
Protokół Nr 90/08 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 5 listopada  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. 13.00. 

 

1. Sprawy związane z bieŜącym funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusku 

Dyrektor SP ZOZ przedstawił informację nt. bieŜącego funkcjonowania SP ZOZ 

w Pułtusku.  

Poinformował, Ŝe w Szpitalu  w Pułtusku  funkcjonują wszystkie oddziały, łącznie 

z Oddziałem Neonatologicznym – ordynatorem jest p. Kozłowska, oraz 

Oddziałem Pediatrycznym -  ordynatorem jest p. DręŜek.  

Zostały podjęte działania w kierunku usprawnienia pracy: 

- poradni „K”  - odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie jest 

ordynator Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego  p.  

Nowicki. W planach jest równieŜ uruchomienie szkoły 

rodzenia.   

- Przychodni w Pułtusku – kierownikiem została dr Skalska. 

Obecnie w Przychodni przyjmuje ok. 7 lekarzy.  

Dyrektor poinformował, Ŝe w dalszej kolejności będą podejmowane działania w 

kierunku usprawnienia pracy działu diagnostyki laboratoryjnej, działu diagnostyki 

obrazowej,  jak równieŜ Oddziału Chirurgii Ogólnej.  

Następnie Dyrektor poinformował, Ŝe w ostatnich dniach w prasie pojawiły się 

informacje nt. strajku pielęgniarek i połoŜnych zatrudnionych w mławskim szpitalu. 

W SP ZOZ w Pułtusk przeprowadzono rozmowy ze związkami zawodowymi, 

przyjęto pewne ustalenia i nie powinno być Ŝadnych problemów. 



Następnie Dyrektor poinformował, Ŝe rozpoczął się proces kontraktacji usług na 

rok 2009. Odbyły się juŜ pierwsze spotkania dyrektorów SP ZOZ, podczas których   

uzgodniono, Ŝe będą prowadzone negocjacje w grupach celem ujednolicenia 

wysokości otrzymywanych kontraktów przez poszczególne SP ZOZ-y.   

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

2. Informacja o protestach złoŜonych na postępowania dotyczące: 

– wykonania zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem 

hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, Ŝe w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie zbiorników 

wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie 

budowanego szpitala w Pułtusku” został wniesiony protest przez Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski z 

siedzibą 07-410 Ostrołęka ul. Targowa 26B.  

Dyrektor przedstawiła treść protestu w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru do 

pozyskania opinii radcy prawnego jak równieŜ Prezesa Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie na temat przedstawionego 

protestu, a w szczególności czy Firma ZAMBET spełnia warunek dot. wykazu 

robót będących przedmiotem zamówienia.  

Sprawa zostanie ponownie omówiona na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu w 

obecności Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w 

Ciechanowie.  

– dostawy i montaŜu wyposaŜenia gastronomicznego kuchni głównej w 

budowanym szpitalu w Pułtusku 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, Ŝe w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaŜ 

wyposaŜenia gastronomicznego kuchni głównej w budowanym szpitalu w 

Pułtusku” wpłynął protest wniesiony przez firmę GILDIA Sp. z o.o. wobec 



postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jako niezgodnych z ustawa Prawo zamówień publicznych.  

Protest stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru do 

pozyskania opinii Radcy Prawnego jak równieŜ Prezesa Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie na temat przedstawionego 

protestu.  

Sprawa zostanie ponownie omówiona na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu w 

obecności Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w 

Ciechanowie.  

3. WyraŜenie zgody na zmianę decyzji podziałowej Wójta Gminy Zatory. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę decyzji podziałowej Wójta Gminy Zatory 

dot. podziału działek nr 77/2, 77/5, 77/9 połoŜonych w gminie Zatory.   

Z ww. działek zostanie wydzielona działka na poszerzenie drogi powiatowej – 

131m2. Wysokość odszkodowania – 10zł za m2 

Dyrektor GGN przedstawiła wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji o rozwaŜenie moŜliwości stwierdzenia niewaŜności decyzji Wojewody 

Ostrołęckiego dot. nabycia przez Gminę Zatory z mocy prawa nieodpłatnie 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Mystkówiec Kalinówka 

numerem działki 43 o pow. 1,5ha jako wydanej z raŜącym naruszeniem prawa.  

Zarząd akceptował przedstawione wystąpienie, które stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

4. Sprawa komunalizacji działek dot. budowy chodnika w Grabówcu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze szczegółową informacją Dyrektora Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

nt. komunalizacji działek na potrzeby  budowy chodnika w miejscowości 

Grabówiec. 



Zarząd zobowiązał wymienionych Dyrektorów do przeprowadzenia rozmowy z 

właścicielami działek, które  nie zostały jeszcze skomunalizowane, a które są 

niezbędne do budowy chodnika w miejscowości Grabówiec.  

Informacja o wynikach rozmów zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu.  

