
Protokół Nr 167/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 15 czerwca  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. 10:00

1. Informacja  nt.  realizacji  zamówień  publicznych  projektu  pn.

„Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa

zdrowotnego pacjentów”

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku p. N.

Tokarskiego  nt.  realizacji  zamówień  publicznych  projektu  pn.  „Nowoczesne

wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Informacja  Dyrektora  SP  ZOZ  o  postępach  prac  związanych  z

podpisaniem  umowy  na  wykonanie  przebiegu  przyłącza

teleinformatycznego do budowanego szpitala w Pułtusku 

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, że sprawa podpisania  umowy

na  wykonanie  przebiegu  przyłącza  teleinformatycznego  do  budowanego

szpitala  w  Pułtusku -  przedstawia  się  następująco:  obecnie  zostały  zerwane

negocjacje z operatorem ERA i ponownie przystąpiono do rozmów z TP S.A.

Szczegóły umowy zostaną omówione na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2010r.

Planowany  termin  podpisania  umowy  ok.  25  czerwca  2010r.  natomiast

uruchomienie usług i rozpoczęcie naliczenia nastąpi od 1 września 2010r.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

3. Koncepcja  funkcjonowania  SP  ZOZ  z  uwzględnieniem

harmonogramu przeniesienia szpitala do nowego obiektu 

Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawił  koncepcję  funkcjonowania  SP  ZOZ  z

uwzględnieniem harmonogramu przeniesienia szpitala do nowego obiektu.

Zarząd  Powiatu  w  trakcie  dyskusji  zgłosił  propozycje  zmian,  które  zostały

uwzględnione w Koncepcji. 



Koncepcja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

4. Omówienie spraw dot. budowy szpitala w Pułtusku

a) Informacja  nt.  ogłoszenia  prasowego  dotyczącego  wynajmu

pomieszczeń  na  cele  usług  medycznych  w  nowobudowanym

szpitalu w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  koszty  jakie  należy  ponieść  za  ogłoszenia

prasowe  dotyczące  wynajmu  pomieszczeń  na  cele  usług  medycznych  w

nowobudowanym szpitalu w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego w brzmieniu

załącznika nr 5 do protokołu. 

Zarząd akceptował przedstawione koszty. 

Ogłoszenie  zostanie  zamieszczone  w  Tygodniku  Ciechanowskim,  w

Rzeczpospolitej oraz  dwa razy w dwutygodniku Puls Medycyny. 

b) Informacja dot. przedłożenia ostatecznego rozliczenia

kosztorysów powykonawczych dot. rozliczenia umowy

zawartej z firmą ELEKTROBUD

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

zgodnie  z  ustaleniami  z  dnia  2  czerwca  2010r.  Inwestor  Zastępczy  został

zobowiązany do:

- ostatecznego rozliczenia prac będących przedmiotem umowy nr 64/2006 z

dn. 8 czerwca 2006r. 

- dostarczenia do siedziby Starostwa dziennika budowy prowadzonego dla po-

wyższej umowy

- dostarczenia schematu ideowego rozdzielni głównej.

W  dniu  8  czerwca  2010r.  do  siedziby  Starostwa  wpłynęło  faksem  pismo

kierowane do WPUI przez firmę ELEKTROBUD podane do wiadomości Za-

rządu. Z treści pisma wynikało, ze „podstawą do wystawienia faktury było do-

łączenie podpisanego protokołu robót sporządzonego na podstawie zatwierdzo-

nych  kosztorysów  powykonawczych.  Powtórne  żądanie  kosztorysów  według

firmy ELEKTROBUD jest niemożliwe z uwagi na awarię serwera. 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że  w  dn.  10  czerwca  do  Starosty  Puł-

tuskiego wpłynęła informacja , w której Inwestor Zastępczy przedstawia osta-

teczne rozliczenie umowy nr 64/2006. Według załączonych do pisma kosztory-



sów  powykonawczych  występuje  nadpłata  wynagrodzenia  w  kwocie

86.138,27zł netto, tj. 105.088,69zł brutto. 

