
Protokół nr 26/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 24 maja  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. 10.00

1. Sprawy związane z funkcjonowaniem ZDP w Pułtusku 

a)Sprawa firmy PROMOTOR 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  na ostatnim posiedzeniu  w dniu 20  maja

2011r. Zarząd Powiatu omawiał sprawę podwójnej faktury VAT nr 1/09/2010 z

dnia  7  września  2010r złożonej  przez  firmę  PROMOTOR w  kwocie

283.628,82zł  oraz  faktury  VAT  nr  1/09/2010  z  dnia  16  września  2010r w

kwocie 99.769,16 zł. 

Starosta zapytał p. Krysiak – Zastępca Dyrektora ZDP, czy na temat zaistnienia

podwójnej  faktury   przeprowadziła  rozmowę  z  p.  Łysko  oraz  Główną

Księgową.  

Z-ca Dyrektora p. Krysiak poinformowała, że zarówno Pan Łysko jak i Główna

Księgowa złożyli w tej sprawie pisemne wyjaśnienie, które stanowią załącznik

nr 3 do protokołu. 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że żądanie  zapłaty wskazanej  kwoty jest

nieuzasadnione,  ponieważ roboty na kwotę 283.628,82zł  nie zostały w ogóle

wykonane. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  zobowiązał  z-cę  Dyrektora  ZDP do

przygotowania,  w  uzgodnieniu  z  radcą  prawnym,  stosownej  odpowiedzi  do

firmy PROMOTOR. 
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b)Protokół kontroli 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  do  Dyrektora  ZDP  została  przekazane

zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Zarządu. Niestety Dyrektor od 22 maja

2011r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Następnie  Starosta  przedstawił  wyjaśnienie  Dyrektora  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku p. K. Strzyżewskiego do protokołu z przeprowadzonej

kontroli doraźnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w brzmieniu załącznika nr 4

do protokołu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd, podczas którego omawiano  wyjaśnienia

ZDP  do protokołu kontroli, uczestniczyły: Pani Anna Krysiak z-ca Dyrektora

ZDP oraz p. H. Baprawska – Główna Księgowa ZDP.

Starosta Pułtuski zapytał p. A. Krysiak czy zapoznała się z  treścią protokołu.  

Z-ca Dyrektora ZDP p. A. Krysia odpowiedziała, że zapoznała się z protokołem

z przeprowadzonej   kontroli  doraźnej  w Zarządzie  Dróg Powiatowych, który

również   przekazała  Dyrektorowi  p.  K.  Strzyżewskiemu.   Pani  Krysiak

poinformowała, że nie uczestniczyła w opracowaniu wyjaśnienia do protokołu,

które  złożył Dyrektor K. Strzyżewski.   

Starosta  Pułtuski  zapytał  p.  Baprawską  –  Główną  Ksiegową,   czy  również

zapoznała się z protokołem.

Główna  Księgowa  p.H.  Baprawska  –odpowiedziała,  że  zapoznała  się

z protokołem natomiast wyjaśnienia do protokołu złożyła w dniu dzisiejszym

 w sekretariacie Starostwa. 

Starosta  Pułtuski  zapytał,  czy  Główna  Księgowa  mówiąc  o  złożonych

wyjaśnieniach  ma  na  myśli  wyjaśnienia  podpisane  przez  Dyrektora  ZDP p.

Strzyżewskiego czy też Główna Księgowa złożyła wyjaśnienia podpisane przez

siebie. 

Główna Księgowa odpowiedziała, że mówi o wyjaśnieniach podpisanych przez

Dyrektora ZDP p. Strzyżewskiego. 
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Starosta Pułtuski zapytał, czy  osoby przeprowadzające kontrolę w ZDP miał

informację  od  Głównej  Księgowej  nt.  realizacji  remontów  dróg  na  odcinku

Begno – Gotardy 

Główna Księgowa –odpowiedziała, że takiej informacji zespół kontrolujący nie

miał od niej. Poinformowała, że w protokole z przeprowadzonej kontroli jest

zapisana  konkretna  kwota  za  roboty  na  drodze  Begno  –  Gotardy wykonane

przez firmą p. Paradowskiego. Główna Księgowa wyjaśniła, że tylko słyszała,

ze   ww. firma „jakieś  tam przełomy robi”  natomiast  nie  znała  kwoty za ich

wykonanie ponieważ nie była w posiadaniu ani  faktury ani umowy. 

