnokształcącego  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku”.  W  postępowaniu

wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „ISBUD”

Józef Łatyfowicz. Cena oferty – 178.932,58zł. 

Na  realizację  ww.  zadania  zostały  zaplanowane  środki  w  wysokości  ok.

170.000zł.

Dyrektor  LO wnioskuje  o przeniesienie  w ramach planu jednostki  kwoty

8.867,25zł  oraz  z  wydatków  związanych  z  wykonaniem  dokumentacji

technicznej  i  nadzorem  budowlanym  na  kwotę  3.172zł  na  wydatki

inwestycyjne. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  Liceum

Ogólnokształcącego  w   Pułtusku.  Z  chwilą  podjęcia  uchwały  przez  Radę

Powiatu  w sprawie  zmian budżetu,  w której  zostanie   uwzględniony ww.

wniosek , Dyrektor LO ogłosi wynik postępowania. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

10.Zatwierdzenie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w

placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych

wydatków.

Zarząd Powiatu zatwierdził porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w

placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

z powiatem płońskim. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko

urzędnicze.



Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 154/08 w sprawie ogłoszenia naboru na

wolne  stanowisko  urzędnicze  -  Dyrektor  Środowiskowego  Domu

Samopomocy w Pułtusku.. 

Do przeprowadzenia procedury naboru została powołana Komisja w

składzie:

1. Małgorzata Pajewska – Sekretarz Powiatu – Przewodniczący

2. Wiesław Cienkowski – członek Zarządu Powiatu

3. Beata Jóźwiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Pułtusku 

12.Wniosek  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  o  przydzielenie

dodatkowych pomieszczeń biurowych 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii

dot. przydzielenia dodatkowych pomieszczeń biurowych dla Weterynarii w

związku ze zwiększeniem zatrudnienia. 

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  uznał,  że  nie  dysponuje  wolnymi  pomieszczeniami

biurowymi  aczkolwiek  będą  podejmowane  wspólne  działania  w  celu

pozyskania odpowiednich lokali dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Pułtusku.

13.Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19

września br, 24 września br. oraz 29 września br. 

Zarząd powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 19 września br,

24 września br. oraz 29 września br. 

14.Wolne wnioski.

a. przekazanie Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  



Członkom Zarządu Powiatu został przekazany Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, który będzie

przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zarządu.   

b. Propozycja dot. następnego posiedzenia

Zarządu Powiatu

Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu 14 października br. odbędzie się

posiedzenie Zarządu Powiatu podczas którego zostaną przedstawione wyniki

przetargów na budowę chodników w miejscowości Psary oraz Pniewo, jak

również zostaną omówione wnioski mieszkańców wsi o modernizacje dróg. 

Wicestarosta Pułtuski prosił aby na najbliższym posiedzeniu omówić również

sprawę budowy chodnika w miejscowości Grabówiec oraz sprawę realizacji

uchwały Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 września br. w sprawie

rozpatrzenia skargi p. Stalamach. 

c. sprawa  złożenia  wniosku  do  Marszałka

Województwa Mazowieckiego 

Wicestarosta  zaproponował  aby  Zarząd  Powiatu  wyszedł  z  inicjatywą

skierowanie  wniosku  do  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  p.  A.

Struzika o zagospodarowanie wolnych powierzchni w budowanym szpitalu

w Pułtusku a nie zagospodarowanych przez SP ZOZ w Pułtusku.  

d. spotkanie w sprawie PCK 

Wicestarosta  Pułtuski   zaproponował,  aby  zorganizować  spotkanie  z

udziałem Burmistrza,  wójtów gmin powiatu pułtuskiego oraz przedstawicieli

Zarządu   Rejonowego  PCK  w  Pułtusku  nt.  możliwości  rozprowadzenia

żywności pozyskanej z Banku Żywności na terenie powiatu pułtuskiego.  

5)  informacja nt.  „Doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni  w budowanym

szpitalu w Pułtusku”.



Wicestarosta Pułtuski poinformował, że został spisany protokół końcowego

odbioru  robót   pn.  „Doprowadzenie  gazu  ziemnego  do  kotłowni   w

budowanym  szpitalu  w  Pułtusku”.  Roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z

dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru

robót budowlano – montażowych. Wartość robót wynosi 103.770,08zł. 

System telemetrii  dla  stacji  gazowej  „Pułtusk  –  Szpital”  będzie  zasilany  z

panela baterii słonecznej. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

 Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