W dniu 11 czerwca 2010r. odbyło się spotkanie Wicestarosty, Skarbnika Po-

wiatu, Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru z radcą prawnym p. Bogusła-

wem Sokalskim na temat jakie należy podjąć czynności w celu wyegzekwowa-

nia nadpłaty. Szczegółowa informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 6  do

protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  ponownie  wystąpić  do  Inwestora  Zastępczego  o

udzielnie  odpowiedzi,  czy  inspektor  nadzoru  zatwierdził  kosztorysy  powy-

konawcze do wystawionych w roku 2006 i 2007 faktur na realizację zadania pn.

„Wykonania zasilenia w energię elektryczną budowanego szpitala w Pułtusku”

realizowanego  na podstawie umowy nr 64/2006 zawartej z Przedsiębiorstwem

Produkcyjno – Usługowym ELEKTROBUD. 

c) Analiza  umów  zawartych  na  realizację  zadania  pn.  Budowa

Szpitala w Pułtusku.  

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła infor-

mację nt. analizy zleceń i umów na budowę szpitala w Pułtusku – kontynuacja I

etapu. Przedstawiona analiza jest kontynuacją analizy przekazanej Inwestorowi

Zastępczemu w dniu 31 marca 2009r.  i uwzględnia zmiany jakie nastąpiły po

tej  dacie.  W dniu  18  maja  2010r.  Inwestor  ustosunkował  się  do  otrzymanej

analizy i przekazał  dokumentację, która została włączona w proces niniejszej

analizy. 

Dyrektor przedstawiła następujące wnioski wynikające z analizy:

- Dokumentacja projektowa znajduje się w różnych miejscach  dlatego też  na-

leży zobowiązać Inwestora Zastępczego do sporządzenia zestawienia projek-

tów wynikających ze wszystkich umów na prace projektowe ze wskazaniem

ile egzemplarzy winno być wykonanych i gdzie one się znajdują. 

- Zobowiązać  Inwestora  Zastępczego  do  przekazania  zamawiającemu

wszystkich  oryginałów  kosztorysów  powykonawczych  wynikających  z

umów na budowę szpitala, które powinny być uprzednio sprawdzone i za-

twierdzone przez Inspektorów Nadzoru. 



- Uzupełnić brakującą dokumentację powykonawczą, dokonać jej sprawdzenia

i przekazać przyszłemu użytkownikowi. Odpowiedzialny za wykonanie – In-

westor Zastępczy, współpraca z Wydziałem Organziacji i Nadzoru.

- Zobowiązać Inwestora Zastępczego do wyegzekwowania  od Wykonawców

dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń dot.

centralnej sterylizatorni, gazów medycznych, wód lodowych oraz klimatyza-

cji i wentylacji. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji   i  Nadzoru  poinformowała,  że  Inwestor

częściowo ustosunkował się do analizy umów. Dokumentacja projektowa po-

wykonawcza jest niekompletna i nie została w całości przekazana Inwestorowi. 

Dyrektor  Wydziału Organizacji  i  Nadzoru poinformowała, że w dniu dzisiej-

szym firma ZAMBET przekazała informację, że w dniu 18 maja br. - kosztorysy

branży elektrycznej i w dniu 28 maja- kosztorysy  branża sanitarna zostały prze-

kazane podwykonawcom robót elektrycznych,  teletechnicznych i  sanitarnych,

którzy ustosunkują  się  do weryfikowanych  przez  inspektorów nadzoru  kosz-

torysów w terminie do 16 czerwca 2010r. do godz. 10.00. Po tym terminie  ZA-

MBET określi,  czy  zweryfikowane kosztorysy powykonawcze  zostały przez

ZAMBET zaakceptowane i w jakim zakresie.  Rozliczenie umów dot. budowy

szpitala w Pułtusku zostanie  przedstawione w terminie do 21 czerwca 2010r.

