
Protokół Nr 16/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 marca  2011r.

1. Lista obecności  i porządek posiedzenia stanowią załączniki  nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

1. Informacja  nt.  funkcjonowania  szpitala  w  nowym obiekcie   na

Popławach 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku  p. I. Groszkowska  poinformowała, że w dniach

od  21  marca  2011r.  do  24  marca  2011r.  nastąpiło  czasowe  zaprzestanie

działalności szpitala przy ul. 3 Maja 1. 

W dniu 21 marca 2011r. w godzinach rannych wypisano pacjentów z oddziałów

szpitalnych  a  pozostałe  osoby  wymagające  dalszej  hospitalizacji

przetransportowano do okolicznych szpitali. Od dnia 24 marca 2011r. w nowym

obiekcie  funkcjonują:  Izba  Przyjęć,  Oddział  dziecięcy,  Oddział  wewnętrzny,

Oddział  wewnętrzny  o  profilu  kardiologicznym,  oddział  chirurgiczny

z pododdziałem ortopedycznym, Dział Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii  z

Blokiem  Operacyjnym,  Oddział  Położniczo  –  Ginekologiczny  ,  Oddział

Neonatologiczny,  Pracownia  endoskopowa,  Pracownia  chorób  serca,  Dział

Diagnostyki  Obrazowej,  Dział  Diagnostyki  Laboratoryjnej,  Administracja,

Dział Gospodarczy.

W  dniach  7-8  kwietnia  2011r.  zostanie  przeniesione  archiwum,  a  w  dniu

8  kwietnia  2011r.  sprzęt  i  wyposażenie  poradni  chirurgicznej,  urologicznej,

ortopedycznej  aby  od  dnia  11  kwietnia  2011r.  wymienione  komórki  mogły

funkcjonować przy ul. T. Kwiatkowskiego 19. 

Jednocześnie w dniu 25 marca 2011r. odbyła się wizytacja NFZ, która dokonała

przeglądu sprzętu i aparatury medycznej w nowym szpitalu. W trakcie kontroli

nie  stwierdzono  zastrzeżeń.  Obecnie  trwają  uzgodnienia  z  Burmistrzem
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Pułtuska  w  sprawie  funkcjonowania  komunikacji  miejskiej  aby  ułatwić

pracownikom oraz pacjentom dojazd do szpitala. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Sekretarza  Powiatu  aby  w  terminie  do

13 kwietnia  2011r.  przygotowała  propozycję działań  związanych z promocją

świadczonych usług realizowanych przez powiat w nowym obiekcie szpitalnym

na Popławach. 

2. Omówienie sprawozdania SP ZOZ w Pułtusku z wykonania planu

finansowego za 2010r. – podjęcie uchwały 

Dyrektor  SP ZOZ p.  I.  Groszkowska oraz Główna Księgowa SP ZOZ p.  K.

Pabich  przedstawiły  sprawozdanie  SP  ZOZ w Pułtusku  z  wykonania  planu

finansowego za 2010r. w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem  rocznym  z  wykonania  planu

finansowego za 2010r. SP ZOZ w Pułtusku. W głosowaniu jawnym i imiennym,

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 25/2011 w ww. sprawie.  

Starosta Pułtuski zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przygotowanie w terminie

do  13  kwietnia  2011r.  informacji  nt.  procedury  prawnej  związanej

z przekształceniem szpitala w spółkę prawa handlowego w oparciu o projekt

ustawy dotyczącej przekształceń szpitali. 

3. Omówienie planu finansowego SP ZOZ na 2011r. 

Dyrektor  SP ZOZ p.  I.  Groszkowska oraz Główna Księgowa SP ZOZ p.  K.

Pabich przedstawiły plan finansowy SP ZOZ w Pułtusku na 2011r. w brzmieniu

załącznika nr 4  do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony plan. 

4. Sprawozdanie  SP  ZOZ  za  2010r.  w  zakresie  wynikającym

 z  uchwały  Nr  XIX/123/2000  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  (dot.

najmu, dzierżawy i  zbycia majątku). 
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Główna Księgowa SP ZOZ p. K. Pabich przedstawiła sprawozdanie  SP ZOZ za

2010r.  w zakresie  wynikającym  z uchwały Nr XIX/123/2000 Rady Powiatu

w Pułtusku (dot. najmu, dzierżawy i  zbycia majątku), w brzmieniu załącznika

nr 5 do protokołu. 

