
Protokół Nr 168/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 23 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. 11:00

1. Omówienie  spraw  związanych  z  Poradnią  Psychologiczno  –

Pedagogiczną w Pułtusku 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku ze skargą złożoną przez p.

K. Piotrowską – pracownika  Poradni  Psychologiczno  – Pedagogicznej  na

Dyrektora Poradni, zaproszono Panią Piotrowską na spotkanie z Zarządem

Powiatu  celem wyjaśnienia  sprawy.  Pani  Piotrowska odmówiła  przybycia

na spotkanie przekazując w tej sprawie pismo do m.in. członków Zarządu

Powiatu w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu 

Członek  Zarządu  Powiatu  p.  E.  Wroniewski  złożył  wniosek  aby  Radca

Prawny  zapoznał  się  z  dokumentami  złożonymi  przez  p.  Piotrowską  i

wyraził  opinię  co  do  prawnych  podstaw  udziału  pracownika  jednostki

organizacyjnej powiatu na posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd akceptował wniosek. 

2. Sprawa  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku  –  dot.  realizacji

postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

(rygor natychmiastowej wykonalności Decyzja Nr 56/2010 z 9

czerwca 2010r.) 

Wicestarosta Pułtusku poinformował, że na ostatnim posiedzeniu w dn. 15

czerwca  2010r.  informował  Zarząd  Powiatu  o  wizji  lokalnej

przeprowadzonej  w dn.  8  czerwca  2010r.  dotyczącej  odwodnienia  terenu



Bursy  Szkolnej,  podczas  której  przyjęto  ustalenia  do  realizacji  przez

jednostki organizacyjne powiatu.

Obecnie  część  przyjętych  ustaleń  została  już  zrealizowanych  natomiast

należy  jeszcze:  udrożnić  kanalizację  deszczową  i  rozwiązać  sprawę

odprowadzenia ścieków. 

Wicestarosta przedstawił:

- decyzję nr 56/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z

dnia  9  czerwca  2010r.,  w  której  nakazano  powiatowi  pułtuskiemu

usunięcie nieprawidłowości w celu doprowadzenia terenu działki nr

ewid.  79/2  od  strony  ul.  Baltazara  do  stanu  zgodnego  z  prawem.

Decyzja stanowi załącznik nr 4  do protokołu. Termin wykonania prac

– rygor natychmiastowej wykonalności.  

- pismo mieszkańca  ul. Baltazara 3 dot. ww. sprawy.

Wicestarosta  zaproponował,  aby  w  pierwszej  kolejności  Dyrektor  Bursy

Szkolnej  udzieliła   zlecenia  na  udrożnienie  i   naprawienie  instalacji

deszczowej w Bursie Szkolnej. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Wicestarosty. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją  w

Bursie Szkolnej oraz decyzją nr 56/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego  nakazującą  powiatowi  pułtuskiemu  usunięcie

nieprawidłowości,  należy  rozważyć  możliwość  złożenia  wniosku  do

Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  o  dofinansowanie  występującego

zdarzenia losowego. 

3. Informacja  nt. realizacji  zamówień publicznych projektu pn.

„Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa

zdrowotnego pacjentów

Z-ca  Kierownika  ds.  Administracji  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  M.  Lepert

poinformowała, że w sprawie realizacji zamówień publicznych projektu pn.

„Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa



zdrowotnego  pacjentów”  nastąpiło  otwarcie  ofert   na  dostawę

echokardiografu – wartość szacunkowa  300.000zł brutto. Została złożona

jedna oferta na kwotę 344.540zł brutto. 

W dniu 18 czerwca 2010r. została podpisana umowa na dostawę tomografu

komputerowego na kwotę 2.998.878,30zł brutto, termin realizacji umowy –

10 tygodni od podpisanej umowy. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że do końca miesiąca ponownie zostaną

ogłoszone  przetargi  na  „wyposażenie  oddziału  położniczo  –

ginekologicznego”  i  „dostawę sprzętu  informatycznego” w związku z ich

wcześniejszym unieważnieniem. 

Zarząd przyjął informację.

4. Informacja Dyrektora SP ZOZ o postępach prac związanych z

podpisaniem  umowy  na  wykonanie  przebiegu  przyłącza

teleinformatycznego do budowanego szpitala w Pułtusku 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. N. Tokarski poinformował o rozmowach

prowadzonych  z TP S.A. nt.  podpisania  umowy na  wykonanie  przebiegu

przyłącza teleinformatycznego do budowanego szpitala w Pułtusku. 

Obecnie  przedmiotem  rozmów  jest  wykonanie  na  koszt  SP  ZOZ  linii

pomiędzy ujęciem zewnętrznym a serwerownią, która zostanie użyczona  TP

S.A. celem realizacji podpisanej umowy. 

Skarbnik Powiatu poinformowała o uchwale Rady Powiatu w Pułtusku w

sprawie wyrażania zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku

trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie

z którą powinno nastąpić użyczenie.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZO do wyjaśnienia ww. sprawy. 



Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski przypomniał, że na posiedzeniu

Zarządu w dn. 15 czerwca br. Dyrektor SP ZOZ informował o planowanym

terminie  podpisania  umowy   TP  S.A.   ok.  25  czerwca  2010r.  oraz

uruchomieniu usług i rozpoczęciu naliczania -  od 1 września 2010r.

Dyrektor SP ZOZ potwierdził przekazaną informację.  

5. Omówienie koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku w

roku 2010 i latach następnych. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Pułtusku p. N. Tokarski przedstawił  koncepcję funkcjonowania SP ZOZ w

Pułtusku w roku 2010 i latach następnych w brzmieniu załącznika nr 5  do

protokołu.

Zarząd akceptował koncepcję. 