5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. drogi Lutobrok – 

Lutobrok Folwark . 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, Ŝe zgodnie z 

decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 października br. przeprowadził rozmowę z 

sołtysami wsi Lutobrok i Lutobrok Folwark na temat zakresu remontu drogi 

powiatowej na odcinku Lutobrok – Lutobrok Folwark, który będzie polegał na 

czyszczeniu i pogłębieniu rowu przydroŜnego o długości ok. 200m oraz 

wyrównaniu nawierzchni ww. drogi. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  do wykonania 

czynności, o których mowa wyŜej.  

Zarząd postanowił zwiększyć plan finansowy ZDP o 3.000zł – środki z rezerwy 

ogólnej. Wymieniona zmiana zostanie uwzględniona w uchwale Zarządu Powiatu w 

sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r.  

6. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pułtusku 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił aneks nr 2 do 

organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Zarząd akceptował aneks. 

7. Sprawa zatrudnienia emeryta w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.   

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek dot. wyraŜenia zgody na 

zatrudnienie Pani Jadwigi Kozłowskiej – emerytowanego nauczyciela matematyki  

na zastępstwo, na czas urlopu macierzyńskiego Pani Agnieszki Bujnowskiej 

(listopad – kwiecień), w wymiarze 10/18 etatu.  

8. Wniosek Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela o 

dofinansowanie prac związanych z wdraŜaniem Systemu Informacji 

Bibliotecznej.  



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. dofinansowania w roku 2009 prac 

przy wdraŜaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. 

Zarząd Powiatu w projekcie budŜetu powiatu na 2009r. zaplanował środki w 

wysokości 139.800zł, co jest zgodne z podpisanym porozumienie w dniu  27 

czerwca 2000r. w sprawie  powierzenia Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej 

im. J. Lelewela w Pułtusku, zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego, 

zgodnie z którym środki finansowe na realizację ww. zadań przekazywane są przez 

powiat pułtuski w wysokości 20% kwoty dotacji z budŜetu miasta uchwalanej przez 

Radę Miejską w Pułtusku na dany rok.  

9. Decyzja w sprawie ufundowania nagród i dyplomów dla uczestników 

Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, Ŝe z okazji uroczystych obchodów 90. rocznicy 

Odzyskania Niepodległości w dniu 14 listopada br. Koło Związku Piłsudczyków 

RP w Pułtusku organizuje Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie 

cało” pod honorowym patronatem Starosty Pułtuskiego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz przeznaczył ok. 500zł na ufundowania 

nagród i dyplomów dla uczestników konkursu. 

9. Wniosek Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

Oddział Poświętne  w Płońsku o wsparcie finansowe.  

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne  w Płońsku dot. wsparcia 

finansowego.  

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

10. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z 

siedzibą w Pułtusku o partycypację w koszach wykonania robót 

brukarskich na ul. Solnej w Pułtusku.  

Zarząd Powiatu w Pułtusku zapoznał się z wnioskiem dot. partycypacji  w kosztach 

renowacji nawierzchni zjazdu do slipu słuŜącego do wodowania jednostek 



pływających z terenu PZW. Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe powyŜszy wniosek 

rozpatrzy  w I kwartale 2009r. 

11. Wniosek PCPR o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej w Ostrołęce. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

dot. umieszczenia dziecka  w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Ostrołęce. 

Miesięczny koszt utrzymania 4.240zł. 

Zarząd akceptował wniosek i wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w tej 

sprawie.  

12. Omówienie załoŜeń do projektu budŜetu powiatu na 2009r.  

Skarbnik Powiatu przedstawiła szczegółową informację nt. załoŜeń do projektu 

budŜetu powiatu na 2009r.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu wstępnie ustalił, Ŝe w projekcie budŜetu na 2009r. 

zostaną uwzględnione niŜej wymienione inwestycji: 

– przebudowa drogi na odcinku Pokrzywnica, odcinku Niestępowo – 
Łubienica    i odcinku Zatory – granica powiatu – kwota 2.452.470 zł 

jest to udział własny do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego          

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007 – 2013. Wartość całego zadania w przypadku pozytywnej oceny 

wniosku wyniesie 6.942.000 zł    

– przebudowa drogi na odcinku Strzegocin – Chmielewo 2.551.531 zł 

jest to udział własny do wniosku w ramach rezerwy drogowej do Ministerstwa 

Infrastruktury. Wartość całego zadania w przypadku akceptacji wniosku 

wyniesie 5.051.531 zł 

 

– przebudowa drogi na odcinku Gródek – Obryte – Psary 3.000.000 zł 

jest to udział własny do wniosku o środki w ramach programu “Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Wartość łączna 

zadania 6.000.000 zł 

 

– przebudowa drogi na odcinku Dzbanice – Karniewek 599.750 zł 

jest to udział własny do wniosku o środki w ramach programu “Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Wartość łączna 

zadania 1.099.748 zł 

 



