
Protokół Nr 173/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 lipca 2010r.  

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki  

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00

1. Omówienie spraw dotyczących: 

a) przebudowy dróg powiatowych na odcinku:

- Chmielewo – Strzegocin

Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu 23 lipca 2010r. nastąpiło otwarcie

ofert na przebudowę drogi na odc.  Chmielewo – Strzegocin. Najkorzystniejszą

ofertę złożyła firma STRABAG sp. z o.o. w Płońsku na kwotę 2.914.783,53zł.

Kwota przeznaczona w budżecie powiatu na ww. zadanie wynosi:  2.500.000zł 

Członek  Zarządu  p.  E.  Wroniewski  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym

odbyło  się  posiedzenie  Rady  Gminy  Świercze,  która  udzieliła  wsparcia

finansowego na przebudowę ww. drogi w wysokości  100.000zł. 

Starosta Pułtuski poinformował, że na wykonanie ww. drogi , po uwzględnieniu

pomocy finansowej Gminy Świercze,  brakuje ponad 314.000zł. 

Dyrektor ZDP poinformował, ze okres związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do

23 sierpnia 2010r. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  przebudowy drogi  odc.  Strzegocin  –

Chmielewo,  zostanie  rozpatrzona  kompleksowo  po rozstrzygnięciu  przetargu

na budowę chodnika w Grabówcu – tj. po 16 sierpnia 2010r.

- Łady – Zalesie 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski  poinformował, że w

dniu 26 lipca 2010r.  nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę drogi na odc. Łady



– Zalesie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogi i Most Jan Kaczmarczyk

Pułtusk. Kwota oferty – 136.893zł 

Środki  finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu – 129.000zł.  Brakujące

środki – 7.893zł

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa przebudowy drogi  odc.  Łady-Zalesie,

zostanie  rozpatrzona  kompleksowo po rozstrzygnięciu  przetargu   na  budowę

chodnika w Grabówcu – tj. po 16 sierpnia 2010r.

- ul. Kolejowa w Pułtusku 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski  poinformował, że w

dniu 21 lipca 2010r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę ul. Kolejowej w

Pułtusku. Najkorzystniejszą ofertę  złożyło Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i

Obrotu POLHILD z Kobyłki. Cena oferty – 379.671zł brutto. 

W  budżecie  powiatu  na  ww.  zadanie  zabezpieczono  środki  finansowe  w

wysokości 300.000zł.  Z wymienionej  kwoty wydatkowano - 61.000zł brutto

na dokumentację budowlaną. Obecnie na realizację inwestycji pozostała kwota

239.000zł  Brakujące środki – 140.671zł. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  przebudowy  drogi  ul.  Kolejowej  w

Pułtusku zostanie rozpatrzona kompleksowo po rozstrzygnięciu przetargu  na

budowę chodnika w Grabówcu – tj. po 16 sierpnia 2010r.

b) budowa chodników w miejscowości:

- Pniewo 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  poinformował,  że

prowadził  rozmowy  z  Wójtem  Gminy  Zatory  nt.   budowy  chodnika  w  m.

Pniewo.  Wójt  zadeklarował  udzielenie  pomocy  finansowej  na  realizację

zadania.  

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  zalecił  aby  Dyrektor  Zarządu  Dróg

Powiatowych ogłosił przetarg na budowę chodnika w m. Pniewo. 

- Grabówiec 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawę  budowy  chodnika  w  m.  Grabówiec

omówi po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ww. chodnika.   



Termin posiedzenia – po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie ww. zadania. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. K. Strzyżewski przedstawił

wniosek   mieszkańców  wsi  Zaborze  gm.  Pokrzywnica  dot.  położenia

nawierzchni asfaltowej.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  z  uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  oraz

prowadzone inwestycje drogowe negatywnie zaopiniował wniosek.  

Radny  Z.  Szczepanik  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Dyrektora  ZDP  dot.

naprawienia przez wykonawcę usterek na drodze Psary – Obryte – Gródek.

Dyrektor ZDP odpowiedział, że w tej sprawie w dniu 6 sierpnia 2010r. odbędzie

się spotkanie z wykonawcą drogi Psary – Obryte – Gródek, podczas którego

dokonają przeglądu drogi i naprawią występujące usterki. Stosowna informacja

na ww. temat zostanie przedstawiona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Radny Z. Szczepanik  poinformował,  że po opadach deszczu  w m.  czerwcu

2010r.  został uszkodzony przepust w Psarach. Kiedy zostanie załatwiona ww.

sprawa?

Dyrektor  ZDP  odpowiedział,  że  w  najbliższych  dniach  ZDP  przystąpi  do

ułożenia drugiego przepustu.

Radny Z. Szczepanik zapytał kiedy zostaną naprawione usterki jakie wystąpiły

na budowanym chodniku w Psarach.

Dyrektor  ZDP odpowiedział,  że prowadzi  korespondencję z wykonawcą ww.

chodnika.  Jeżeli  usterki  nie zostaną usunięte  wówczas ZDP wystosuje pismo

wzywające  wykonawcę do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie.

2. Wniosek o akceptację projektu opracowanego w ramach Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  Działanie  9.2

Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  pn.

„Zawód kluczem do sukcesu”



Dyrektor  WRP  p.  M.  Szajczyk  przedstawił  wniosek  o  akceptację  projektu

opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego"

pn.  "Zawód  kluczem do  sukcesu"  Okres  realizacji  projektu  -  od  1  sierpnia

2011r.  do  30  czerwca  2012r.   Beneficjantami  projektu  uczniowie  szkół

zawodowych tj. Zespołu Szkół  Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

oraz Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. 

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do możliwości uczestnictwa

w  następujących,  bezpłatnych  zajęciach  pozalekcyjnych:  matematyki,  języka

angielskiego,  języka  rosyjskiego,  kursu  księgowości  komputerowej,  kursu

komputerowego  ECDL,  kursu  kelnerskiego,  itd.  Wartość  projektu  wynosi:

638.947zł.  Do  projektu  jest  wymagany  wkład  własny.  Może  być  to  wkład

rzeczowy  w  formie pieniężnej (wynagrodzenia pracownika, materiały biurowe

i ogłoszenia prasowe) i niepieniężnej (sale lekcyjne).

Członek  Zarządu  Powiatu  p.  E.  Wroniewski  poinformował,  że  Skarbnik

Powiatu  prawdopodobnie  nie  podpisze  przedstawionego  wniosku  ponieważ

projekty  ,  wykraczające  poza  rok  budżetowy,  zawierające  wkład  własny

pieniężny, powinny być poprzedzone podjęciem uchwały przez Radę Powiatu o

przystąpieniu do realizacji projektu. 

Pan  Wroniewski  zaproponował  rozważenie  możliwości  podjęcia  ogólnej

uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do składania wniosków o środki Unii

Europejskiej.  

Zarząd  Powiatu  akceptował  projekt  opracowany  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pod warunkiem zamiany wkładu pieniężnego na

rzeczowy.  

3. Informacja  nt.  opracowania  sprawozdania  z  monitoringu  Strategii

Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007-2020

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  ofertą  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej  dot.

wspólnego  wydania  następujących  publikacji:  strategia  rozwoju  powiatu



pułtuskiego,  powiat  pułtuski  – podsumowanie kadencji  2006-2010, szpital  w

Pułtusku, oraz albumu „Powiat Pułtuski”.

Oferta stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał  się z ofertą  oraz  postanowił,  że przy współpracy z

Pułtuską  Gazeta  Powiatową  zostaną  wydane  publikacje  w  następujących

nakładzie:

1) strategia rozwoju powiatu pułtuskiego - nakład 2000 egzemplarzy, koszt

wykonania  2.600zł netto

2) powiat pułtuski w latach  2006-2010 – nakład 5000 egzemplarzy, koszt

wykonania 4.000zł netto

3) informacja  o  szpitalu  w  Pułtusku  –  nakład  3000  egzemplarzy,  koszt

wykonania ok. 3.200zł netto 

4) album  Powiat  Pułtuski  -  koszt  ok.  13.600zł  netto   (nakład  400

egzemplarzy) 

Razem brutto – 30.000zł 

Środki  finansowe  niezbędne  na  wykonanie  ww.  opracowań  zostaną

zabezpieczone z budżetu powiatu Dział Promocja oraz zostanie przygotowane

wystąpienie  do Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, który sprawuje obsługę

bankową  budżetu  powiatu,  o  udzielnie  pomocy  finansowej  w  wysokości

16.000zł na wydanie ww. publikacji tj. 10.000zł w ramach sponsporingu roku

bieżącego oraz 6.000zł – środki niewydatkowane z roku 2009). 

4. Omówienie sprawy wizualizacji – oznakowania budowanego szpitala

w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  wraz  z  Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  N.  Tokarskim

omówił sprawę wizualizacji – oznakowania budowanego szpitala w Pułtusku.  

Zarząd postanowił, że rozważy możliwość sfinansowania kosztów związanych z

wykonaniem tablicy głównej usług medycznych oraz tabliczek usługowych z

napisem np. RTG, USG, itp. Pozostałe tabliczki i numerki na drzwi sfinansuje

SP ZOZ w Pułtusku. 



Ostateczna decyzja ww. sprawie zostanie podjęta po uzyskaniu od Dyrektora SP

ZOZ informacji nt. kosztów związanych z wykonaniem wizualizacji szpitala z

wyszczególnieniem kosztów przewidzianych do poniesienia przez powiat. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przedstawił  wniosek  proboszcza  Parafii

Rzymskokatolickiej  p/w  Miłosierdzia  Bożego  w  Pułtusku  –  Popławy  dot.

uwzględnienia  w  kosztach  budowy  szpitala  wyposażenia  kaplicy  szpitalnej.

Ogólny koszt – 25.000zł. 

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o  wyposażeniu  kaplicy  w ramach  inwestycji

budowa szpitala.  

5. Sprawa generalnego sprzątania obiektu szpitala.

Zarząd  Powiatu  wraz  z  Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  N.  Tokarskim

omówił sprawę sprzątania obiektu szpitala.

Zarząd postanowił, że sprzątanie obiektu we własnym zakresie wykona SP ZOZ

w Pułtusku. 

6. Informacja  nt.  realizacji  projektu   pn.  „Nowoczesne  wyposażenie

szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.

Dyrektor  SP ZOZ poinformował,  że w dalszym ciągu trwa korespondencja z

Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na temat oszczędności

powstałych   po  przeprowadzonych  przetargach  realizowanych  w  ramach

projektu  pn.  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa

zdrowotnego  pacjentów”.  Niestety  do  tej  pory  nie  została  podjęta  żadna

decyzja. 

Zarząd przyjął informację. 

- sprawa wypowiedzenia umów przez SP ZOZ dla NZOZ

dot. badań diagnostycznych. 

Zarząd  Powiatu  wraz  z  Dyrektorem SP ZOZ w Pułtusku  ponownie  omówił

sprawę  wypowiedzenia  umów  przez  SP  ZOZ  dla  NZOZ  dot.  badań

diagnostycznych. 



Po  dyskusji  Zarząd  zalecił  aby  Dyrektor  SP  ZOZ  zawiesił  wypowiedzenie

umów do końca 2010r.  W tym też okresie  Dyrektor  SP ZOZ wynegocjuje z

NZOZ nowe warunki umów, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011r. 

7. Wolne wnioski 

- przekazanie pisma Urzędu Zamówień Publicznych dot. wykonania

dodatkowych robót budowlanych w budowanym szpitalu 

Członkom Zarządu przekazano pismo Urzędu Zamówień Publicznych dot.

wykonania dodatkowych robót budowlanych w budowanym szpitalu

- -wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów

Oddziału Rejonowego w Pułtusku dot. wsparcia finansowego. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Polskiego  Związku  Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Pułtusku dot.  sfinansowania

kosztów wycieczki autokarowej do Białowieży. 

Zarząd Powiatu postanowił o sfinansowaniu wydatków rzeczowych związanych

z przewozem osób na wycieczkę na kwotę do 1.600zł. . 

 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................