Starosta Pułtuski zapytał Główną Księgową, czy oświadcza, że zespół kontrolny

nie  posiadał  od  niej  informacji  o  robotach  wykonywanych  przez  firmę  p.

Paradowskiego.

Główna Księgowa odpowiedziała, że tej informacji na pewno  zespół kontrolny

nie miał od niej. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w  trakcie  kontroli  Główna  Księgowa

składała  niektóre  dokumenty  np.  dot.  remontów  bieżących.  Zgodnie

z wnioskiem ZDP dot. remontów i zimowego utrzymania dróg widnieje kwota

ok.   325.000zł a pod pozycją drugą jest zadanie:  przełomy Begno – Gotardy

w trakcie realizacji. Dokument  z podpisem Głównej Księgowej.  

Główna Księgowa odpowiedziała, że wiedziała, że roboty są w trakcie realizacji

ale kwoty nie znała. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2011

złożył  dwa  wnioski  o  zwiększenie  planu  finansowego  jednostki.  Pierwszy

dokument  jest  na  kwotę  ok.  650.000zł  Decyzją  Zarządu  wniosek  nie  został

rozpatrzony tylko skierowany do Skarbnika Powiatu o uzgodnienie wielkości

kwot  z ZDP. Uzgodnienia zostały przeprowadzone z zastępcą  Dyrektora ZDP

p. A. Krysiak, w wyniku których wpłynęło drugie pismo z ZDP na łączną kwotę

ok. 316.000zł. 
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W  powyższym  wniosku  są  zgłaszane  potrzeby  finansowe  na  rozliczenie

wykonania remontów na kwotę 150.000zł.

 Ponadto dokonując analizy potrzeb zgłaszanych przez ZDP – Z-ca Dyrektora p.

A.  Krysiak  przedstawiła  szczegółowe  rozliczenie,  z  którego  wynika

wymieniona wyżej dokładna kwota, tj. 142.065zł. 

jest rozliczenie wykonania remontów wykonanych przez p. Paradowskiego na

kwotę   razem 142.065zł 

Główna  Księgowa  odpowiedziała,  że  ona  tej  kwoty  nie  widziała

i prawdopodobnie Dyrektor wyliczył ją sam.  

Starosta  Pułtuski  zapytał,  czy  wyjaśnienia  złożone  przez  Dyrektora  Zarządu

Dróg  powiatowych  p.  K.  Strzyżewskiego  w  ocenie  Głównej  Księgowej  są

prawdziwe. 

Skarbnik  Powiatu  przytoczyła  fragment  ze  złożonych  wyjaśnień:  ‘Jednym z

ciekawszych stwierdzeń w protokole kontroli jest , że z informacji udzielonej

przez  Główną  Księgową  wynika,  że  w  I  kwartale  bieżącego  roku  zlecono

wykonanie remontów (przełomów) na drodze Begno- Gotardy”. Wg informacji

uzyskanej z ZDP stanowi to kwotę 142.065zł a prace wykonała firma UNIBUD,

Tomasz  Paradowski,  bez  żadnej  dokumentacji  pisemnej  i  zastosowania

właściwego  trybu.  Oświadczam, ze  Główna  Księgowa,  wg jej  oświadczenia,

nic  nie  wiedziała  o  wykonywanych  robotach  przez  ww.  firmę i  to  z  takim

szczegółem kwotowym 142.065zł”  

Główna  Księgowa  poinformowała,  że  ZDP  jest  małym  zakładem  pracy

i przypadkowo na pewno słyszała, że „jakieś przełomy były robione”. Poza tym

zarówno Dyrektor p. Strzyzewski i Wicestarosta Pułtuski wizytowali te drogi

ale jeżeli chodzi o kwotę to nikt nie mówił takiej kwoty. 

