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Protokół Nr 164/10 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 19 maja 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. 11.00 

 

1. Zatwierdzenie wyników przetargu na modernizację ewidencji gruntów 

i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu 

Zatory Gmina Zatory. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska 

poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “ Modernizację ewidencji 

gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu 

Zatory gmina Zatory” wpłynęły trzy oferty:  

1. 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 13  

10-117 Olsztyn 

Tel.89/ 5272753 fax 89/ 5274919 

213.500,00zł 

2. 

 

“GEO-IMPEX” Spółka Cywilna  

mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski  

mgr inż. Jacek Kraśniewski 

ul. 17 Stycznia 13;  

06-400 Ciechanów 

Tel/fax 23/ 672 4453 

184.952,00zł 
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3. 

POLSERVICE GEO Sp. z o.o. 

ul. Chałubińskiego 8;  

00-613 Warszawa 

Tel.22/ 8302401 fax 22/ 8300915 

119.547,80zł 

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty spełniły wszystkie 

wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Oferta złożona przez firmę: POLSERVICE GEO Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza 

na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest najtańszą i uzyskała maksymalną 

ilość punktów. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 119.547,80 zł 

Dyrektor poinformowała, że na realizację ww. zadanie powiat zaplanował środki 

finansowe w wysokości 97.990zł brutto.  

Ze względu na fakt, iż najtańsza oferta jaka wpłynęła w postępowaniu na realizacja 

ww. zadania, przewyższa środki przewidziane w budżecie powiatu na to zadanie, 

Starosta Pułtuski wystąpi do Gm. Zatory o zwiększenie kwoty dofinansowania. 

Rada Gminy  w Zatorach Uchwałą Nr 209/XL/2010 udzieliła pomocy finansowej 

w wysokości 42.000zł, tj. na brakującą kwotę.  

Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie wyników 

postępowania.  

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania.  

2. Zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie pn. “Przegląd i 

konserwacja istniejących osnów oraz opracowanie 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. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska  

poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “ Przegląd i konserwację 

istniejących osnów oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji 
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poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na 

terenie gminy Pułtusk oraz części gminy Gzy i Winnica” wpłynęło 4 oferty:  

1. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo  

Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.  

w Olsztynie, ul.1 Maja 13,  

10-117 Olsztyn 

 

219.600zł  

2. 

GEOKART-INTERNATIONAL 

Spółka z o.o. 

ul.Wita Stwosza 44, 35-113  

Rzeszów 

 

158.478zł  

3. 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno- 

Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. 

ul.Geodetów 7, 35-328 Rzeszów 

 

512.400zł  

4. 

ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług  

Geodezyjnych, ul. Płońska 7, 06-400  

Ciechanów 

103.212zł  

 

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty spełniły wszystkie 

wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Oferta złożona przez firmę ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. 

Płońska 7, 06 – 400 Ciechanów. jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego 

kryterium ceny, jest najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów. 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 103.212,00 zł.  

Dyrektor poinformowała, że na realizację ww. zadania powiat zaplanował  środki 

finansowe w wysokości 103.400zł brutto 
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Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie wyników 

postępowania.  

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania.  

3. Informacja nt. postępowania przetargowego na wykonanie zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3432W Pułtusk- Grabówiec- 

Zatory od km 0+000 do km 0+665” 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił informację nt 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3432W  Pułtusk- Grabówiec- Zatory od km 0+000 do km 0+665”.  

Dyrektor poinformował, że w postępowaniu wpłynęło 4 oferty.  

 

1. 
Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa  

 
658.688,39zł 

2. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu 

„POLHILD I” Mieczysław Piotrowski Paweł 

Piotrowski, Zygmunt Piotorwski Spółka Jawna ul. 

Sienkiewicza 13 , 05-230 Kobyłka  

 

594.512,12zł 

3. 

Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych ul. 

