
Protokół Nr 88 /08

Zarządu powiatu w Pułtusku 

w dniu 21 października 2008r. 

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. 11.00.

1. Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusku:

– Propozycja  firmy  International  Dialysis  Centers  dot.  dzierżawy

powierzchni w nowo budowanym szpitalu. 

Dyrektor  Generalny  Międzynarodowego  Centrum  Dializ  –  p.  Marek

Duszota –  przedstawił  propozycję  firmy  International  Dialysis  Centers

dotyczącą dzierżawy ok. 700m² powierzchni na terenie budowanego Szpitala

w Pułtusku na realizację projektu Międzynarodowego Centra Dializ. 

Dyrektor dodał, że lokalizacja nowej stacji dializ na terenie szpitala umożliwi

korzystanie z tej formy terapii dużej grupie pacjentów z powiatu pułtuskiego

i  wyszkowskiego,  którzy w chwili  obecnej  muszą  dojeżdżać  na  dializy  do

odległych  ośrodków  w  Ciechanowie,  Makowie  Mazowieckim  czy

Wołominie.  Poinformował,  że  oferta  przyniesie  wymierne  korzyści

finansowe. Propozycja przedstawiona przez firmę to:

– dzierżawa pomieszczeń na okres nie mniejszy niż 12-15 lat,

– wyjściowa stawka dzierżawy wynosząca 20 zł. netto/1 m² powierzchni.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

Zarząd Powiatu postanowił,  że  powyższą  propozycję  rozważy  w najbliższym

czasie. 



2. Dostawa i  montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni  głównej  w

budowanym szpitalu w Pułtusku.   

Dyrektor  Wydziału  OR. -  p.  M.  Permanicka – przedstawiła  Specyfikację

Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  realizacje  zadania  pn:  „Dostawa  i

montaż  wyposażenia  gastronomicznego  kuchni  głównej  w  budowanym

szpitalu w Pułtusku”

Przedmiotem  zamówienia  będzie  dostawa  i  montaż  wyposażenia

gastronomicznego  kuchni  głównej  w  bloku  K,  parter  w  budowanym

szpitalu  w Pułtusku  wraz  z  rozruchem  urządzeń  technologicznych  oraz

szkoleniem personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. 

Termin  wykonania  zadania  -   30.06.2009r..  W  roku  2008  zostaną

wydatkowane środki w wysokości 800.000zł. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ogłoszeniu  przetargu  pn.:  “Dostawa  i  montaż

wyposażenia  gastronomicznego  kuchni  głównej  w  budowanym  szpitalu  w

Pułtusku”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu

systemowego pt. „ Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami

sobie pomóc”, w powiecie pułtuskim, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  155/08  w  sprawie  zatwierdzenia  do

realizacji  projektu  systemowego  pt.  „  Pomagamy  naszym  klientom,  aby

potrafili  sami sobie pomóc”, w powiecie pułtuskim, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt  będzie  realizowany  w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki  Priorytet  VII  „Promocja  Integracji  społecznej”,  Działanie   7.1.

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i

upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  powiatowe  centra  pomocy

rodzinie”.



Budżet projektu jest budżetem zadaniowym w ogólnej wysokości 291.473.00

zł. Wysokość wkładu własnego wynosi 30.604,93 złotych ( 10,5%)  natomiast

kwota dofinansowania z EFS wynosi ( 89.5% ) - 260.868,07 złotych.

4. Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Komendanta oraz Głównego

Księgowego  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w

Pułtusku do podpisania umów.

Starosta Pułtuski  – poinformował, że w związku z przyznaniem  dotacji dla

Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  przez

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w

Warszawie  na zakup  lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z

funkcją  do  rozpoznawania  skażeń  chemiczno  –  ekologicznych,  zachodzi

konieczność  podjęcia  uchwały  upoważniającej  Komendanta  Powiatowego

oraz  Głównego Księgowego  KP PSP w Pułtusku  do podpisania  umowy z

WFOŚiGW.