Takiej treści pismo zostało przekazane przez firmę  Zambet do WPUI. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  powyższe  sprawy  zostaną  omówione  na

posiedzeniu  Zarządu  w  dn.  23  czerwca  2010r.  z  udziałem  Inwestora

Zastępczego, Dyrektora Firmy ZAMBET oraz Dyrektora SP ZOZ. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia

drogi na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 304/10 w sprawie zaopiniowania propozycji

zaliczenia drogi na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych.

6. Informacja  nt.  sprawozdania  z  realizacji  Planu  Gospodarki

Odpadami dla Gminy Pokrzywnica za lata 2005 – 2009

Dyrektor  Wydziału  Rolnictwa  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  p.  S.

Jaworowski przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami



dla Gminy Pokrzywnica za lata 2005 – 2009 w brzmieniu załącznika nr 7 do

protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

7. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  Aktualizacji

Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pokrzywnica na lata 2010 –

2013, z perspektywą na lata 2014-2017. 

Dyrektor  Wydziału  Rolnictwa  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  p.  S.

Jaworowski  przedstawił  projekt  Aktualizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla

Gminy Pokrzywnica na lata 2010 – 2013, z perspektywą na lata 2014-2017. 

Zarząd  zapoznał  się  z  Planem  oraz  podjął  uchwałę  Nr  305/10  w  sprawie

zaopiniowania  projektu  Aktualizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy

Pokrzywnica na lata 2010 – 2013, z perspektywą na lata 2014-2017. 

8. Informacja  dot.  projektu  z  działania  9.5  Oddolne  inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki".

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. M. Szajczyk przedstawił projekt z

działania  9.5.  Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskiech,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjantem projektu jest 24 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu

pułtuskiego.  Nauczyciele  będą  kształceni  z  zakresu  edukacji  regionalnej.

Inicjatywa  doprowadzi  do  powstania  wykształconej  kadry,  która  w  swoich

placówkach  będzie  prowadziła   skoordynowane i  wieloetapowe kształcenie,

przyczyniające  się  do  podnoszenia  poziomu  wiedzy  na  temat  kultury  i

dziedzictwa  w  regionie  oraz  aktywizacji  środowiska  lokalnego  na  rzecz

samoorganizacji. 

Budżet projektu – ok. 50.000zł Projekt jest finansowany w 100%. 

Wniosek o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację  nt. projektu. 

9.  Oferta  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej  dot.  wydania  publikacji

albumowej 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  ofertę  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej  dot.

wydania  publikacji  albumowej  pod  roboczym  tytułem  „Powiat  Pułtuski”.

Nakład -  300 sztuk egzemplarzy. Koszt publikacji wynosi 16.800zł. 



Oferta stanowi załącznik nr 9  do protokołu.

Ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  budżetu  powiatu,   Zarząd

negatywnie zaopiniował propozycję. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Starostę

do przeprowadzenia rozmowy z Pułtuską Gazeta Powiatową nt. wydania innej

publikacji.  

10.Informacja nt. wizji lokalnej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej w

Pułtusku w dn. 8 czerwca 2010r. 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  obfite  opady  deszczu  jakie  były  2

czerwca  2010r.,  spowodowały  częściowe  obsunięcie  się  gruntu  z  wysokiej

skarpy od strony ul.  Baltazara. W wyniku przeprowadzonej wizji  lokalnej, w

której  wzięli  udział:  Starosta  Pułtuski,  Wicestarosta  Pułtuski,  Dyrektor  ZDP,

Zastępca Dyrektora ZDP, Dyrektor Bursy Szkolnej, Dyrektor PWiK, kierownik

eksploatacyjny  sieci  wodociągowo  –  kanalizacyjnej,  pracownik  Wydziału

Budownictwa i Architektury, przyjęto następujące ustalenia: 

- wykonać  niwelację  i  profilowanie  terenu  placu  parkingowego  części

wschodniej, odpowiedzialny Dyrektor ZDP p.  Strzyżewki.  