Starosta  Pułtuski zapytał, czy Główna Księgowa chciałaby uzupełnić złozóne

wyjaśnienie. 
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Główna  Księgowa  poinformowała,  że  nic  nie  robiłam bez  zgody  Dyrektora

i podpisu Dyrektora i wszystkie czynności wykonywała na ustne lub pisemne

polecenie Dyrektora. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do Skarbnika Powiatu aby w terminie do 26 maja

2011r.   wraz  z  zespołem kontrolnym przeanalizowała  wyjaśnienia  Dyrektora

ZDP do protokołu z przeprowadzonej doraźnej kontroli. 

c)sprawa firmy POLHILD

 Z-ca  Dyrektora  ZDP  p.  A.  Krysiak  poinformowała,  że   Firma  POLHILD

złożyła fakturę na ok. 1 mln zł , która dotyczy częściowego wykonania zadania

pn.  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2422  Nasielsk  –  Strzegocin  na  odc.

Chmielewo – Strzegocin”  

Starosta Pułtuski poinformował, że firma POLHILD prowadziła z nim rozmowę

nt.  częściowej  zapłaty  za  wykonane  zadanie  na  drodze  powiatowej  na  odc.

Chmielewo – Strzegocin.  Uwzględniając  trudną sytuację  finansową tej  firmy

Starosta  kierunkowo  wyraził  zgodę.  Rozmowa  została  przeprowadzona  w

obecności  inspektora  nadzoru.  Jednak  aby uwzględnić  przedstawioną  fakturę

należy  wskazać  zakres  robót  odebranych  stosownym  protokołem  przez

inspektora  nadzoru.  Obecnie  tych  czynności  nie  wykonano  a  więc  nie  ma

podstaw do zapłacenia za fakturę.  

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  zapłata  za  faktury  nastąpi  w  momencie

uzupełnienia dokumentów.   

z-ca Dyrektora ZDP p. Krysiak – poinformowała, że firma POLHILD wystąpiła

z  informacją  o  konieczności  wykonania  robót   dodatkowych   na  drodze

powiatowej  na  odc.  Chmielewo  –  Strzegocin.  Z  wyjaśnień  uzyskanych  od

inspektora  nadzoru  wynika,  że  stoi  on  na  stanowisku,  że  firma  powinna
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realizować  zadanie zgodnie z zakresem i kosztorysem ofertowym, który jest

integralną częścią umowy na wykonanie drogi. 

Starosta Pułtuski zwrócił się do zastępcy Dyrektora ZDP aby inspektor nadzoru

przygotował  wszelkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  konieczność

wykonania robót dodatkowych, wskazywanych przez firmę POLHILD.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

 

2. Sprawa przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. 
Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku omówili

dokument  pt.  ‘Wprowadzenie  do  dyskusji  o  potrzebie  podjęcia  działań

zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Pułtusku w podmiot działający na

podstawie Kodeksu spółek handlowych pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Spółka z o.o.”.

Powyższy dokument stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że zostanie on skierowany na Sesję Rady Powiatu

w Pułtusku. 

3. Sprawa wykonawstwa nowego ujęcia wody dla potrzeb Szpitala 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja nt. rozpoczęcia prac przygotowania

realizacji inwestycji pn. wykonanie nowego ujęcia wody dla potrzeb szpitala w

Pułtusku  przy  ul.  T.  Kwiatkowskiego  19”  w  brzmieniu  załącznika  nr  6  do

protokołu. 

4. Sprawa dot. własności nieruchomości działek zajętych pod drogę

publiczną kategorii powiatowej Gładczyn – Obryte – Gostkowo. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła propozycję pisma jakie zostanie skierowane do Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Wyszkowie dot. zwolnienia

spod obciążenia hipoteką części niezabudowanych  nieruchomości położonych

w obrębie  Ciółkowo Małe  Gmina Obryte oznaczonych w ewidencji  gruntów
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numerami: 297/1 o pow. 0,0026ha i  299/1 o pow. 0,0039ha. Hipoteka została

ustalona z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Dyrektor  poinformowała,  że  do  KRUS  w  powyższej  sprawie  zostało  już

przekazane  pismo.  Niestety  w  odpowiedzi  przekazano,  że  zwolnienie

obciążenia  hipotecznego  z  przedmiotowych  działek  będzie  możliwe  pod

warunkiem  dokonania  wpłaty  za  sprzedaż  działek  na  poczet  zadłużenia

w KRUS. 