Zarząd Powiatu  podjął  uchwałę Nr 156/08.  Uchwała znajduje  się  w Rejestrze

Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starostwa Powiatowego w

Pułtusku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 157/08 w sprawie upoważnienia Starostwa

Powiatowego  w  Pułtusku  do  przeprowadzenia  postępowania  i  udzielenia

zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.  Remont  budynku

parafialnego przy ul.  Daszyńskiego 3 na potrzeby Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pułtusku”. 

Poza  tym Zarząd  upoważnił  Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru

Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  –  Panią  Mariannę  Permanicką  do

przygotowania dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania.

6. Wniosek  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Pułtuskiej  dot.  udzielenia

wsparcia finansowego.



Sekretarz  Powiatu  –  poinformowała,  że  Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi

Pułtuskiej Pułtuskiej zwróciło się z prośbą o wydzielenie z przyszłorocznych

funduszy  powiatu  na  zadanie  odrestaurowania  wnętrz  dzwonnicy  przy

Bazylice Pułtuskiej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Skarbnik  Powiatu –  poinformowała,  że  brak  jest  podstaw  prawnych  do

przekazania  środków finansowych  Towarzystwu i  taka  uchwała  zostałaby

uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodała, że jedyną prawna

drogą pomocy jest udzielenie dotacji celowej na konserwację zabytków, ale

nie dla Towarzystwa tylko dla Parafii. Możliwość uzyskania takiej pomocy

reguluje  Ustawa  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  a  zasady

przyznawania  i  tryb  składania  wniosków określa  Uchwała  nr  XX/157/04

Rady  Powiatu  z  dnia  29  grudnia  2004  roku   w sprawie:  zasad  udzielania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarząd Powiatu podjął negatywną decyzję w powyższej sprawie.

7. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia kierownika w ZS im. B. Prusa

w Pułtusku.

Dyrektor  Wydziału  EZK -p.  W.  Gregorczyk –  przedstawił  informację  nt.

funkcjonowania  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  oraz  wniosek

Dyrektora  ZS o utworzenie stanowiska kierownika gospodarczego.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  kierownika  gospodarczego  od

dnia 1 listopada 2008r. do dnia 31 sierpnia 2009r., w ramach środków własnych

jednostki. 

8. Informacja  Dyrektora  LO im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  nt.  zawartych

umów na wynajem pomieszczeń w szkole. 

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

LO im. Piotra Skargi  w Pułtusku przedstawiła  informację nt.  umów, jakie



zostały zawarte przez Liceum Ogólnokształcące na wynajem powierzchni w

obiekcie szkolnym  

Informacja stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

9. Wniosek  Powiatowego  Koła  Pszczelarzy  dot.  udzielenia  wsparcia

finansowego. 

Zarząd Powiatu postanowił powrócić do tematu na jednym z  kolejnych posiedzeń

Zarządu.

10.Wolne wnioski.

Członek Zarządu – p.  Izabela  Sosnowicz – Ptak – zaproponowała  aby  do

Marszałka Województwa Mazowieckiego zostało przygotowane wystąpienie

dot.  zagospodarowania  wolnych  powierzchni  w  budowanym  szpitalu  w

Pułtusku, a nie zagospodarowywanych przez SP ZOZ w Pułtusku. 

Starosta  Pułtuski –  poinformował,  że  zgodnie  z  informacją  telefoniczną

przekazaną  przez  Dyrektora  Departamentu  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego -  p. E. Łagońską

ok.  20 listopada 2008r.. na teren budowy szpitala przyjadą: Wicemarszałek

Województwa  Mazowieckiego  –  p.  Roszkiewicz  oraz   Dyrektor

Departamentu Zdrowia p. Ewa Łagońska wraz z  przedstawicielami szpitala

w



Ciechanowie, który podlega Marszałkowi. Wymienione osoby przeprowadzą

wizję  pomieszczeń  w  nowo  budowanym  szpitalu  w  celu  ewentualnego

zagospodarowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00

Protokółowała: 

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


