
Protokół Nr 177/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 31 sierpnia 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. 13.30.

1. Omówienie spraw dot. budowy szpitala w Pułtusku 

a) Przyjęcie  scenariusza  dotyczącego  otwarcia  szpitala  w

Pułtusku w dn. 23.X.2010r.

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  scenariusz  dotyczący  otwarcia  szpitala  w

Pułtusku  w  dn.  23  października  2010r.  w  brzmieniu  załącznika  nr  3  do

protokołu.  

Zarząd przyjął przedstawiony scenariusz. 

b) Przyjęcie scenariusza dot. dnia otwartego na budynku szpitala

w Pułtusku w dn. 11.IX.2010r. 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  scenariusz  dotyczący  dnia  otwartego

budynku  szpitala w Pułtusku w dn. 11 września 2010r. w brzmieniu załącznika

nr 4 do protokołu.  

Zarząd przyjął przedstawiony scenariusz. 

c) Sprawa udzielenia zlecenia firmie KTS ELPOM 

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

Zarząd  Powiatu  na  ostatnim  posiedzeniu  w  dniu  18  sierpnia  2010r.  podjął

decyzję  o  udzieleniu  zlecenia  firmie  KTS ELPOM na  wymianę  nagrzewnic

wentylacji  na  poddaszu  budynku  A  i  kotłowni  wraz  z  rozruchem instalacji

wentylacji   mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  wody  lodowej  ciepła

technologicznego  w  budowanym  szpitalu  przy  ul.  T.  Kwiatkowskiego  w

Pułtusku. 



Niestety  firma  KTS  ELPOM  odmówiła  podpisania  ww.  umowy  uznając  że

umowa zawiera szerszy zakres robót w stosunku do złożonej oferty. 

Natomiast  firma  nie  wyraziła  zgody  na  wykonanie,  po  raz  trzeci,  rozruchu

wentylacji i klimatyzacji. W wyniku rozmów i korespondencji mailowej, firma

KTS  ELPOM  zaproponowała  dodatkowy  rozszerzony  zakres  czynności

związany  z  pełnym  uruchomieniem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i

klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego. 

Dyrektor poinformowała, że powyższe stanowiska firmy KTS ELPOM zostało

przekazane do Inwestora Zastępczego z prośbą o wydanie opinii. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  Inwestor  Zastępczy   zaproponował

przeprowadzenie  ponownego  rozruchu  z  uwagi  na  roczna  przerwę  w

użytkowaniu instalacji. 

W  dniu  30  sierpnia  2010r.  z  firmą  KTS  ELPOM  zostały  przeprowadzone

negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia na usługę pn. „Rozruch instalacji

wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  wody  lodowej  i  ciepła

technologicznego  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  przy  ul.  T.

Kwiatowskiego 19 w Pułtusku”.

Wykonawca  zaoferował  cenę  98.210zł  brutto.  W wyniku  przeprowadzonych

negocjacji ustalono, ze wykonawca wykona zamówienie za 84.180zł brutto.  

Dyrektor wyjaśniła, że Zarząd Powiatu zlecał wykonanie instalacji wentylacji

mechanicznej oraz wody lodowej i ciepła technologicznego w oparciu o umowy

zawarte  w trybie  przetargu nieograniczonego.  Ostatnia  umowa z 2009r.  była

umową  na  roboty  dodatkowe  i  dot.  ponownych  rozruchów  i  sprawdzenia

działania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wody

lodowej oraz ponownego montażu niektórych urządzeń. 

W  protokole  odbioru  z  dnia  16.11.2009r.  określono  zakres  niewykonanych

zadań w ramach obowiązującej umowy. Przewidziane w roku 2009 założenie

filtrów absolutnych nie miało miejsca z uwagi na zalecenia KPPSP i Sanepidu,

z których wynikały konieczne roboty budowlane. 



Inwestor Zastępczy proponuje udzielić  zamówienia w trybie z wolnej  ręki w

oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił o udzieleniu zlecenia

w trybie z wolnej ręki.

d) udzielenia  zlecenia  na  wykonanie  rozruchu  technologicznego

centralnej sterylizacji  szpitala w Pułtusku 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła ofertę

firmy MMM Muenchener  Medizin  na wykonanie  rozruchu  technologicznego

centralnej  sterylizacji   szpitala  w  Pułtusku.  Wynagrodzenie  po

przeprowadzonych negocjacjach zostało ustalone na kwotę 23.600 zł netto

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zlecenia z zastosowaniem art. 4 pkt

8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

e) Przekazanie  informacji  Dyrektora  OR  nt.  analizy  umów  i

zleceń zawartych na realizację budowy szpitala w Pułtusku 

Dyrektor Wydziału Organizacji i  Nadzoru przedstawiła informację nt. analizy

umów i zleceń zawartych na realizację budowy szpitala w Pułtusku w brzmieniu

załącznika nr 5 do protokołu.

W  związku  ze  zbliżającym  się  terminem  oddania  budowanego  szpitala  do

użytkowania,  Zarząd  Powiatu  postanowił  zobowiązać  Inwestora  Zastępczego

do  dokończenia  kompletowania  wszelkiej  dokumentacji  dot.  realizacji

inwestycji od chwili jej rozpoczęcia do zakończenia. Ponadto Zarząd ponownie

zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  przedłożenia  informacji  dot.  analizy

dokumentacji, o której mowa w piśmie OR.0718-4/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

Analiza powinna uwzględniać ocenę poprawności i kompletności sporządzenia

przez wykonawców dokumentacji projektowej i powykonawczej, która powinna

być przedłożona Inwestorowi w pełnym zakresie. 