Zarząd przyjął przedstawioną informację. 

5. Decyzja  w  spr.  ogłoszenia  przetargu  nieograniczonego  pn.

"Realizacja projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy

III  klasy  i  założenia  wysokościowej  osnowy  III  i  IV  klasy  na

terenie gminy Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica

- podjęcie uchwały w sprawie Komisji Przetargowej 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła SIWZ na ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja

projektu  technicznego  modernizacji  poziomej  osnowy  III  klasy  i  założenia

wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pułtusk oraz części gmin

Gzy i Winnica, w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ogłuszeniu  przetargu   i   podjął  uchwałę  Nr

27/2011  w  sprawie  powołania  komisji  Przetargowej  do  przeprowadzenia

postępowania.

2. Wniosek  Dyrektora  PCPR  dot.  udzielenia  pomocy  finansowej

rodzinie zastępczej

Dyrektor  PCPR  p.  B.  Jóźwiak  poinformowała,  że   na  terenie  powiatu

makowskiego  zgodnie  z  zawartym  porozumieniem  przebywają  w  rodzinie

zastępczej spokrewnionej p. G. Oleander ,  małoletnie dzieci z terenu powiatu

pułtuskiego.  W dn.  8  marca  2011r.  wpłynął  wniosek  p.  Oleander  z  prośbą

o przyznanie pomocy finansowej na zakup niezbędnych rzeczy potrzebnych do

prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

Dyrektor wyjaśniła, że na etapie podpisywania porozumienia Pani Oleander nie

występowała  o  świadczenia  pieniężne  na  ww.  wydatki.  Jednak  z  uwagi  na

wniosek  p.  Oleander  jak  również  z  informacji   pozyskanych  od  pracownika

socjalnego PCPR w Makowie Mazowieckim wynika, że zachodzi konieczność

przyznania rodzinie pomocy pieniężnej. 
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Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z art. 78 ust.  7a ustawy o pomocy społecznej

”Starosta  może  przyznać  rodzinie  zastępczej  jednorazowe  świadczenie

pieniężne  na  pokrycie  niezbędnych  wydatków  związanych  z  potrzebami

przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150 % podstawy” 

Dyrektor poinformowała, że pozytywna decyzja Zarządu w tym zakresie będzie

się wiązała ze zmianą – w formie aneksu, wcześniej zawartego porozumienia. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił  o  przyznaniu  świadczenia

pieniężnego w wysokości  100% podstawy, tj. 1647zł na jedno dziecko.

7.Sprawa zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu. 

Dyrektor  Komunikacji  i  Dróg  przedstawił  wniosek  Macieja  Skurczyka  dot.

zwrotu  poniesionych  kosztów  za  wydanie  karty  pojazdu.  Wniosek  stanowi

załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwrot środków finansowych w kwocie 425zł

nie kierując sprawy na drogę postępowania sądowego z uwagi na dodatkowe

koszty sądowe i koszty postępowania procesowego.  

8. Informacja  nt.  ofert  jakie  wpłynęły  w  postępowaniu  na  wybór

wykonawców  na  wykonanie  badań  architektonicznych,

archeologicznych  i  konserwatorskich  budynku  szpitala

położonego przy ul. 3-go Maja . 

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury p. W. Subkowski przedstawił

wykaz ofert  jakie wpłynęły w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy niżej

wymienionych zadań, jakie zostaną wykonane w budynku szpitala położonego

przy ul. 3-go Maja . 

a. prace przedprojektowe – architektoniczne - wpłynęło 5 oferty, 

najkorzystniejsze oferty  pod względem cenowym złożyły dwie firmy, tj.:

– M KWADRAT A. Michalak - cena oferty 49.200zł

– Pracownika  Architektury  i  Urbanistyki  Witold  Mechowski  –  cena  oferty

49.200zł 

b. Prace przedprojektowe – archeologiczne– wpłynęły  4 oferty 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Stowarzyszenie Starożytników - cena oferty

– 34.000zł 
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c. Prace  przedprojektowe  –  konserwatorskie-   wpłynęła  jedna

niekompletna  oferta  Pracowni  Projektowo  –  Usługowej  „ELPI”.

Cena oferty jest  wyższa od przewidywanej,  tj.  planowano kwotę

57.000zł a cena oferty wynosi 65.190zł.