– budowa chodnika w miejscowości Błędostowo 150.000 zł 

– budowa chodnika w miejscowości Bulkowo 150.000 zł 

– przebudowa chodnika na ulicy Kolejowej w Pułtusku  80.000 zł 

– przebudowa chodnika w miejscowości Szyszki 150.000 zł 

– budowa chodnika w miejscowości Psary 231.947 zł 

– zakup inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych – program         
do ewidencji dróg 30.000 zł 

– wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (załoŜenie instalacji 
alarmowej i przeciwpoŜarowej) 10.000 zł 

-   zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (zakup 
oprogramowania oraz   
    fortianalizatorów do zarządzania bezpieczeństwem sieci 
informatycznej):  

               
58.500 zł 

– zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej         w Pułtusku 

             
250.000 zł 

– zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 4.500 zł 

– wydatki na zadanie inwestycyjne pn. “Budowa Szpitala w Pułtusku”            
6.225.885 zł 

w tym:  

a) wydatki niewygasające z roku 2008 – pomoc finansowa z 
Samorządu Województwa Mazowieckiego  

4.703.650 zł 

b) zakup sprzętu medycznego  1.522.235 zł 

jest to udział własny do wniosku o dofinansowanie projektu pn. “Nowoczesne 

wyposaŜenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 – 2013. Wartość całego zadania w przypadku 

pozytywnej oceny wniosku wyniesie 10.148.230 zł   

 

ZłoŜono równieŜ wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Nowoczesna 

infrastruktura szpitalna warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 – 2013. Wartość całego zadania w przypadku 

pozytywnej oceny wniosku wyniesie w 2009 r. 2.895.000 zł . W projekcie nie 

wymagane  jest zabezpieczenie udziału własnego powiatu. 

 

– prace archeologiczne  przy L.O. im. P. Skargi w Pułtusku        365.000  zł 



  
 
Plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu zostały zaplanowane na 

poziomie 103%-105% planu zeszłorocznego. 

Zarząd Powiatu postanowił, Ŝe ostateczną decyzje dot. wykazu inwestycji 

drogowych podejmie po uzyskaniu informacji od gmin powiatu pułtuskiego o 

współfinansowaniu zadań  drogowych. Poza tym Zarząd zwrócił się do p. Skarbnik 

o przeprowadzonej analizie finansowej budŜetu powiatu pod kątem realizacji tych 

inwestycji.  

13. Zabezpieczenie środków na realizację projektów z Regionalnego 

Programu Operacyjnego.  

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował, Ŝe wniosek dot. prac 

archeologicznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku został 

pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. Jest jednak zastrzeŜenie dot. 

zapewnienia środków w pełnej wysokości na realizację ww. zadania, tzn. powiat 

otrzyma refundację wydatków a nie jak wcześniej informowano - dotację 

rozwojową 

Skarbnik Powiatu poinformowała, Ŝe sprawa zabezpieczenia środków w pełnej 

wysokości na realizację wniosków w ramach RPO będzie olbrzymim problemem i 

to nie tylko dla powiatu pułtuskiego ale równieŜ dla innych samorządów 

powiatowych oraz gminnych. Dlatego teŜ naleŜy podjąć wszelkie starania zarówno 

w Sejmiku Województwa Mazowieckiego jak równieŜ przez Konwent Powiatów 

Województwa Mazowieckiego, aby samorządy otrzymały jednak dotację 

rozwojową a nie refundację poniesionych wydatków.  

14. Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.  

Zarząd Powiatu  z okazji 10- lecia powstania Samorządu Powiatowego ustalił 

organizację Święta Samorządowego połączonego z obchodami  Dnia Pracownika 

Socjalnego w powiecie pułtuskim.  

Uroczystość odbędzie się 21 listopada 2008r. w Domu Pomocy Społecznej w 

Ołdakach. Na organizację święta Zarząd przeznaczył 1.500zł..  



15. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 

października, 21 października, 27 października br.  

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 14 października, 21 

października, 27 października br.  

16. Wolne wnioski.  

1. Sekretarz Powiatu poinformowała, Ŝe na ogłoszenie dot. naboru na wolne 

stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku 

odpowiedziała Pani Małgorzata Izabela Biernacka z Ciechanowa, która spełnia 

wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Zarząd Powiatu upowaŜnił Komisję do 

przeprowadzenia rozmowy z ww. osobą. O wynikach rozmowy Zarząd zostanie 

poinformowany na najbliŜszym posiedzeniu.  

2. Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Marszałka Woj. Maz. nt. moŜliwości 

zgłaszania kandydatów do IX Edycji konkursu Nagrody Marszałka Woj. Maz. 

Termin składania wniosków 14 listopada 2008r.  

Zarząd Powiatu z uwagi na krótki termin składania wniosków postanowił nie 

zgłaszać kandydata do nagrody. Zgłoszenie odbywa się na podstawie zgłoszenia.   

 

Na tym protokół zakończono . 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30. 

Protokółowała:  

B. Przybyłowska  

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

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

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

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

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



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


