
Protokół Nr 83/08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 19 września 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. 13.30.

1. Informacja nt. wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  p.  B.

Jóźwiak  przedstawiła  wyniki  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym

Zespole  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  zakresie

prawidłowości  funkcjonowania  Zespołu.  W  zaleceniach  pokontrolnych

Wojewoda  Mazowiecki  wskazuje  na  nieprawidłowości,  które  należy

wyeliminować,  m.in.  łączenie  stanowiska  dyrektora  PCPR  z  funkcją

przewodniczącego  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o

Niepełnosprawności. 

Wobec  faktu,  iż  sytuacja  kadrowa  w PCPR uniemożliwia  wyodrębnienie

funkcji  Przewodniczącego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o

Niepełnosprawności  Dyrektor  PCPR  zwróciła  się  do  Zarządu  Powiatu  o

wyrażenie  zgody na  zwiększenie  zatrudnienia  w PCPR o  ½ etatu,  który

będzie obsługiwał ww. Zespół jako Przewodniczący. 

Zarząd  Powiatu  mając  na  uwadze  zalecenia   Wojewody  Mazowieckiego

pozytywnie  zaopiniował wniosek Dyrektora PCPR dot. zwiększenia o ½

etatu zatrudnienia w PCPR z przeznaczeniem na Przewodniczącego Zespołu

wraz z kosztami utrzymania ½ etatu.  



Zalecenia pokontrolne Wojewody  stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Postanowienia o zwieszeniu postępowania w sprawie komunalizacji

dróg na rzecz powiatu.

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  –  p.  S.

Niedzielska  przedstawiła  postanowienia  Wojewody  Mazowieckiego  dot.

zawieszenia postępowania w sprawie:

1) nabycia  przez Powiat  Pułtuski  z dniem 1 stycznia 1999r.  mienia Skarbu

Państwa  stanowiącego  działkę  nr  28/1  o  pow.  0,3087  ha  położoną  w

Świerczach wchodzącą w skał drogi nr 07752 „Kowalewice Włościańskie –

Łachany” (Postanowienie nr 24/C/08 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

2) nabycia  przez Powiat  Pułtuski  z dniem 1 stycznia 1999r.  mienia Skarbu

Państwa stanowiącego działkę nr 54 o pow. 0,8975ha położoną w Pułtusku

wchodzącą  w  skład  ulicy  Bartodziejskiej  (Postanowienie  nr  17/c/08

stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 

3) nabycia  przez Powiat  Pułtuski  z dniem 1 stycznia 1999r.  mienia Skarbu

Państwa  stanowiącego  działkę  nr  15/2  o  pow.  0,2361  ha  położoną  w

Pułtusku wchodzącą w skład ulicy Stare Miasto (Postanowienie nr 26/C/08

stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt.  projektowych

założeń budowy chodnika w miejscowości Psary. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  przedstawił

informację  nt.  projektowych  założeń  budowy  chodnika  przy  drodze

powiatowej Pułtusk – Obryte – Porządzie na odcinku w miejscowości Psary.

Zarząd  Powiatu   przyjął  informację  oraz  postanowił,  że  do  ww.  tematu

powróci  po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  budowę  przedmiotowego

chodnika. 

4. Decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego

do budowanego szpitala w Pułtusku.



Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. M. Permanicka przedstawiła

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego

do budowanego szpitala w Pułtusku. Przewidywana ilość dostarczanego oleju

w  sezonie  grzewczym  2008/2009  -  55  tyś  litrów.  Środki  finansowe  na

realizację ww. zadania zostały przewidziane w harmonogramie rzeczowo –

finansowym złożonym do Marszałka Woj. Maz. 

W związku z tym, że dobiegają końca roboty związane z doprowadzeniem

gazu  ziemnego  do  kotłowni  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku,  Zarząd

Powiatu postanowił zwrócić się do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług

Inwestycyjnych w Ciechanowie o pilne ustalenie, czy w sezonie grzewczym

2008/2009  do  kotłowni  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  będzie

dostarczany gaz i jakie powiat z tego tytułu poniesie koszty?. 

Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na jednym z posiedzeń

Zarządu Powiatu. 

5. Sprawa konserwacji kotłowni w budowanym szpitalu w Pułtusku w

sezonie 2008/2009

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła  wniosek

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie dot.

udzielenia zlecenia firmie ECOTHERM z Łowicza jednorazowej konserwacji

gwarancyjnej płatnej za kwotę ok.  13 tyś zł brutto. Powyższa kwota została

uwzględniona w harmonogramie rzeczowo – finansowym jaki został złożony

do Marszałka. 

W  Starostwie  Powiatowym  w  Pułtusku  konserwację  kotłowni  wykonuje

lokalna  firma   Instalatorstwo Sanitarne  K.  Perykowski  w Ciechanowie.  Z

przeprowadzonych  negocjacji  z  ww.  firmą  wynika,  że  koszt  wykonania

usługi wyniesie ok. 12 tyś zł brutto. 

Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa

Usług Inwestycyjnych o  przekazanie  uzasadnienia  zlecenia  na  konserwację



kotłowni  wykonawcy  kotłowni  –  firmie  ECOTHERM  i  jednocześnie

zlecenie konserwacji miesięcznej firmie  miejscowej – Instalatorstwo Sanitarne

i Elektryczne K. Petrykowski. 

Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na jednym z posiedzeń

Zarządu Powiatu. 

6. Zatwierdzenie Zbiorczego Zestawienia Kosztów budowanego szpitala

w Pułtusku oraz źródeł finansowania inwestycji. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła Zbiorcze Zestawienie Kosztów budowanego

szpitala  –  przygotowane  przez  Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług

Inwestycyjnych oraz źródła finansowania inwestycji.

Skarbnik  poinformowała,  że  do  zakończenia  I  etapu  budowy  szpitala

niezbędne  są  środki  w  wysokości  33.241.000zł.  Natomiast   źródła

finansowania inwestycji sa następujące: 

- 6.426.000zł – wydatki niewygasające z roku 2007

- 7  mln  zł  -  środki  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego na rok 2008 

- 10.170.000zł  -  wniosek  o  środki  Unii  Europejskiej  na

zakup sprzętu specjalistycznego wniosek złoży SP ZOZ

w Pułtusku

- 2.880.000zł  –  wniosek  o  środki  Unii  Europejskiej  na

roboty budowlano – montażowe, wniosek złoży  powiat

pułtuski 

- 6.765.000zł  –  kwota  nie  ma  pokrycia  w  źródłach

finansowania.  Na  ww.  kwotę  składa  się:  wyposażenie

laboratorium,  apteki,  kuchni,  administracji,  meble

szpitalne, mała architektura oraz inne nakłady takie jak

nadzór inwestorski. O wymienione elementy nie można

było  wystąpić  o  środki  unijne  ponieważ  nie  spełniały



kryteriów.  Należy  podjąć  działania  między  innymi  w

samorządzie województwa o zabezpieczenie środków na

ww. cel. 

Zarząd przyjął informację. 

7. Sprawa współfinansowania  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku wspólnie

z Akademią Humanistyczną. 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  od  trzech  lat  wraz  z  Akademią

Humanistyczną  powiat  pułtuski  współfinansuje  działalność  Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. 

Wicestarosta zaproponował aby również w tym roku przeznaczyć środki np.

1.500zł na sfinansowanie cyklu wykładów. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty. 

8. Wniosek Stowarzyszenia „MONAR-MARKOT” dot. udzielenia

pomocy finansowej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia „MONAR-

MARKOT” dot. udzielenia wsparcia finansowego na zakup sprzętu

biurowego – komputery, drukarki i inne, które uległy zniszczeniu podczas

burzy  w dn. 15 sierpnia br. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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. 

