
Protokół Nr 165/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 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. 10:30 

1. Sprawa  udzielenia  zlecenia  na  wykonanie  robót  dodatkowych  w

budowanym szpitalu przez firmę ZAMBET 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniu  24  maja  br.  odbyło  się

spotkanie  nt.  budowy  szpitala  w  Pułtusku,  w   którym  udział  wzięli  m.in.

Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołajczak oraz Dyrektor Generalny PPU ZAMBET

S.A. p. R. Dukalski.  Podczas spotkania Inwestor Zastępczy zaproponował aby

termin rozliczenia umów wykonanych przez firmę ZAMBET został przesunięty

na 15 czerwca 2010r. 

Zarząd akceptował zmianę terminu. 

Ponadto  podczas  spotkania  dyskutowano  nt.  udzielenia  firmie  ZAMBET

zlecenia  na  roboty  dodatkowe w budowanym szpitalu  wynikające  z  zaleceń

SANEPID oraz KPPSP.  Jednak ze względu na fakt,  iż umowy dot.  budowy

szpitala w Pułtusku zrealizowane przez firmę ZAMBET nie zostały rozliczone,

Wicestarosta  zaproponował  wprowadzić  zapis  w  umowie  zawartej  z  firmą

ZAMBET na roboty dodatkowe mówiący o tym , że  „rozliczenie  i  wypłata

wynagrodzenia za wykonany zakres prac nastąpi po dostarczeniu i akceptacji

przez  zamawiającego  rozliczenia  umów  dotyczących  budowy  szpitala

zleconych firmie ZAMBET w poprzednich latach”. 

Zarząd akceptował propozycję Wicestarosty. 

Poza  tym  Wicestarosta  wnioskował  aby  do  zakresu  robót  dodatkowych,  o

których mowa wyżej, ponownie włączyć sprawę wykonania ścianki działowej w

pomieszczeniu dla ordynatorów. Powyższe Wicestarosta uzasadniał tym, że po



zakończeniu  robót  budowlanych  obiekt  zostanie  odpowiednio  sprzątnięty  i

zostaną przeprowadzone rozruchy technologiczne urządzeń szpitala.

Zarząd akceptował propozycje Wicestrosty.

Wicestarosta przedstawił wystąpienie  Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  skierowane  do  Głównego  Urzędu  Nadzoru

Budowlanego w sprawie oddymiania szybów windowych.

Wystąpienie stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego

Domu Samopomocy w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 303/10 w sprawie zatrudnienia Dyrektora

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. 

Na stanowisko Dyrektora zatrudniono Pana Łukasza Ruszkowskiego.

Zatrudnienie następuje na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2010r. 

3.  Zatwierdzenie  organizacji  pracy  podległych  szkół  i  placówek

oświatowych w roku szkolnym 2010/2011

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  organizację  pracy  podległych  szkół  i  placówek

oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. Zestawienia dot. ww. tematu stano-

wią załącznik nr  4 do protokołu. 

4. Wolne wnioski 

- Zarząd  Powiatu  wstępnie  ustalił,  że  XXXIX  Sesja  Rady  powiatu

odbędzie się 30 czerwca 2010r. 

- Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  prowadził  liczne  rozmowy  z

Dyrektorem SP ZOZ nt. koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku,

która będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu. 

Ponadto Wicestarosta poinformował, że w dn. 18 maja 2010r. odbyło się

spotkanie  z  przedstawicielami   gmin  powiatu  pułtuskiego,  podczas

którego  omówiono  sprawy  związane  z  budową  szpitala  oraz

przeprowadzono  wizję  lokalną  budowy  szpitala.  Ze  względu  na



możliwość  udzielenia  dotacji  przez  gminy  dla  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,  Dyrektor  SP  ZOZ  na

najbliższym posiedzeniu Zarządu przedstawi propozycję zakupu sprzętu

lub wyposażenia medycznego do SOR. 

- Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski poinformował o spotkaniu z

Wójtem Gminy Świercze oraz Przewodniczącym Rady Gminy Świercze

nt.  udzielenia  pomocy  finansowej  na  przebudowę  drogi  Nr  2422

Nasielsk- Strzegocin na odc. Chmielewo- Strzegocin. Podczas spotkania

Wójt zadeklarował pomoc finansową w wysokości 500.000zł. Stosowna

uchwała ww. sprawie zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Gminy

Świercze. 

Zarząd przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11:30
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