Zaściankowa 1 05-240 Tłuszcz  

 

622.619,86zł 

4. 
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczy Kacice 76 06-100 

Pułtusk. 
541.257,98zł 

 
Najkorzystniej ofertę złożyła firma  Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-

100 Pułtusk. Cena oferty – 541 257,98zł.  

Zarząd przyjął informację.  

Ze względu na fakt, iż w budżecie powiatu na realizację ww. zadania zaplanowano 

środki finansowe w wysokości 800.000zł Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora 
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Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania propozycji robót uzupełniających 

na ww. drodze, zgodnie z SIWZ.  

 

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski  poprosił aby na najbliższe 

posiedzenie Zarządu,  Dyrektor ZDP przedstawił strukturę organizacyjną ZDP 

wraz z zakresem obowiązków pracowników.  

Poza tym p. Wroniewski zwrócił się do Dyrektora ZDP o przygotowanie 

informacji nt. stanu dróg powiatowych pod kątem użytkowania ich przez PKP. W 

sytuacji gdy sprawa nie zostanie wyjaśniona wnioskował o powołanie komisji z 

udziałem radnych Gmin Świercze, która jeszcze raz przeanalizuje stopień 

zniszczenia dróg przez kolej. Wówczas zostaną wypracowane rozwiązania  

określające formę rekompensaty za poprawę nawierzchni tej drogi przez 

użytkownika.  

4. Omówienie  sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku  za I 

kwartał 2010r.  

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że SP ZOZ 

zakończył I kwartał 2010r. stratą w wysokości 404.103,81 zł. Przychody ogółem 

wynoszą 5.188.525,17zł., koszty ogółem 5.592.628,99 zł. Dyrektor poinformowała, 

że wartość nadwykonań w obszarze lecznictwa zamkniętego wynosi 67.219,02 zł. i 

dotyczy oddziału wewnętrznego. 

Natomiast wartość niewykonań wynosi 186.474,36zł. i dotyczy : 

– oddział neonatologii – 13.566,00 zł., 

– oddział intensywnej terapii- 39.614,76 zł.,  

– oddział ginekologiczno – położniczy – 43.394,88 zł., 

– oddział pediatrii – 12.699,00 zł., 

– oddział chirurgii – 77.199,72 zł. 

Dyrektor poinformowała, że w obszarze ambulatoryjnych specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych wartość nadwykonań ogółem wyniosła 33.711,00 zł., 

natomiast niewykonania wynoszą 23.484,50 zł. 

W obszarze rehabilitacji nadwykonania wynoszą 15.555,28 zł. Dyrektor 

poinformowała, że niewykonanie świadczeń zdrowotnych powoduje zmniejszenie 
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przychodów, natomiast SP ZOZ ponosi koszty na świadczenia wykonywane ponad 

limit. Rozliczenie z NFZ nastąpi dopiero po zakończeniu I półrocza, a w 

przypadku rehabilitacji po upływie roku. W I kwartale jednostka poniosła również 

dużo wyższe koszty na ogrzewanie pomieszczeń w związku z ostrą zimą oraz na 

usuwanie skutków dużych opadów śniegu. Ponadto SP ZOZ ponosi koszty 

utrzymania nowego szpitala na Popławach. m.in. koszty ochrony obiektu – 

miesięcznie ok. 7 tyś zł., a samo odśnieżenie dachu kosztowała SP ZOZ 20 tys. zł. 

Dyrektor dodała, że w 2010r. ceny jednostkowe za usługi nie zostały podniesione, 

szczególnie chodzi o cenę jednostkową za usługi szpitalne (51 zł.), której poziom 

nie zapewnia pokrycia kosztów ponoszonych na ich realizację.  

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał jakie są szanse na to aby 

niewykonania stały się nadwykonaniami? 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że prowadzi rozmowy z 

ordynatorami oddziałów nt. konieczności wypracowania planu, ponieważ to będzie 

miało wpływ na kontrakty zawierane w przyszłości z NFZ. Dyrektor uważa, że 

sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010r. powinno zakończyć się 

nadwykonaniami.  