Wykaz ofert stanowi załącznik nr 8   do protokołu. 

Dyrektor poinformował, że obecnie z oferentami będą prowadzone negocjacje

ceny. 

Zarząd przyjął informację. Po przeprowadzeniu negocjacji z przedstawionymi

oferentami zostanie podpisana stosowna umowa na realizację zadań.

9. Wniosek o udzielenie  zamówienia  o wartości  nieprzekraczającej

14000euro - dot. kosztu powołania sądu konkursowego do oceny

prac z konkursu architektonicznego na rewitalizację  i adaptację

do funkcji administracyjnej terenu byłego szpitala powiatowego w

Pułtusku. 

Dyrektor  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury  p.  W.  Subkowski

poinformował  o  konieczności  udzielenia  zamówienia  o  wartości

nieprzekraczającej 14000euro - dot.  powołania sądu konkursowego do oceny

prac  z  konkursu  architektonicznego  na  rewitalizację  i  adaptację  do  funkcji

administracyjnej terenu byłego szpitala powiatowego w Pułtusku.

Z  uwagi  na  szczególny  charakter  i  rodzaj  zamówienia  Dyrektor  WBA

wnioskował aby postępowanie w tej sprawie było prowadzone z wyłączeniem

procedury określonej w Zarządzeniu nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23

marca 2011r.. 

Uzasadnienie ww. sprawie   stanowi załącznik nr 9  do protokołu

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. 

9. Zatwierdzenie  SIWZ  na  świadczenie  usług  księgowych

w projekcie pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"-

decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu. 

a. powołanie komisji przetargowej  

Dyrektor  Wydziału  Organizacji   i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

SIWZ na świadczenie usług księgowych w projekcie pn. "Nowe kwalifikacje
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perspektywą na lepsze jutro” w brzmieniu załącznika nr 10 do protokołu oraz

postanowił o ogłoszeniu przetargu.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  28/2011   w  sprawie  powołania  komisji

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania. 

10. Decyzja w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  pn.  "Organizacja  i  przeprowadzenie  kursu

prawa  jazdy  kat.  B"  w  ramach  projektu

"EUROKWALIFIKACJE  -  kluczem  do  zatrudnienia

mieszkańców powiatu pułtuskiego", 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A. Rachuba przedstawił  wyniki

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu nieograniczonego pn.  "Organizacja  i  przeprowadzenie  kursu prawa

jazdy  kat.  B"  w  ramach  projektu  "EUROKWALIFIKACJE  -  kluczem  do

zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego". 

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty., tj.: 

- Oferta  nr  1   -  Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  HANTER

Cichowicz Kazimierz, 06 – 100 Pułtusk, ul. Kościuszki 75

- Oferta nr 2 - Centrum Szkoleń Cichowicz Marcin Cichowicz, z siedzibą:

06 – 100 Pułtusk, ul. Kościuszki 75 

- Oferta  nr  3  -  Mariusz  Kowalewski  Ośrodek  Szkolenia  Kandydatów  na

Kierowców, 06 – 100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  PZP  z  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na ww. postępowanie został wykluczony

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2. 

p.  A. Rachuba poinformował,  że oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo –

Usługowe HANTER jest najkorzystniejsza  na podstawie ustalonego kryterium

ceny, jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100. Cena

brutto oferty – 18.700zł. 

Zarząd akceptował wyniki postępowania. 
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11. Zatwierdzenie wniosku LO im. P. Skargi  w Pułtusku w ramach

działania 9.1.2 POKL

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A.  Rachuba  poinformował,  że

Liceum  Ogólnokształcące  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  przygotowało  wniosek

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej

jakości  usług  edukacyjnych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Tytuł projektu: Szkoła dla ucznia. 

Głównym  celem  projektu  jest  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  280

uczniów  liceów  do  końca  roku  szkolnego  2012/2013  szczególnie  zaś  dla

zamieszkujących obszary wiejskie i znajdujących się w niekorzystnej  sytuacji

materialnej 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta Pułtuski poinformował, że wnioski w ramach działania 9.1.2 POKL

należało składać od 4 marca 2011 r. do zamknięcia konkursu, tj. do

wyczerpania określonego limitu środków. Obecnie złożono wnioski, których

wartość trzykrotnie przekracza dofinansowanie przewidziane na realizację

projektów. Jednak pomimo to Starosta zaproponował złożyć wniosek LO, bo

być może niektóre wnioski w ocenie formalnej i merytorycznej nie uzyskają

akceptacji. 

