Protokół Nr 120/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 17 czerwca 2009r.
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. 12.00
1.

Wizja lokalna

Zarząd Powiatu przeprowadził wizję lokalną obiektu położonego przy ul.
Kardynała Wyszyńskiego w Pułtusku celem adaptacji ww. obiektu na
potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg.
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg p. W. Balcerowski poinformował, że
obiekt, o którym mowa wyżej prawdopodobnie nie spełni wymogów
określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Wydział Komunikacji i Dróg
otrzymał online dostęp do centralnej bazy danych pojazdów i kierowców.
Warunki bezpieczeństwa są tu bardzo istotne. Ściany pomieszczeń objętych
ochroną powinny posiadać strukturę konstrukcji zapewniającą wystarczającą
ochronę przed fizycznym sforsowaniem. Otwory okienne pomieszczeń
zlokalizowanych poniżej pierwszego piętra , tzn. cały parter – winny być
okratowane lub zabezpieczone w inny równoważny sposób.
Budynek przed chwilą wizytowany jest cały ze szkła. Nie są to szyby
antywłamaniowe, czyli będzie się to wiązało z adaptacją tego lokalu i
oczywiście z kosztami.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg do
przygotowania informacji nt. szacunkowych kosztów adaptacji ww. obiektu
oraz przedstawienia ww. tematu na posiedzeniu Zarządu.

2.

Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu w dniu 8
czerwca 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację.
3.

Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku:

a)

decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu na zadanie pt.:
„Wykonanie robót budowlano – montażowych w
budynku B w budowanym szpitalu w Pułtusku”.

Inwestor

Zastępczy

przedstawił

Specyfikację

Istotnych

Warunków

Zamówienia na zadanie pt.: „Wykonanie robót budowlano – montażowych
w Budynku B w budowanym szpitalu w Pułtusku.”
Wartość brutto zadania wynosi 2.180.506,89 zł.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że na realizację ww. zadania zostały
zabezpieczone środki finansowe w harmonogramie rzeczowo – finansowym
budowy szpitala w Pułtusku w ramach wydatków niewygasających w
wysokości 2.168.000 zł.
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia

szczegółowej analizy projektu

umowy ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowania Zarząd
Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie ogłoszenia przetargu podejmie na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
b)

informacja

WPUI

nt.

podstawowego

zasilania

budynku Szpitala Powiatowego w Pułtusku w energię
elektryczną (kabel SN).
Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołajczak

- poinformował, że w trakcie oceny

stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem i realizacją robót
przez KE Energa S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku stwierdzono, że nie
można

zakończyć

prac

projektowych

oraz

wystąpić

do

Wydziału

Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku o wydanie
decyzji na pozwolenie na budowę, ponieważ w części trasy, w chodniku
projektowanej ulicy Piaskowej projektowany kabel przebiega między innymi

przez działki 129/1 i 114. Należy podjąć działania w kierunku uzyskania
zgody na wejście na teren ww. działek.
Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami o udzielenie pomocy Zakładowi Energetycznemu w
trakcie prowadzonych uzgodnień z właścicielami przedmiotowych działek nt.
projektowanego przebiegu linii energetycznej przez ww. działki
c)

Informacja

nt.

realizacji

harmonogramu

działań

związanych z oddaniem budowanego szpitala w
Pułtusku do użytkowania.
Inwestor Zastępczy – poinformował, że harmonogram działań związanych z
oddaniem budowanego szpitala w Pułtusku do użytkowania realizowany jest
na bieżąco.
Wicestarosta Pułtuski zwrócił uwagę na małe zaangażowanie środków
finansowych uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym
budowy szpitala w Pułtusku
Inwestor Zastępczy – poinformował, że termin realizacji umów z
wykonawcami upływa 31 lipca 2009r. Wykonawcy gwarantują, że w tym
terminie prace zostaną wykonane, tj. w budynku „A” zostanie dokończona
instalacja DSO, pracownia radiologiczna, zostanie dokończona instalacja PPoż. W budynku „C” – zostanie wykonana instalacja przyzywowa,
dokończona instalacja gazów medycznych,
termin

zakończenia

instalacja gazowa. Natomiast

robót budowlano – montażowych dot. hydroforni

upływa 30 czerwca 2009r.
Poza tym zostanie przygotowane:
-

zlecenie na wykonawstwo doprowadzenia gazu i wewnętrznej
instalacji gazowej wraz z robotami budowlanymi w laboratorium
budynku „C”

-

zlecenie dot. kotłowni gazowej dot. jej uruchomienia.