Zarząd przyjął informację.  

5. Informacji nt. realizacji zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na wykonanie przebiegu przyłącza telefonicznego do 

budowanego szpitala w Pułtusku 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że obecnie nt. wykonania 

przebiegu przyłącza telefonicznego do budowanego szpitala w Pułtusku 

prowadzone są rozmowy z przedstawicieli operatorami ERY. 

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał w jakim terminie zostaną wykonane 

przyłącza telefoniczne w nowym szpitalu? 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – odpowiedział, że przyłącze telefoniczne 

zostanie wykonane na koniec lipca 2010r. 

Zarząd przyjął informację.  
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6. Informacja nt. realizacji zamówień publicznych projektu pn. 

„Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa 

zdrowotnego pacjentów”. 

Pani M Lepert – pracownik SP ZOZ w Pułtusku przedstawiła bieżącą informację 

nt. realizacji zamówień publicznych projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie 

szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w brzmieniu 

załącznika nr 3 do protokołu.  

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał o termin dostawy sprzętu z 

ostatniego, najdłużej trwającego postępowania. 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że termin ten to 30 listopada 

2010r. a dot.  systemu informatycznego.  

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał, czy bez tego sprzętu możliwe jest 

uruchomienia systemu informatycznego w nowym szpitalu? 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – odpowiedział, że szpital będzie 

funkcjonował. Księgowość będzie pracowała na “starym systemie 

informatycznym”. 

 

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego SP ZOZ – p. P. Piekarski – 

przedstawił bieżącą informację nt. realizacji zamówienia publicznego  dot. 

minimalnego wyposażenia do wykonania w budowanym szpitalu w brzmieniu 

załącznika nr 4 do protokołu. 

Ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na zadania: 

- dostawa łóżka porodowego, 

-  dostawa wyposażenia Pracownik RTG,  

- dostawa łóżek noworodkowych i kozetki dla pacjenta  

zostanie ponownie ogłoszony przetarg.   

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał  jaki jest termin dostawy ostatniego 

sprzętu w ramach przedstawionego postępowania przetargowego.   

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego SP ZOZ – p. P. Piekarski – 

poinformował, że termin ostatniego postępowania w I turze to 15 czerwca 2010r. 
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Natomiast w chwili obecnej będzie ogłaszany kolejny przetarg – czyli ostateczny 

termin to ok. 31 lipca 2010r.  

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – sądzi, że Dyrektor SP ZOZ zamówienie 

publiczne dot. minimalnego wyposażenia odpowiednio monitoruje.  

Zarząd przyjął informację.  

7. Informacja nt. przetargu na dostawę systemu informatycznego, 

- przekazanie SIWZ  

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski poinformował, że zgodnie z wnioskiem 

Zarządu Powiatu z dn. 6 maja 2010r. przekazał p. E. Wroniewskiemu  SIWZ na 

dostawę systemu informatycznego.  

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – poinformował o konieczności wykonania 

wyceny obecnego budynku szpitala przy ul. 3-go Maja.  

Zarząd akceptował propozycje.  

8. Sprawy dot. budowy szpitala w Pułtusku  

a) Informacja nt. udzielenia zleceń na realizację  prac 

wynikających z poz. 6  i poz. 7 harmonogramu budowy szpitala.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła oferty firm, z którymi 

przeprowadzono negocjacje na wykonanie robót wynikających z rozliczenia pozycji 

6 i 7 harmonogramu:  

1) Konserwacja i ponowny rozruch technologiczny instalacji teletechnicznych w 

budowanym szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w  Pułtusku. Ofertę złożyła 

firma PHU Salon Zabezpieczeń Krzysztof Wardak z siedzibą w Warszawie 

Kwota oferty – 32.586,20zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 

ustalono, że wykonawca wykona całość zamówienia za kwotę 29.500zł brutto.  

2) Przeprowadzenie badania szczelności osadzenia filtrów w budowanym szpitalu 

przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku. Ofertę złożyła firma IRMARK sp z 

o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena oferty 18.300zł brutto, W wyniku 

przeprowadzonych negocjacji ustalono, że wykonawca wykona całość 

zamówienia za kwotę 14.999,90zł brutto 

3) Rozruch technologiczny centralnej sterylizacji szpitala w Pułtusku. Ofertę 

złożyła firma MMM Muenchener Medlzin Mechanik Polska sp. z o.o. w 
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Warszawie  na kwotę 27.765zł netto. Z uwagi na fakt, iż oferta wpłynęła w dniu 

dzisiejszym , nie przeprowadzono negocjacji ceny.  

Z uwagi na fakt, iż wykonawcy realizację ww. zleceń uzależnili od zakończenia 

robót budowlanych na szpitalu oraz od doprowadzenia budynku szpitala do stanu 

odpowiedniej czystości , Zarząd Powiatu postanowił, że akceptuje przedstawione 

zlecenia a termin wykonania zleceń wydłużył w czasie (tj. po wykonaniu robót 

budowlanych).  

 

Dyrektor poinformowała, że na zadanie: Konserwacja dachu a budowanym szpitalu 

przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku wpłynęła oferta firmy PPHU NATEX 

Blacharstwo i Dekarstwo Budowlane Adam Jasiński z siedzibą Trzciniec gm. 

Pułtusk. Cena oferty 25.000zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 

ustalono, że wykonawca wykona całość zamówienia za kwotę 22.500zł brutto 

Zarząd postanowił o udzieleniu zlecenia.  

b) Informacja nt. umowy na roboty dodatkowe z firmą ZAMBET  

- sprawa zasadności zakupu dezynfektorów basenów do izolatki na 

oddziale dziecięcym  

Dyrektor poinformowała, że w sprawie zasadności zakupu dezynfektorów basenów 

do izolatki na oddziale dziecięcym wypowiedział się zarówno SP ZOZ w Pułtusku 

oraz WPUI w Ciechanowie. Z przekazanych informacji wynika, że konieczność 

ww. zakupów wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. 

w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

Pan K. Mendalka wyjaśnił, że jeden dezynfektor zostanie zamontowany na oddziale 

dziecięcym, drugi zaś w izolatce w bloku C na parterze przy podjeździe dla karetek.  

Zarząd przyjął informację.  

Sprawa podpisania umowy z firmą ZAMBET na roboty dodatkowe wynikające z 

zaleceń KPPSP oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej, będzie przedmiotem obrad w dn. 

2 czerwca 2010r.  po przedstawieniu przez Inwestora Zastępczego rozliczenia 

umów zawartych z firmą ZAMBET.   
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c) Informacja WPUI nt. rozliczenia wykonania zakresu umowy 

zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym 

„ELEKTROBUD” 

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że firma 

ELEKTROBUD nie stawiła się na spotkanie w dn. 17 maja 2010r. celem 

rozliczenia wykonania zakresu umowy. W związku z powyższym wyznaczono 

kolejny termin spotkania na 21 maja 2010r.  

Informacja na ww. temat zostanie przedstawiona na jednym z najbliższych 

posiedzeń Zarządu.  

d) Informacja nt. szerokości drzwi ewakuacyjnych w budowanym 

szpitalu. 

Dyrektor Wydziału Organizacji  Nadzoru poinformowała, że Ministerstwo 

Infrastruktury wydało pozytywną opinię na odstępstwo od przepisów 

rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, umożliwiające wykonanie 

drzwi o szerokości w świetle  1,2 m  stanowiących wyjście z klatek schodowych na 

parterze budynków A1, A2 , B i C na zewnątrz tych budynków.  

Na przedmiotowe odstępstwo Starosta Pułtuski działając z upoważnienia Ministra 

Infrastruktury wyda stosowne postanowienie.  