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony wniosek oraz postanowił o złożeniu

wniosku. 

12. Informacja  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  nt.

możliwości  złożenia  wniosków przez powiat  pułtuski z działania

8.3 i 8.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A.  Rachuba  poinformował,  że

powiat nie spełnia wymogów aby złożyć wniosek o dofinansowanie  realizacji

projektów ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach:

priorytetu  8  –  społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększanie  innowacyjności

7



gospodarki działanie 8.4 – zapewnienie dostępu do Internet na etapie „ostatniej

mili” dla wszystkich województw.
Następnie  p.  A.  Rachuba  przedstawił  informację  nt.  możliwości  złożenia

wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektów  ze  środków  Europejskiego

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach:  Programu  Operacyjnego

Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013:  Priorytet  8  –  społeczeństwo

informacyjne  –  zwiększanie  innowacyjności  gospodarki,  Działanie  8.3.  –

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion

Celem projektu  jest  zapewnienie  dostępu do Internetu  dla  osób zagrożonych

wykluczeniem  cyfrowym  z  powodu  trudnej  sytuacji  materialnej  lub

niepełnosprawności. 

p.  A.  Rachuba  przedstawił  propozycję  objęcia  wnioskiem  40  gospodarstw

domowych na obszarze powiatu pułtuskiego spełniających kryteria dostępu –

uprawnione do otrzymania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

Starosta  Pułtuski  zaproponował  aby  wnioskiem  zostało  objętych  80

gospodarstw.

Zarząd akceptował propozycję p. Starosty. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w sytuacji gdy będzie wymagany udział

własny  powiatu  konieczne  jest  podjęcie  uchwały  intencyjnej  przez  Radę

Powiatu o przystąpieniu do realizacji  projektu. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  zobowiązał  Wydział  Rozwoju  i

Promocji  do  przedstawiania  Zarządowi  Powiatu  informacji  o  postępach prac

nad projektem.   

13. Informacja  nt.  postępowania  przetargowego  dot.  przebudowy

drogi powiatowej - ul. Tartaczna

Wicestarosta Pułtuski  przedstawił  wyniki postępowania na przebudowę drogi

powiatowej  Nr  4407W Porządzie-  Obryte-  Pułtusk  na  odc.  ul.  Tartaczna  w

Pułtusku od km 33+864,07 do km 36+126,00 mb 2262,0. 

Wykaz ofert stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

W  postępowaniu  najkorzystniejszą  ofertę  pod  względem  cenowym  złożyła

firma POLHILD I – cena oferty 1.685.919,91zł.
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Komisja Przetargowa pismem z dn. 15 marca 2011r. wezwała firmę POLHILD

do  wyjaśnienia   treści  złożonej  oferty  na  realizację  ww.  zadania,  ponieważ

wykonawca  w  złożonym  formularzu  wpisał  w  pozycjach  kosztorysu

ofertowego: 1, 11, 14, 23, 40 i 41 rażąco niskie ceny jednostkowe wykonania

poszczególnych asortymentów robót, co skutkuje rażąco niską ceną zadania. W

odpowiedzi na wezwanie firma POLHILD poinformowała, że w wymienionych

pozycjach wystąpiły błędy obliczeniowe i w załączeniu przedstawiła kosztorys

ofertowy z  prawidłowo wyliczonymi cenami jednostkowymi podnosząc  cenę

brutto oferty na kwotę  1.753.053,95zł 

Komisja  Przetargowa  po  rozpatrzeniu  odpowiedzi  na  wezwanie  uznała,  że

potwierdza się , że oferta zawiera rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu

zamówienia.  Poza tym pismo nadesłane przez Wykonawcę w dniu 21 marca

2011r.  nie  zawierało  wyjaśnień  ,  o  których  mowa  w  wezwaniu  z  dn.

15.03.2011r. 

Komisja  Przetargowa  odrzuciła  ofertę  złożoną  przez  firmę  POLHILD.

Natomiast  w  postępowaniu  została  wybrana  oferta  nr  5  złożona  przez

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Maz.

Cena  oferty  1.918.346,90zł  Wybrana  firma  spełniała   warunki  udziału  w

postępowaniu.  Oferta  spełniała  wszystkie  wymogi  SIWZ  i  jest  zgodna  z

przepisami  ustawy  PZP.  Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  na  podstawie

ustalonego kryterium ceny, jest  ofertą najtańszą i uzyskała maksymalna ilość

punktów, tj. 100. 

Zarząd przyjął informację.   

14. Wniosek  Dyrektora  ZDP  dot.  zaopiniowania  odpowiedzi  na

wniosek firmy Green Holding 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że Dyrektor ZDP przedstawił propozycję

pisma  jakie  zostanie  skierowane  do  firmy  Green  Holding  dot.  określenia

możliwości  poprowadzenia  gazociągu  oraz  rurociągu  do  biogazowni,  która

powstanie we wsi Domosław.

 Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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 Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  przedstawione  pismo powinno  zostać

uzupełnione  o  wysokość  ponoszonych  przez  Firmę  opłat  zarówno  z  tytułu

zajęcia pasa drogowego, jak również w przyszłości,  z tytułu umieszczenia w

pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.  
Poza tym firma po wykonaniu w pasie drogowym  robót budowlanych powinna

ponieść wszelkie koszty związane z doprowadzeniem pasa drogowego do stanu

obecnego.

Zarząd  Powiatu  akceptował  odpowiedź  na  pismo firmy Green  Holding  oraz

zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych do przedstawienia na jednym

z  kolejnych  posiedzeń  Zarządu  informacji  o  opłatach  jakie  będzie  ponosiła

firma Green Holding. 

15. Wniosek  Dyrektora  ZDP  dot.  zwiększenia  planu  finansowego

jednostki  

Starosta Pułtuski zaproponował aby wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dot.

zwiększenia  planu  finansowego  jednostki  został  omówiony  na  kolejnym

posiedzeniu  Zarządu.  Poza  tym  Dyrektor  ZDP  dokona  uzgodnień  ze

Skarbnikiem Powiatu w zakresie złożonego wniosku. 

Zarząd akceptował propozycję p. Starosty. 

16. Informacja  Dyrektor  Organizacji   i  Nadzoru  nt.  zwrotu  dla

powiatu  nieruchomości  położonej  ul.  3-go  Maja  1  (budynku

szpitala).

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

informację  nt.  czynności,  jakie  należy  podjąć  w  celu  zwrotu  dla  Powiatu

Pułtuskiego nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 1 oznaczonej działką nr

117/3. 

Szczegółowa informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  zobowiązał  Dyrektora  SP ZOZ oraz

Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru do  podjęcia  wszelkich  czynności

mających na celu zwrot dla powiatu nieruchomości położonej ul. 3-go Maja 1

(budynku szpitala).
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17. Wniosek  Powiatowego  Inspektora  Weterynarii  w  Pułtusku  dot.

przydzielania dodatkowych pomieszczeń biurowych. 

Starosta Pułtuski przedstawił wniosek Powiatowego Inspektora Weterynarii w

Pułtusku  dot.  przydzielania  dodatkowych  pomieszczeń  biurowych.  Wniosek

stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

Starosta  poinformował,  że  obecnie  powiat  nie  dysponuje  wolnymi

pomieszczeniami, które ewentualnie  zostałyby przydzielone dla Powiatowego

Inspektora Weterynarii. 

Powyższy wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przez Zarząd w momencie

pozyskania pomieszczeń po byłym  szpitalu i  Bursy Szkolnej. 

18. Informacja  nt.  protokołu  kontroli  robót  budowlanych

przeprowadzonych  przez  PINB  na  terenie  szpitala  przy  ul.  T.

Kwiatkowskiego.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  protokołem  kontroli  robót  budowlanych

przeprowadzonych przez PINB na terenie szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego,

w brzmieniu załącznika nr 16 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu powiatu pułtuskiego za 2010r.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu

powiatu pułtuskiego za 2010r.

Plan dochodów po zmianach wynosił 53.508.179zł 

wykonanie  dochodów   wynosi  53.181.573zł  w  tym  dochody  bieżące   -

48.138.512zł oraz dochody majątkowe – 5.043.060zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,39% planowanych dochodów w tym:

- wykonanie dochodów bieżących 

plan - 47.507.055zł, wykonanie - 48.138.512zł,  co stanowi 101,33% 

- wykonanie dochodów majątkowych 

plan - 6.001.124zł,  wykonanie – 5.043.060zł, co stanowi 84,04%.