Dyrektor wyjaśniła, że na mocy ostatecznej  decyzji Wojewody Mazowieckiego

Powiat  Pułtuski  nabył  z  mocy  prawa  z  dniem  1  stycznia  1999r.  własność

cytowanych nieruchomości zajętych pod drogę kategorii powiatowych nr 28540

„Gładczyn-Obryte-Gostkowo”.

Zarząd Powiatu postanowił  ponownie wystąpić  do KRUS o zwolnienie  spod

obciążenia hipoteką części niezabudowanych nieruchomości, o których mowa

wyżej.

Propozycja pisma stanowi załącznik nr 7 do protonu.  

5. Informacja  nt.  planowanych  i  realizowanych  projektów  ze

środków Unii Europejskiej 

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. planowanych i realizowanych projektów

ze  środków  Unii  Europejskiej  przedstawioną  przez  Dyrektora  Wydziału

Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyka.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

6. Sprawa wniosku mieszkańców ul. Ostrówek w  Zatorach oraz wsi

Mystkówiec i  Kalinówka dot. utwardzenia drogi.

Zarząd Powiatu postanowił, ze sprawa wniosku  mieszkańców ul. Ostrówek w

Zatorach oraz wsi Mystkówiec i   Kalinówka dot.  utwardzenia  drogi  zostanie

omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

7. Informacja nt. nominacji powiatu do Kapituły Orderu Radości 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  powiat  pułtuski  z  uwagi  na  działania

podejmowane  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  przeszedł  przez  barierę
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weryfikacyjną i znalazł się w gronie samorządów nominowanych do nagrody

Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym AD 2011. 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd przyjął informacje. 

8. Informacja nt. oferty firmy MERITON dot.  sprzedaży budynku

administracyjno – biurowego. 
Starosta Pułtuski przedstawił ofertę firmy Meriton dot. sprzedaży, na potrzeby

urzędu,   budynku  administracyjno  –  biurowego  o  powierzchni  1800m2

położonego przy  ul. Jana Pawła II 18. Oferta spotkała się z zainteresowaniem

Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Z uwagi  na fakt  iż  obecnie  jest  opracowywana koncepcja  zagospodarowania

budynku byłego szpitala położonego przy ul.  3-go Maja w Pułtusku  wraz z

kosztorysem, Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w sprawie wniosku firmy

MERITON zostanie podjęta na przełomie sierpnia i września 2011r.

9. Wolne wnioski

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  do  Starostwa  Powiatowego  wpłynęło

postanowienie  Sądu  Okręgowego  w  Ostrołęce  o  zawarciu   ugody  z  p.  M.

Bazylewiczem. Postanowienie stanowi załącznik nr  10do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

Starosta Pułtuski zwrócił się do Wicestarosty o opracowanie porozumienia dot.

ustalenia  wysokości  rekompensaty  finansowej  za  szkody powstałe  na  skutek

przejazdu  drogami  kategorii  powiatowej  pojazdów  wysokotonażowych

przekraczających dopuszczalną masę całkowitą określoną przez zarządcę  drogi.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniu  1  czerwca  2011r.  odbędzie  się

konferencja poświęcona przeciwdziałaniu skutkom zagrożeń powodziowych w

rejonie rzeki Narew i Bugu. Podczas konferencji zostanie wygłoszony przez dr
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inz.  Piotra  Kuźniara  referat  na  temat  „Problematyka  zamulenia  zbiorników

retencyjnych w aspekcie wzrostu zagrożenia powodziowego”.  

Zarząd Powiatu postanowił o sfinansowaniu kosztów referatu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.30

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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