6. Informacja nt. projektu "Modernizacja systemów grzewczych

placówek oświatowych powiatu pułtuskiego".

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że

wniosek  o dofinansowanie  projektu  „Modernizacja  systemów grzewczych

placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” planowany jest do złożenia w

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego  2007-2013  Priorytet  IV  Środowisko,  zapobieganie

zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, do

Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Planowana wartość projektu 1.466.380,26zł. Zakres zadań realizowanych  w

ramach projektu obejmował będzie modernizację systemów grzewczych w

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej w Pułtusku.

Niezbędny łączny udział własny powiatu na realizację projektu wynosi 15%

wartości zadania , co stanowi 219.957,04zł. Dotychczas w ramach zadania

wykonano projekty budowlane za kwotę 39.900zł oraz audyt energetyczny

budynku ZSZ oraz Bursy Szkolnej za kwotę 6.000zł Uchwała Rady Powiatu

o  zabezpieczeniu  środków  na  udział  własny  w  projekcie  w  wysokości



219.957,04zł  została  podjęta  w  2009r.  Pierwszy  nabór  wniosków  przez

MJWPU został  zaplanowany obecnie  na wrzesień 2010r.  Obecnie istnieje

konieczność  przesunięcia  środków na  wkład  własny  z  roku  2010  na  rok

2011  oraz  zabezpieczania  środków  finansowych  na  wykonanie  studium

wykonalności dla ww. inwestycji.

Z względu na fakt, iż został przesunięty (na wrzesień br.) termin ogłoszenia

konkursu  na dofinansowanie projektów w ramach działania  4.3  RPOWM

oraz ryzyko zmiany terminu na późniejszy Zarząd Powiatu postanowił, że do

ww. sprawy wróci w miesiącu sierpniu br.  

7. Informacja  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży

Pożarnej w Pułtusku nt. wydatków poniesionych w związku z

prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.  

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego

przekazał  do wszystkich  gmin powiatu  pułtuskiego,   KPPSP, KPP pismo

Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  dot.  przyznania  jednostkom

samorządu terytorialnego środków finansowych w wysokości 100.000zł na

sfinansowanie  wydatków  związanych  z  prowadzeniem  akcji

przeciwpowodziowej.  Przy  wykorzystaniu  powyższych  środków  ,  w

aktualnym  stanie  prawnym  –  kwota  dotacji  z  budżetu  państwa  może

stanowić 80% kosztów zadania. 

Odpowiedź  na  powyższe  pismo  przekazał  Komendant  Powiatowy

Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  informując  ,  iż  funkcjonariusze

tutejszej  Komendy  oraz   strażacy  z  jednostek  Ochotniczych  Straży

Pożarnych  z  terenu  powiatu  pułtuskiego  prowadzili  działania  ratownicze

podczas powodzi na terenie Polski w dniach 14.05.2010r. – 15.06.2010r. Na

powyższe działania zostały poniesione koszty w kwocie ok. 70.000zł. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego

do  pozyskania  informacji   od  samorządów  gminnych  na  temat  kosztów



związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz przedstawienia

zasad  wg  których  zostanie  złożony  stosowny  wniosek  o  pozyskanie

środków. 

8. Wolne wnioski

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z uchwałą budżetową i

zmianami do uchwały budżetowej  na 2010 r deficyt budżetu powiatu w

wysokości 2.800,000 zł będzie pokryty  przychodami z emisji obligacji

komunalnych.

O podanie warunków  emisji obligacji  wystąpiono do 5 banków:

−PEKAO S.A w Warszawie

−DnB Nord w Serocku

−BGK w Warszawie 

−PKO B.P w Warszawie 

−BOŚ w Warszawie 

Wstępne oferty na emisję obligacji przedstawiły dwa banki DnB Nord i PKO

B.P.,  BGK  przekazał  informacje,  że  nie  jest  zainteresowany  tą  emisją,

uzasadniając  tym,   że  organizuje  emisję  obligacji  o   wyższej  wartości

nominalnej danej serii (tj. 1 mln zł, a przynajmniej 0,5 – 0,7 mln zł) BOŚ i

PEKAO S.A nie złożyły ofert. Według  informacji uzyskanej telefonicznie w

dniu 23.06.2010 r.:

−Bank  BOŚ  -  zajmuje  się  emisją  obligacji   z  okresem  wykupu  10  lat

(nasza propozycja zawiera 15 lat.)

−PEKAO  S.A  –  uzależnia  przystąpienie  do  organizacji   emisji  po

otrzymaniu uchwały o emisji oraz, innych materiałów finansowych, ocenie

sytuacji,                    pod warunkiem akceptacji przez Centralę Banku.

Warunki emisji banków, które złożyły oferty :

            Warunki Banku DnB Nord są następujące:  



1.oprocentowanie  WIBOR  6M  (  na  dzień  24.06.2010  r.  wynosi:

3,99%) +marża 2%

2.prowizja:

- prowizja organizacyjna jednorazowa – 20.000 zł.

            Warunki Banku PKO BP są następujące:  

1.oprocentowanie  WIBOR  6M  (  na  dzień  24.06.2010  r.  wynosi

3,99%)+ marża 1,7%

2. prowizja:

- prowizja organizacyjna jednorazowa – 14.000zł.

W  związku  z  korzystniejszą   ofertą  kontową  Banku  PKO  BP   Zarząd

Powiatu w Pułtusku  proponuje emisję obligacji   komunalnych powierzyć

PKO BP w Warszawie.

Uchwała zakłada emisje wg następujących zasad:

−rok 2010 i 2011 – karencja

−wykup obligacji w latach 2012-2014 po 100.000 zł rocznie

−wykup obligacji w latach 2015-2024 po 250.000 zł rocznie.

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ...........................................