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że główna przyczyna niewykonania  dochodów,

to brak wpływu środków w wysokości 568.807zł – refundacja od Marszałka
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Woj.  Maz.  do  realizacji  projektu  „Poprawa  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim”. 

Plan wydatków po zmianach wynosi: 59.218.382zł w tym:

- wydatki bieżące – 47.609.940zł 

- wydatki majątkowe – 11.608.442zł 

Wykonanie wydatków za 2010r. wyniosło 56.379.947zł co stanowi 95,21%.

Skarbnik  poinformowała,  że  biorąc  pod  uwagę  wykonanie  dochodów  do

wykonania  wydatków  należy  stwierdzić,  że  została  zachowana  równowaga

budżetowa 

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło ze względu na:

– przesunięcie  przez  Samorząd  Województwa  Maz.   terminu  realizacji

projektu  pn.  Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa

mazowieckiego,  przez  budowanie  społeczeństwa  informatycznego  i

gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie  zintegrowanych  baz

wiedzy o Mazowszu. Kwota dotacji 138.531zł.

– przesunięcie  terminu  realizacji  wieloletniego  zadania  inwestycyjnego

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pułtusk – Grabówiec – Zatory”

ze względu na złe warunki atmosferyczne – kwota 269.488zł 

– w  rozdziale  Starostwo  Powiatowe  niezrealizowano  wydatków  w  kwocie

67.589,75zł,  która  wiąże  się  z  realizacją  projektu  „Eurokwalifikacje  –

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”. 

– przesunięcie  terminu  realizacji  projektu  pn.  Wsparcie  techniczne  systemu

reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego

Powiatu Pułtuskiego”. 

– Przesuniecie  terminu  realizacji  projektu  pn.  „Nowoczesne  wyposażenie

szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  obywateli”  kwota

108.209,66zł. 

– Niższe  wykonanie  dot.  wydatków  inwestycyjnych  na  zadanie  :Budowa

Szpitala w Pułtusku” – niewydatkowano kwoty 111.646,14zł. 
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– Niższe  wykonanie  wydatków  w dziale  obsługa  długu  publicznego,  które

wiąże się  z tym, że emisji  obligacji  na kwotę 2.800.000zł  dokonano w II

półroczu  2010r.  Wykonanie  wydatków  w  stosunku  do  planu  wynosi  –

74,24% 

– W  dziale  pomoc  społeczna  nie  wydatkowano  środków  finansowych  w

kwocie ok. 70.000zł w zakresie dotacji celowych dot. dzieci umieszczonych

w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  w  innych  powiatach  i

wydatków  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  z  naszego  powiatu

przebywających w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych

powiatów

– W  dziale  gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  nie  wykonano

wydatków w kwocie 112.098zł. 

Skarbnik  Powiatu  zaproponowała  aby  ww.  środki  zostały  przeznaczone  na

termomodernizację obiektów: Bursy Szkolnej oraz ZSZ im. J. Ruszkowskiego

w Pułtusku. 

Plan wydatków majątkowych wynosił 11.698.442zł 

Realizacja – 10.378.181zł co stanowi 89,40% planu 

Skarbnik  poinformowała,  że powiat  realizuje  zadania  z zakresu administracji

rządowej  i  inne  zadania  zlecone  odrębnymi  ustawami.  Plan  dotacji  wynosił

6.141.845zł a wykonanie 6.141.167,60zł co stanowi 99,99% planu. 

Powiat  realizuje  również  zadania  wykonywane   na  mocy  porozumień  z

organami  administracji  rządowej.  Zadanie  pn.  „Przyjazna  rodzina  zastępcza”

realizowane było przez PCPR kwota dotacji  40.000zł,  wkład własny powiatu

500zł. W trakcie realizacji projektu wydatkowa łączną kwotę 40.493,34zł. 