Zarząd przyjął informację  

e) Sprawa oddymiania szybów windowych  

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że drzwi przystankowe 

do 4 wind zostały już wymienione jednak nie zostały jeszcze odebrane. Obecnie 

trwa ocena certyfikatu jakości i deklaracji zgodności, które są przedłożone do 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na wątpliwości  w 

interpretacji przepisów prawa KPPSP przekazała w tej sprawie stosowne pismo do 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem weryfikacji.  

 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że firma ZAMBET 

przekazała pisemną informację, że opaski w szachtach sanitarnych zostały 

poprawione i wstępnie odebrane przez KPPSP.  
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Winda w sterylizatroni została wykonana zgodnie z wymogami  ppoż , natomiast 

winda w bloku „C” zostanie dostawana do wymagań ppoż w terminie do 21 maja.  

Dokumentacja techniczna dotycząca zgłoszenia do UDT wind w bloku C została 

przekazana do Starostwa w dn.  13 maja 2010r. i została zgłoszona do UDT.  

Pan K. Mendalka przedstawiciel firmy WPUI odnośnie platformy dla osób  

niepełnosprawnych -  poinformował, że prace zostały zakończone a na drzwiach 

jest tabliczka o odporności ogniowej. Niestety firma ZAMBET do dnia dzisiejszego 

nie  przekazała certyfikatu jakości i deklaracji zgodności.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.  

f) Informacja nt. wykonania usterek przez Firmę ZAMBET 

wynikających z protokołów odbioru budowy szpitala z dn. 19,20 i 21 

stycznia 2010r. 

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka  poinformował, że podczas spotkania z 

p. Wicestarostą i z członkiem Zarządu, firma ZAMBET poinformowała, że zgłosi 

do odbioru usterki wykonane na budowie szpitala w terminie  do 20 maja br.  

Niestety firma ZAMBET nie zgłosiła wykonania usterek ponieważ nie zostały one 

do końca wykonane. Nie są to usterki rażące i nie wpływają na możliwość oddania 

szpitala do użytkowania. Jednak nie pozwalają one na uznanie pewnych robót za 

wykonane.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.  

g) Informacja Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru nt. 

terminów w jakich WPUI było zobowiązane do rozliczenia umów 

kosztorysami powykonawczymi  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że 

zgodnie z decyzja Zarządu z dnia 6 maja 2010r. przedstawia informację nt. 

terminów w jakich WPUI było zobowiązane do analizy umów i zleceń zawartych 

na realizację budowy szpitala w Pułtusku. 

 Dokumentacja dot. ww. sprawy została przekazana Inwestorowi Zastępczemu w 

dn. 31 marca 2009r. od tej daty miało nastąpić przygotowanie informacji przez 

Inwestora.  
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Na posiedzeniach Zarządu były wyznaczone następujące terminy przygotowania 

informacji:  

- protokół nr 120/09 z dnia 17 czerwca 2009r. – termin 15 sierpnia 2009r, 

- protokół nr 145/10 z dnia 6 stycznia 2010r. – termin 15 lutego 2010r. 

- protokół nr 160/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. – termin do 30 kwietnia 2010r.  

Zarząd zapoznał się z informacją.  

h) Informacja WPUI nt. rozliczenia umów i kosztorysów 

powykonawczych dot. budowy szpitala  

- stanowisko Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru 

w sprawie przedstawionego rozliczenia.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że 

wszystkie kosztorysy powykonawcze wynikają z realizacji zawartych umów i 

powinny zostać sporządzone w dniu ostatecznego odbioru. Z przyczyn od nas 

niezależnych były różne terminy rozliczenia kosztorysów. Jeżeli kosztorysy nie 

zostały sporządzone przed wystawieniem faktury to powinny zostać sporządzone w 

możliwie najkrótszym terminie. Zakończenie umów z firmą ZAMBET nastąpiło w 

listopadzie 2009r.  

 

Dyrektor poinformowała, że w dn. 18 maja 2010r. Inwestor Zastępczy częściowo 

ustosunkował się do analizy umów i zleceń zawartych na realizację budowy szpitala 

w Pułtusku. Niestety Inwestor nie przedłożył m.in. kosztorysów powykonawczych 

na budynek A i budynek C. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, czy 

dokumentacja projektowa jest kompletna i czy została w całości przekazana 

Inwestorowi (część dokumentacji znajduje się w Starostwie a część w SP ZOZ). 

Dokumentacja powykonawcza była przekazana przyszłemu użytkownikowi 

„protokołem z dnia 1 lutego 2010r. dot. odbioru zdeponowanej dokumentacji 

przez SP ZOZ w Pułtusku od ZAMBET S.A.”. Dla stwierdzenia, czy 

dokumentacja wynikająca z wszystkich zawartych umów na budowę szpitala w 

Pułtusku jest kompletna należy dokonać ponownej analizy dokumentów 

znajdujących się w SP ZOZ, Starostwie Powiatowym oraz u Inwestora 

Zastępczego.  
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Dyrektor poinformowała, że otrzymała informację od WPUI, że kosztorysy z 

branży budowlanej i elektrycznej zostały przekazane do firmy  ZAMBET.  

Skarbnik Powiatu zapytała o przyczynę przekazania kosztorysów do firmy 

ZAMBET  

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendlaka odpowiedział, że kosztorysy zostały 

przekazane do firmy ZAMBET  celem weryfikacji. Powyższe kosztorysy zostaną 

przekazane do Starostwa w następnym tygodniu.  

Skarbnik Powiatu poprosiła o wyjaśnienie sprawy dot. wyłączenia robót na kwotę  

19.077zł z zakresu robót firmy ZAMBET.  

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, ze zgodnie z decyzją 

Zarządu z zakresu robót firmy ZAMBET wyłączono roboty na kwotę ok. 19.000zł, 

które zostały rozliczone kosztorysami powykonawczymi.  

 

Członek Zarządu p. E. Wroniewski złożył wniosek, aby Dyrektor Wydziału 

Organizacji i Nadzoru dokonała przeglądu dokumentów w terminie do 2 czerwca 

2010r. 

Zarząd przyjął wniosek.  

i) Sprawa przedłużenia umowy  na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że zgodnie z opinią 

radcy prawnego nie ma przeszkód prawnych do przedłużenia umowy na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego. Opinia prawna ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

Dyrektor przedstawiła wniosek o przedłużenie umowy na „Pełnienie funkcji 

Inwestora Zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusku” w 

brzmieniu załącznika nr 6  do protokołu. 

Zarząd akceptował wniosek oraz postanowił o przedłużeniu umowy.  

j) Sprawy różne  

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka  poinformował, że do budowanego 

szpitala w Pułtusku są dwie bramy wjazdowe o zasilaniu elektrycznym,  otwierane 
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za pomocą siłowników. Firma ZAMBET wykona bramę zgodnie z projektem 

budowlanym  

Zarząd przyjął informację.  

 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z decyzja Zarządu zostały odłożone 

w czasie sprawy dot. wykonania robót dodatkowych przez firmę ZAMBET 

wynikających z zaleceń SANEPID i KPPSP. Poza tym przełożono w czasie 

zlecenie robót wynikających z pozycji 6 i 7 harmonogramu. Na powyższe sprawy 

przewidziano środki z wydatków niewygasajacych , które są do 30 czerwca 2010r. 

W sytuacji niewykorzystania ww. środków we wskazanym terminie jest możliwość 

wprowadzenia ww. środków  do dochodów budżetu powiatu z przeznaczeniem na 

budowę szpitala w Pułtusku.  

Zarząd przyjął informacje.  

9. Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Gzach dot. udzielenia dotacji. 

Starosta przedstawił wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Gzach dot.  udzielenia 

dotacji w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wniosek został złożony zgodnie z uchwałą nr 

NN/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie  zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przewidywane koszty realizacji prac 

w 2010r. wg wniosku wynoszą 22.000zł w tym kwota wnioskowa do Zarządu 

10.000zł  

Zgodnie z cytowaną uchwałą dotacja może być udzielona w wysokości do 50% 

nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich  lub 

robót budowlanych przy zabytku.  

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski zaproponował aby sprawa udzielania 

dotacji została rozpatrzona przez Zarząd Powiatu po przedstawieniu przez 

Skarbnika Powiatu informacji nt. sytuacji ekonomicznej i finansowej powiatu na 

2010r.  

Zarząd akceptował wniosek p. Wroniewskiego. Powyższa sprawa zostanie 

omówiona na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010r.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczeń w jednostkach 

organizacyjnych powiatu pułtuskiego. 

Zarząd podjął uchwałę nr 302/10w sprawie wynajmu pomieszczeń w jednostkach 

organizacyjnych powiatu pułtuskiego. 

11. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 

2010r. 

Zarząd powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2010r.  

12. Wolne wnioski  

- ufundowanie nagród książkowych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych  

W związku z uroczystością zakończenia roku szkolnego Zarząd Powiatu 

postanowił o ufundowaniu nagród książkowych dla najlepszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w wysokości ok. 1000 zł 

  

- Starosta Pułtuski- poinformował, że Pan Stefan Stelmaszuk, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Pułtusk, po 18 latach pracy w Pułtusku odchodzi na emeryturę. 

W związku z powyższym zaproponował zakup upominku dla p. Stelmaszuka.  

Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu upominku w kwocie ok. 300 zł 

 

- Starosta - poinformował, że Społeczny Honorowy Komitet Fundacji Proporca 

WKU w Wyszkowie zwrócił się z wnioskiem o wsparcie zakupu drzewca.  

Wniosek stanowi załącznik nr 8  do protokółu.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przyznając kwotę 500zł.  

- Starosta – poinformował, że w dniu 14 maja 2010r. został ogłoszony przetarg 

na przebudowę drogi powiatowej Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo- 

Strzegocin od km 4+867,29 do km 6+267,29 mb 1400.  

Skarbnik – poinformowała, że na tą drogę w budżecie powiatu zaplanowano 

środki finansowe w wysokości  2 mln zł.  

 Zarząd przyjął informację.  
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- Starosta Pułtuski– poinformował, że o spotkaniu z Burmistrzem Pułtuska 

podczas którego omówiono sprawy umorzenia podatku od nieruchomości – 

dot. nowego szpitala. W trakcie dyskusji Burmistrz przekazał, że  nie ma 

możliwości umorzenia podatku ale zaproponował, że w zamian za zapłacony 

podatek Gmina Pułtusk  zakupi wskazane przez SP ZOZ wyposażenie.  

Skarbnik Powiatu  – poinformowała, ze w sytuacji gdyby Burmistrz umorzył 

podatek, o taką wartość zostałaby zmniejszona subwencja z budżetu państwa.  

Zarząd zapoznał się z informacją.  

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00 

 
Protokółowała: 

Bogumiła Przybyłowska  

  Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

– Andrzej Dolecki ................................................... 

– Witold Saracyn ..................................................... 

– Wiesław Cienkowski ........................................... 

– Zbigniew Szczepanik ........................................... 

– Edward Wroniewski ........................................... 
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Wyciąg z Protokółu  

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 19 maja 2010r. 

 

b) Informacja WPUI nt. rozliczenia wykonania zakresu umowy 

zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym 

„ELEKTROBUD” 

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że firma 

ELEKTROBUD nie stawiła się na spotkanie w dn. 17 maja 2010r. celem 

rozliczenia wykonania zakresu umowy. W związku z powyższym wyznaczono 

kolejny termin spotkania na 21 maja 2010r.  

Informacja na ww. temat zostanie przedstawiona na jednym z najbliższych 

posiedzeń Zarządu 
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