- dostarczyć piasek do zabezpieczenia workami ww. placu  tak aby wody

opadowe  nie  przedostawały  się  na  teren  działki  78  obr.  14  ,

odpowiedzialny za to jest Dyrektor ZDP p. K.  Strzyżewki., niezbędny

sprzęt, wykonanie – odpowiedzialny Dyrektor Bursy Szkolnej. 

- Rozpoznać możliwości udrożnienia kanalizacji deszczowej przy budynku

Bursy  Szkolnej  –  odpowiedzialna  Z-ca  Dyr.,  A Krysiak.  i  Dyr.  Bursy

Szkolnej. 

Zadania do wykonania docelowo:

- wykonanie studzienki w najniższym położeniu miejsca placu i połączenie

jej z  siecią deszczową w części południowo – wschodniej działki, 

- udrożnić  kanalizację  deszczową  od  strony  parku  –  odpowiedzialna

Dyrektor Bursy Szkolnej

- opracować  dokumentację  odwodnieniową  terenu  działki  –

odpowiedzialny Dyrektor Bursy Szkolnej 

- Rozwiązać  i  wykonać   odprowadzenie  ścieków  z  budynku  Bursy

Szkolnej -  odpowiedzialna Dyrektor  Bursy



Zarząd zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Dyrektora Bursy Szkolnej do

przedstawienia  na  najbliższym  posiedzeniu  Zarządu  propozycji  udrożnienia

kanalizacji  deszczowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  przy  jak  najniższych

nakładach finansowych powiatu z udziałem pozyskania wsparcia rzeczowego z

innych jednostek organizacyjnych.  

11.Sprawa  uzupełnienia  tematyki  XXXIX  Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku  dot.  statutów  jednostek  organizacyjnych  powiatu  oraz

rozkładu pracy aptek 

Sekretarz Powiatu zaproponowała rozszerzenie porządku Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku o punkty dot. zmiany statutów jednostek organizacyjnych powiatu puł-

tuskiego z uwagi na konieczność ich dostosowania do obowiązującej  ustawy o

finansach  publicznych. Następnie Sekretarz zaproponowała aby na najbliższej

Sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie  rozkładu pracy aptek ogólnodo-

stępnych.  Sekretarz  poinformowała,  że  Okręgowa  Izba  Aptekarska  w  War-

szawie wydała pozytywna opinię o przedłożonym projekcie uchwały.

Zarząd akceptował propozycję p. Sekretarz dot. rozszerzenia porządku najbli-

ższej Sesji. 

12.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 2 czerwca 2010r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu Powiatu  w Pułtusku  z

dnia 2 czerwca 2010r.  

13.Wolne wnioski

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 Zarząd Powiatu postanowił o

ufundowaniu  nagród  książkowych  dla  najlepszych  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych w kwocie ok.  1.000zł 

Wicestarosta Pułtuski przedstawił pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-

sekratora  Zabytków dot.  wywłaszczenia  zabytkowego  zespołu  koszar  w Puł-

tusku,  wpisanego do rejestru  zabytków na  rzecz  Skarbu  Państwa lub Gminy

Pułtusk ze względu na zagrożenie polegające na możliwości jego zniszczenia

lub uszkodzenia.

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem oraz zobowiązał Wydział Geodezji i

Gospodarki  Nieruchomościami do przedstawienia propozycji podjęcia działań

w tym zakresie. 

Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  p.  P.  Kazimierczak

poinformowała, że w sprawie wyceny nieruchomości zabudowanej – obecnego

szpitala  przy  ul.  3-go  Maja  -  badano  rynek  podmiotów  wykonujących  ww.

Wydział kontaktował się z czterema firmami. Najtańsza ofertę zaproponowała

firma Emmerson Evaluation Sp. z o.o., 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27.

Kwota 7.320zł z VAT. 

Zarząd akceptowa propozycje. 

Wicestarosta Pułtuski przedstawił wniosek Komendy Powiatowej Policji w Puł-

tusku dot. sfinansowania kosztów naprawy fotoradara. Koszt –3.000zł

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 

Na tym protokół zakończono 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