Powiat  realizuje  również  zadania  w  drodze  umów  lub  porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie: 

- umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej, 

- powierzenia Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pułtusku zadań

powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego, 

13



- powierzenia zadań z zakresu oświaty , polegających na przeprowadzeniu

zajęć  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  dla  uczniów  klas

wielozawodowych, 

Powiat przekazał dotacje celowe dla pomiotów zaliczanych i niezaliczanych do

sektora finansów publicznych: 

- dotacja w zakresie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

dot.  projektu  pn.  Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w kwocie 1.494.025zł 

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.:

a) dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego –50.000zł 

b) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  św. Józefa w Pułtusku – 20.000zł 

c) dotacja  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej   pw.  Św.  Walentego  w Gzach –

10.000zł

d) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w

Strzegocinie – 10.000zł 

Dotacje  podmiotowe  zostały  przekazane  dla  szkół  niepublicznych  dla

dorosłych. Wykonanie jest niższe o ok. 100.000zł  z uwagi na spadek liczby

uczniów w tych szkołach. 

Sprawozdanie zawiera również:

- plan  przychodów  i  kosztów  gospodarstw  pomocniczych  które

funkcjonowały do końca 2010r. przy DPS Obryte i DPS Ołdaki .  

- Plan  dochodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek

organizacyjnych powiatu 

Zobowiązania  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu

wynoszą 2.726.547zł i są to zobowiązania niewymagalne i stanowi je głównie

dodatkowe wynagrodzenie roczne tj.”13” wraz z pochodnymi.  

 Zgodnie  ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym zobowiązania  jednostek

samorządu  terytorialnego  wg  tytułów  dłużnych  wynoszą  16.830.004  zł,  co

stanowi 31,65% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2010. Na

obsługę  długu  przeznaczono  środki  pieniężne  w  kwocie  1.579.442,63zł  co

stanowi 2,97% wykonanych dochodów ogółem w roku 2010. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że wolne środki na dzień 31 grudnia 2010r.

wynoszą 2.716.148,01zł.   

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  26/2011  w  sprawie  .przekazania

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z

informacją o stanie mienia powiatu. 

20. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

Zarząd Powiatu przyjął bilans z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego.

21. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  18  marca

2011r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  18  marca

2011r.

22. Wolne wnioski. 

Sprawa dot. przygotowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych na

rok szkolny 2010/2011 

Ustalenia dot. przygotowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych

na rok szkolny 2010/2011  stanowią załącznik nr 17 do protokołu 

Ponadto  Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  p.  Z.

Chodkowskiego do przekazania podległym szkołom i placówkom oświatowym

niżej podanych ustaleń:

- kadrze  kierowniczej  nie  planować  godzin  ponadwymiarowych  w

opracowywanej organizacji. 

- w placówkach,  w której  jest  spadek uczniów zaplanować o jedno mniej

stanowisko pedagogiczne kierownicze 

- przyjąć zasadę , że jeżeli  zmniejsza się liczba uczniów, to powinno być

mniej pracowników pedagogicznych i z obsługi. 

- nie blokować etatu pedagoga szkolnego,

-   jeżeli  w  szkole  są  godziny  ponadwymiarowe,  z  większej  ilości

organizować etaty aby tworzyć miejsca dla młodych nauczycieli. 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  A.  Rachuba  poinformował,  że

przedstawiał propozycję wniosku, który zostanie złożony do Wojewódzkiego

Urzędu Pracy. 
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Wniosek   dotyczy  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do

zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego” realizowanego  w  ramach

poddziałania  6.1.1  Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na

regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucja pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy 

W  roku  2010,  w  toku  realizacji  projektu,  w  wyniku  przeprowadzonych

postępowań  o udzielenie  zamówień  publicznych  wydatkowano  190 202,25zł,

zamiast pierwotnie planowanych 257 792,00zł.  

W związku z powyższym jest propozycja przesunięcia zaoszczędzonej w 2010r,

kwoty:  67 589,75zł na rok 2011,  z  przeznaczeniem  na  zorganizowanie

dodatkowych form wsparcia dla 20 uczestników projektu:

- II edycji kursu księgowości komputerowej (10 osób)

- II edycji kursu prawa jazdy kategorii „C” (10 osób).

p.  A.  Rachuba  poinformował,  że  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Warszawie

uwzględnił wniosek Zarządu. Stąd propozycja wprowadzenia ww. środków do

budżetu powiatu na 2011r. na najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.  

Wicestarosta  Pułtuski  wnioskował  aby wystąpić  do Marszałka Woj.  Maz.   o

medal pamiątkowy Pro-Masovia dla Edwarda Malinowskiego – kolekcjonera i

regionalisty. 

Zarząd akceptował propozycje. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.10

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................
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