Wicestarosta

Pułtuski

zapytał

czy

firma

ZAMBET

posiada

dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlano – montażowych?

całą

Inwestor Zastępczy – odpowiedział, że firma ZAMBET posiada całą
dokumentację
Zarząd zapoznał się z informacją.
a)

Wniosek

WPUI

dot.

udzielenia

zlecenia

na

konserwację agregatu prądotwórczego
Inwestor Zastępczy poinformował o konieczności udzielenia zlecenia na
konserwację agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia i odpowiedniego
zabezpieczenia działania agregatu.
Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały uwzględnione w
harmonogramie rzeczowo – finansowym budowy szpitala w Pułtusku –
wydatki niewygasające.
Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zlecenia na kwotę 4.500zł.
b)

Informacja WPUI nt. umów i zleceń zawartych na
realizację zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Inwestora Zastępczego, aby
informacja

nt. umów i zleceń zawartych na realizację zadania pn. Budowa

Szpitala w Pułtusku została przedstawiona w terminie do 15 sierpnia 2009r.
c)

informacja nt. kontroli Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dot. stacji redukcyjno –
pomiarowej wraz z wewnętrzna instalacją gazową do
kotłowni znajdującej się w budynku szpitala.

Inwestor Zastępczy poinformował, że Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pułtusku planuje przeprowadzić kontrolę stacji redukcyjno –
pomiarowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową do kotłowni znajdującej się
w budynku szpitala
Zarząd przyjął informację.
Zarząd postanowił, że na następnym posiedzeniu Zarządu zostanie omówiona
sprawa wyposażenia, które jest niezbędne do funkcjonowania szpitala a nie
zostało uwzględnione we wniosku złożonym w ramach Regionalnego

Programu

Operacyjnego,

np.:

wyposażenie

kuchenek

oddziałowych,

stanowisk do pielęgnacji noworodków, wyposażenie sal noworodkowych,
punktów pielęgniarskich, gabinetów zabiegowych, sal porodowych.. itp.
Poza tym Dyrektor SP ZOZ przedstawi informację nt. przetargów
organizowanych w ramach środków pozyskanych z funduszy strukturalnych.
Inwestor Zastępczy poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w
dniu 25 maja 2009r. został zobowiązany do wyjaśnienia sprawy centrali
telefonicznej. Inwestor wyjaśnił, że centrala telefoniczna jest już zakupiona i
w przyszłym tygodniu

Telekomunikacja Polska przedstawi umowę

przyłączeniową.
Zarząd przyjął informację.
4.

Omówienie "Wyników wizytacji w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku".

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przedstawiła wyniki
wizytacji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w brzemieniu
załącznika nr 3 do protokołu.
Zarząd przyjął informację.
5.

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia okresu
powierzenia stanowisk dyrektorów w:
a) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku
b) Bursie Szkolnej w Pułtusku
c) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku

Zarząd Powiatu w Pułtusku postanowił o przedłużeniu okresu powierzenia
stanowiska:
a) Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. A. Karłowicz w Pułtusku- Pani Aldonie Iniarskiej,
b) Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Pułtusku - Pani Ilonie Dynak,
c) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku Pani Marii Gos.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału EZK do podjęcia
stosownych działań w celu realizacji procedury związanej z przedłużeniem
stanowisk.
6.

Wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku dot.
remontu dachu.

Skarbnik

Powiatu

przedstawiła

wniosek

Dyrektor

Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku dot. zwiększenia planu
finansowego szkoły na 2009r o kwotę 44.194zł z przeznaczeniem na wymianę
części pokrycia dachu budynku szkoły o powierzchni 200m2 oraz
zamontowanie płotków przeciwśniegowych, co zapobiegnie spadaniu
uszkodzonej dachówki i śniegu.
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Dyrektora LO o szczegółowe
uzupełnienie