9. Sprawa ufundowania nagród dla finalistów konkursu AGROLIGA. 

Sekretarz  Powiatu  poinformował,  że  zostały  już  rozstrzygnięte  konkursy

AGROLIGA                    a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród

uczestnikom nastąpi 5 października br. 

Z terenu powiatu pułtuskiego zostali nagrodzeni niżej wymienieni rolnicy:



- W ramach  konkursu AGROLGA kategoria ROLNICY – Hanna i

Tadeusz Walczak, Łosewo, gm. Pokrzywnica - Mistrz AGROLI-

GI 2008,

- W ramach  konkursu  AGROLIGA kategoria  FIRMA –  Sławomir

Lenarcik,  Zakład  Mięsny  „LENARCIK”,  Gotardy  gm.  Gzy  –

Mistrz AGROLIGI 2008, 

- W  ramach  konkursu  „Najlepsze  gospodarstwo  agrourystyczne  –

Anna  i  Tomasz  Paradowscy  „Chata  za  wsią”  Nowe  Skaszewo

gm. Gzy. 

- W ramach konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” -  Ewa Ciesiel-

ska gospodarstwo rolne, Białowieża gm. Pułtusk- strucla drożdżo-

wa z makiem „Makownik” - kategoria produkty regionalne po-

chodzenia roślinnego. . 

Zarząd Powiatu dla wyróżnionych rolników postanowił ufundować upomin-

ki okolicznościowe  o łącznej wartości 1.500zł. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  przedmiocie

pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie

powiatu ciechanowskiego 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 147/08 w sprawie wyrażenia opinii

przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na

terenie powiatu ciechanowskiego. 

Wniosek Zarządu Powiatu w Ciechanowie  stanowi załącznik nr 5 do

protokołu. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do

kategorii dróg gminnych (dot. gm. Pokrzywnica)

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  148/08  w sprawie wyrażenia  opinii  o

zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (dot. gm. Pokrzywnica).

Wniosek Wójta Gminy Pokrzywnica stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



12. Informacja nt. udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Karniewo

dla powiatu pułtuskiego 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  zgodnie  z  wcześniej  przyjętymi

ustaleniami,  Wójt  Gminy Karniewo w zmian za przekazaną przez powiat

pułtuski nieruchomością położoną w Gminie Karniewo – Ośrodek Zdrowia,

udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu pułtuskiego

w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do

Szpitala w Pułtusku.

Uchwała  Nr XVI/97/08 Rady Gminy Karniewo z dnia  4 września  br.  w

sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  powiatu  pułtuskiego  stanowi

załącznik nr 7 do protokołu. 

13.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia

br.,  27 sierpnia br. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 21 sierpnia br.

oraz 27 sierpnia br. 

14. Wolne wnioski 

- przekazanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Członkom Zarządu Powiatu został przekazany projekt uchwały w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pułtusku.

- Starosta  Pułtuski  przedstawił  wstępną  informację  nt.  organizacji  Dnia

Edukacji Narodowej w powiecie pułtuskim. Impreza odbędzie się w Zespole

Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w dniu 13 października 2008r. 

- Sprawa PCZK



Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do

Starosty  Pułtuskiego  o  przekazanie  informacji  nt.  realizacji  ustawy  o

zarządzaniu  kryzysowym,   w  zakresie  powołania  powiatowych  centrów

zarządzania kryzysowego. Ważną kwestią jest zabezpieczenie całodobowych

dyżurów  w  PCZK  –  co  wiąże  się  z  zatrudnieniem  pracowników  do

Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Kontaktując  się z innymi powiatami

Sekretarz  Powiatu  uzyskała  informację,  że  są  one  na  etapie  rozważania

wyboru  koncepcji  prowadzenia  dyżurów.  Sekretarz  zaproponowała  aby

Zarząd  podjął  decyzję  w  powyższej  sprawie  po  spotkaniu  Konwentu

Powiatów  Województwa  Mazowieckiego,  który  będzie  omawiał  sprawę

realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  

Zarząd akceptował propozycję p. Sekretarz.  

 Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik


