
Protokół Nr 156/10

 posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 23 marca 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. 8.15 

1. Informacja  nt.  wykonawstwa  niezbędnego  zakresu  robót  wynikającego  ze

stanowisk KP PSP  oraz PSSE w Pułtusku.

1b.  zaopiniowanie  harmonogramu  działań  przekazania  do  użytkowania

budynku szpitala w Pułtusku  - kontynuacja I etapu.  
Wicestarosta poinformował,  że  niektóre  elementy  zawarte  w  zaleceniach

pokontrolnych PSSE w Pułtusku oraz KP PSP w Pułtusku zostały wykonane.  Do

wykonania natomiast zostały jeszcze następujące elementy:

– dostosowanie wymaganej szerokości drzwi wejściowych na zewnątrz budynku,

– wydzielenie  stref  pożarowych  w miejscach  przejścia  przez   stropy  przepustów

instalacyjnych – wodno - kanalizacyjnych,

– zapewnienie  zgodności  wykonania  oddymiania  szybów  wind  w  zakresie

zgodności z przepisami prawa. 

Wicestarosta  poinformował,  że  w  dniu  wczorajszym  miało  miejsce  spotkanie  z

Prezesem WPUI p. Z. Mikołajczakiem. 

Wicestarosta poinformował, że ważnym elementem koniecznym do wykonania jest

również  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz  przekazanie

aktem  notarialnym  gruntów  i  budynków  dla  SP  ZOZ,  co  również  wiąże  się  z

kosztami. 

Wicestarosta przedstawił propozycję harmonogramu działań przekazania inwestycji

Budowa szpitala w Pułtusku – etap I do użytkowania.

Harmonogram stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.



Zarząd  Powiatu   akceptował  harmonogram  z  wyłączeniem  określonych  w  nim

kosztów do poniesienia, związanych z zaleceniami pokontrolnymi PSSE w Pułtusku i

zakresem  robót  wynikających  ze  stanowiska  KP  PSP  w  Pułtusku.  Na  kolejnym

posiedzeniu  Zarządu,  po  przedłożeniu  przez  Inwestora  Zastępczego,  kosztorysów

inwestorskich,  Zarząd  rozważy  możliwość  ewentualnego  zabezpieczenia  środków

finansowych. 

Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka – przedstawiała notatkę służbową

z dnia 22 marca 2010r. w brzmieniu załącznik nr 4 do protokółu.  

Dyrektor poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej dyskusji podczas spotkania

w dniu 22 marca 2010r.,  zostały podjęte następujące ustalenia do akceptacji przez

Zarząd Powiatu:

1. Prezes  WPUI  w  trybie  pilnym  zorganizuje  spotkanie  z  projektantem  w  celu

wyrażenia  zgody  na  zmiany  w  zakresie  wykonawstwa  wraz  z  dostosowaniem

dokumentacji  projektowej  na  wymianę  drzwi  ewakuacyjnych  –  w  świetle

przepisów  140  cm.,  bezpłatnego  wykonania  projektu  oddymiania  szybów

windowych  oraz  omówienia  warunków  opracowania  projektu  zamiennego  na

realizację zaleceń PSSE.

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o  przeprowadzeniu  negocjacji  na  opracowanie

projektu zamiennego. Do negocjacji Zarząd upoważnił Dyrektor Wydziału OR, która

wyznaczy inne osoby zespołu negocjacyjnego oraz Przedstawiciela WPUI. 

2. Sprawa wymiany obecnych drzwi ewakuacyjnych na drzwi o szerokości 140 cm.

Zarząd  Powiatu  zdecydował  o  wymianie  drzwi  ewakuacyjnych  na  zewnątrz  oraz

zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  przedłożenia  kosztorysu  inwestorskiego.

Ponadto  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału  OR  do  przedstawienia  opinii

prawnej w jakim trybie można udzielić zamówienia na powyższe roboty dodatkowe. 

3. Rozważyć  możliwość  wykonania  zaleceń  KP  PSP  i  PSSE  przez   głównego

wykonawcę inwestycji, tj. Firmę Zambet S.A w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Prezesa  WPUI  aby  w  trybie  pilnym  przeprowadził

rozmowy z firmą Zambet nt. wykonania zaleceń KP PSP oraz PSSE.

Niezwłocznie Inwestor Zastępczy przedłoży kosztorys inwestorski, o którym mowa w

pkt 2 oraz na inne roboty wynikające z zaleceń KP PSP oraz PSSE. 



1a. zaopiniowanie informacji dot. budowy szpitala w Pułtusku, która zostanie

przedstawiona podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu.

Wicestarosta – poinformował, że zgodnie z prośbą Radnych, na każdym posiedzeniu

Rady będzie przedstawiana informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku. 

Wicestarosta  przedstawił  propozycję  informacji  nt.  budowy  szpitala  w  Pułtusku,

która  zostanie  przedstawiona  Radnym  Rady  Powiatu  na  posiedzeniu  w  dniu

25 marca 2010r. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.

Zarząd Powiatu zaakceptował treść informacji. 

2. Wolne wnioski. 

– przekazanie sprawozdania SP ZOZ z pozyskanych środków z tytułu najmu,

dzierżawy i zbycia majątku trwałego,

Członkowie Zarządu otrzymali sprawozdanie. 

Sekretarz  –  przedstawiła  projekt  Stanowiska Rady Powiatu w Pułtusku dotyczące

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych w Pułtusku. 

Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 6 do protokółu. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję stanowiska. Dokument zostanie przedłożony

Radnym Rady Powiatu na Sesji w dniu 25 marca 2010r.  

Sekretarz –  przedstawiła  umowę udostępnienia  lokalu  pomiędzy Zespołem Szkół

Zawodowych im. J.  Ruszkowskiego w Pułtusku a Wielkopolską Akademią Nauki

i Rozwoju w brzmieniu załącznika nr 7 protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

W  związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie:

– remontu dachu na budynku Bursy Szkolnej,

– wymiany pokrycia dachowego, remont kominów oraz uszkodzonych części gzymsu

a także remont klub wymianę schodów w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku ,

– remontu wentylacji w kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

im. A. Karłowicz  

ze środków 0,6% rezerwy oświatowej będącej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji

Narodowej,  Zarząd  Powiatu  postanowił  o  zwiększeniu  planów  finansowych  ww.



jednostek celem zabezpieczenia udziału własnego. 

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu,  po posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25 marca

zostanie podjęta stosowna uchwała. 

Starosta  –  poinformował,  że  Ministerstwo  Finansów  przyznało,  ze  środków

subwencji  ogólnej,   dla  powiatu  pułtuskiego  dofinansowanie  inwestycji  drogowej

pn.: przebudowa drogi powiatowej Ojrzeń – Łady Krajęczyno, w tym przebudowa

mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady. Wartość przyznanej dotacji wynosi

1.047.100,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9.45

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Andrzej Dolecki ...................................................

Witold Saracyn .....................................................

Wiesław Cienkowski ...........................................

Zbigniew Szczepanik ...........................................

Edward Wroniewski ...........................................