wniosku

i

informację

o

ewentualnych

wymogach

i

uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków.
Ponadto Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora LO o wyjaśnienie sprawy
przeprowadzonej procedury zamówień publicznych – zapytanie o cenę przed
podjęciem przez Zarząd decyzji w przedmiotowej sprawie i brakiem
zabezpieczenia środków w planie finansowym jednostki na realizację zadania.
7. Wniosek ks. J. Gawlika o udzielenie dotacji na remont Kościoła
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek proboszcza parafii św. Józefa w
Pułtusku dot. udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania dot. konserwacji i
remontu Kościoła Filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Kacicach w kwocie
– 30.000zł
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.
Sprawa będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.
8. Omówienie wniosku w sprawie dofinansowania drogi Łady –
Zalesie realizowanej w ramach FOGR.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że powiat pułtuski złożył wniosek o
pozyskanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na

przebudowę drogi powiatowej Łady – Winnica na odcinku Łady - Zalesie na
terenie Gminy Gzy o długości 400m. Wartość zadania – 143.967zł.
Na ww. zadanie powiat pułtuski otrzymał dotację w wysokości 55.000zł,
czyli w budżecie powiatu należy zabezpieczyć udział własny w wysokości
88.968zł.
Zarząd Powiatu postanowił o realizacji inwestycji. Środki na realizację
inwestycji zostaną zabezpieczone na najbliższej Sesji Rady Powiatu w
uchwale w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.
Ponadto Zarząd postanowił wystąpić do Gminy Gzy o współfinansowanie
zadania w wysokości ½ udziału własnego powiatu.
9. Informacja nt. powiatowych obchodów 70 rocznicy II Wojny
Światowej
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją

Starosty Pułtuskiego nt.

obchodów 70 rocznicy II Wojny Światowej.
Harmonogram obchodów zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.
10.Koncepcja funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku poinformował, że zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 8 czerwca
2009r. przygotował koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku na rok
2009 i lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania
szpitala w nowym obiekcie na Popławach. Dyrektor przekazał członkom
Zarządu ww. dokument.
Ze względu na fakt, iż członkowie Zarządu Powiatu nie mieli możliwości
wcześniej zapoznać się

z dokumentem, postanowili, że koncepcję

funkcjonowania SP ZOZ omówią na następnym posiedzeniu Zarządu..
11.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca
2009r.
Zarząd Powiatu postanowił, że protokół posiedzenia Zarządu z 8 czerwca
2009r. akceptuje po uzupełnieniu zapisu w punkcie 12 ww. protokołu dot.
„Omówienie koncepcji funkcjonowania SP ZOZ”

12. Wolne wnioski.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora

Domu

Pomocy Społecznej w Ołdakach dot. sprzedaży:
1) samochodu marki POLONEZ TRUCK rok produkcji 1992
2) rozrzutnik obornika – rok produkcji 1987
3) przyczepy rolniczej – rok produkcji 1980.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił, że sprzedaż ww. mienia nastąpi w drodze
przetargu ofertowego.
Skarbnik wyjaśniła, że dochód ze sprzedaży mienia stanowi dochód powiatu.
Radna I. Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że w dniu 10 czerwca br. w
Tygodniku Pułtuskim oraz w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej ukazało się
pismo, protest

Związków Zawodowych SP ZOZ w Pułtusku, które

prawdopodobnie wpłynęło do Starosty Pułtuskiego. Radna zapytała, czy
takie pismo wpłynęło do Starosty Pułtuskiego?.
Starosta Pułtuski odpowiedział, że pisma, o którym mówi Radna,

nie

widział. Czytał tylko tekst wydrukowany ze strony internetowej jednego z
tygodników.
Radna I. Sosnowicz – Ptak – poprosiła aby sprawdzić, czy takie pismo
wpłynęło i czy jest wpisane do dziennika korespondencji.
Następnie Radna poinformowała, że przedmiotowe pismo dotyczy członka
Zarządu Powiatu, który ma męża. Radna - aby uniknąć nieporozumień,
poprosiła aby Członkowie Zarządu, którzy mają męża podnieśli rękę.
Rękę podniosła Radna I. Sosnowicz – Ptak.
Radna poinformowała, że wniosek z tego głosowanie jest jeden - członkiem
Zarządu, który ma męża, i o którym napisały związki zawodowe jest Radna
Izabela Sosnowicz- Ptak.
Radna poprosiła aby w trybie pilnym zostało wystosowane pismo do
Dyrektora SP ZOZ , w którym zostanie zawarty wniosek o podanie imion i

nazwisk

członków

zarządu

następujących

związków

zawodowych

działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku:
1) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położonych
Zakładowej Organizacji Związkowej przy SP ZOZ w Pułtusku
2) Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników
Ratownictwa Medycznego w Pułtusku
3)

Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników SP ZOZ w
Pułtusku

Radna prosiła aby pismo zostało dostarczone do Dyrektora SP ZOZ w dniu
dzisiejszym aby Dyrektor , jeszcze w dniu dzisiejszym udzielił na nie
odpowiedzi.
Radna poinformowała, że „czytając ustawę o związkach zawodowych Dz. U.
z 1991r.

nr 55 ma pełną jasność w regulacji zadań,

kompetencji i

odpowiedzialności prawnej oraz karnej. Związki zawodowe są organizacjami
zaufania publicznego i powinny się charakteryzować transparentnością oraz
jawnością działania. Uchwały związku zawodowego nie mogą wykraczać
poza zakres działalności zawarty w ustawie, za co ponosi odpowiedzialność
zarząd związku. Każde stanowisko związku powinno być parafowane przez
władze w celu potwierdzenia zgodności działania z ustawą i statutem
organizacji związkowej. Brak podpisów pod pismem związkowym jest
naruszeniem podstawowych zasad

działalności związków zawodowych ,

który kwalifikuje się do zarzutu manipulacji i fałszowania dokumentów.
Odpowiedzialnością za taki czyn zgodnie z ustawą powinna zająć się komisja
rewizyjna a wnioski przedstawić na walnym zgromadzeniu związku. Po
zapoznaniu się z wyżej omawianą ustawą – nie będę przedstawiać wszystkich
naruszeń jakich dopuścili się autorzy , rzekomego protestu. Mówię autorzy –
zaraz powiem dlaczego. Myślę, że sprawy o których mówię zostaną
poruszone na innej płaszczyźnie ponieważ prosząc tu Pana Starostę o pismo,

które tu wpłynęło, bo Pan Starosta się ustosunkował do tego pisma,
dysponuję kopią tego pisma i powiem, że zostało one podane z naruszaniem
wszelkich zasad jeżeli chodzi o przesyłanie tak ważnej, jeżeli jest to
informacja związkowa, tak ważnego zarzutu. Ponieważ przeglądając ten
protest brakuje daty, głównej pieczątki, numeru wyjścia pisma. Są
umieszczone pieczątki związków ale nie ma podpisów prezentujących
związki”
Radna poinformowała, że członkiem zarządu jest już od 2006r. i posiada
pisma związków, które były przedmiotem np. Zarządu i te pisma zostały
podane ze wszystkimi wymogami pisma urzędowego.
Pismo, o którym mowa w dniu dzisiejszym ma charakter anonimu i Radna
tak je traktuje. Pismo jest kierowane do Starosty, natomiast do wiadomości
ww. pismo otrzymali:

Przewodniczący Rady, Wiceminister Rolnictwa,

Radny Sejmiku oraz Tygodnik Pułtuski i Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Radna zwróciła się do Starosty Pułtuskiego o przyniesienie przedmiotowego
pisma.
Starosta opuścił Salę Narad.
Po powrocie Starosta Pułtuski – poinformował, że

do Starostwa

Powiatowego wpłynęło pismo w nieopisanej i zaklejonej kopercie. Pismo
znajduje się u Pani Sekretarz. Pismo przyniósł goniec z SP ZOZ w Pułtusku.
Radna I. Sosnowicz- Ptak zapytała, czy pismo zostało wpisane do dziennika
korespondencji .
Starosta Pułtuski odpowiedział, że nie, bo nie było adresata

i nazwiska

nadawcy, i pierwsze decyzje, co do sposobu załatwienia sprawy zmierzały w
kierunku uznania pisma za anonim.
Radna I. Sosnowicz- Ptak – poinformowała, ze adresatem pisma był Starosta
Pułtuski.
Starosta Pułtuski odpowiedział, że w tym dniu nie był w urzędzie tylko Pani
Sekretarz

Radna I. Sosnowicz- Ptak– poinformowała, że zna trzy koperty adresowane
odręcznie i wszystkie są adresowane do adresata. Radna poinformowała, że
śmie wątpić, że tak ważna osoba dostała pismo bez zaadresowania.
Starosta Pułtuski odpowiedział, że pisma nie widział.
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 ........................................