2. Informacja  Dyrektora  SP ZOZ w Pułtusku nt.  kosztów sprzątania

obiektu szpitala. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją  Dyrektora SP ZOZ nt. kosztów

sprzątania w obiektach wybudowanego szpitala, postanowił, że powyższe prace

zostaną  wykonane w ramach środków własnych Samodzielnego  Publicznego



Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. W pierwszej kolejności, tj. w terminie

do  7  września  2010r.,   należy  posprzątać  pomieszczenia,  w  których  będą

prowadzone  rozruchy  technologiczne  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i

klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego.  Odpowiedzialny za

realizację  zadania  –  Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku.  

3. Informacja  Dyrektora  SP  ZOZ  nt.  kosztów  związanych  z

wizualizacją budowanego szpitala – z wyszczególnieniem kosztów do

poniesienia przez powiat

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją  Dyrektora SP ZOZ nt. kosztów

związanych z wizualizacją budowanego szpitala, postanowił o przeznaczeniu, w

ramach środków inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusku,  25.000zł brutto

na wizualizację obiektu w zakresie pomieszczeń dotyczących bezpośredniego

świadczenia usług zdrowotnych - tabliczek usług medycznych, np. oddziałów

szpitalnych,  tomograf,  mammograf,  RTG,  sal  operacyjnych,  laboratorium.

Wymienione tabliczki należy wykonać w terminie do 11 września 2010r. 

Pozostałe oznakowania nie wchodzące w powyższy zakres zostaną wykonane w

ramach własnych środków finansowych Samodzielnego Publicznego  Zakładu

Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku.  Odpowiedzialny  za  realizację  zadania  –

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.  

a) kosztów bezpośrednich ponoszonych przez SP ZOZ za usługi

dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektora  SP  ZOZ  nt.  kosztów

bezpośrednich  ponoszonych  przez  SP  ZOZ  za  usługi  dla  Niepublicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu

Z-ca  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  B.  Więcka  przedstawiła  sytuację

finansową SP ZOZ w Pułtusku. Poinformowała, że miesiąc wrzesień br. będzie

bardzo trudny dla SP ZOZ ponieważ należy odprowadzić kwotę ok. 80.000zł na

fundusz  świadczeń socjalnych.  Poza tym należy ponieść  wydatki  związane  z

realizacją projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa



zdrowotnego  pacjentów”,  np.  przetarg  na  zakup  elektrokardiografu  został

rozstrzygnięty na kwotę 344.500zł, wydatki kwalifikowane wynoszą  300.000zł

natomiast 44.500zł należy zabezpieczyć w ramach wydatków bieżących. 

Bardzo  istotną  sprawą  przy  realizacji  projektu  jest  sprawa  systemu

informatycznego  szpitala  oraz  konieczność  wydatkowania  w  roku  2010

środków w wysokości 500.000zł. Zwrot środków nastąpi dopiero w roku 2011.

Niestety SP ZOZ nie posiada w planie finansowym kwoty 500.000zł i być może

wystapi  do  Rady  Powiatu  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  zaciągnięcie

kredytu. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Członek Zarządu p. E. Wroniewski zapytał o sprawę podpisania umowy z TP

S.A. na świadczenie usług. 

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, ze umowa zostanie podpisana z

TP S.A. w dn. 1 września 2010r.  Naliczanie opłat  nastąpi  od 1 października

2010r. 

Zarząd przyjął informację. 

2. Informacja Dyrektora ZDP w Pułtusku dot. wykonania zadania pn.

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3421W Lutobrok –

Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+500 do km 1+560”

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych p.  K. Strzyżewski  poinformował,  że w

postępowaniu  na  wykonanie  zadania  pn.  „Budowa  chodnika  przy  drodze

powiatowej Nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+500

do km 1+560” wpłynęły 4 oferty. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik

nr 7 do protokołu.

Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma  UNI-BUD  Tomasz  Paradowski

Skaszewo  5  06-126  Gzy.  Cena  oferty  –  170.134,36zł.  Środki  finansowe

zaplanowane w budżecie powiatu wynoszą 100.000zł. 

Zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami zadanie miało być wykonane przy

współudziale  Gminy  Zatory.  Obecnie  oczekujemy  na  podjęcie  przez  Radę

Gminy Zatory uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. 



Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawę  budowy  chodnika  w  m.  Pniewo

rozpatrzy po uzyskaniu pomocy finansowej z Gminy Zatory.

Zarząd Powiatu zobowiązał  Dyrektora ZDP do powiadomienia Wójta Gminy

Zatory  o  decyzji  Zarządu  oraz  wydłużenia  terminu  związania  z  ofertę  ze

względu na ww. okoliczności. 

Dyrektor  ZDP  p.  K.  Strzyżewski  poinformował,  że  w  związku  z

przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg:

ul. Tartacznej i drogi na odc. Kowalewice – Strzegocin w ramach Narodowego

Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011   wynika,  że  istnieje

możliwość  doprojektowania  dodatkowych  elementów,  np.  azylu,  oświetlenia

przejścia dla pieszych, itp. Wprowadzenie dodatkowych elementów wiąże się ze

zmiana organizacji ruchu i poszerzenia jezdni. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja oraz zobowiązał Dyrektora ZDP do

właściwego  przygotowania  wniosków  na  przebudowę  dróg  uwzględniając

wszystkie  niezbędne elementy w zakresie  podniesienia  bezpieczeństwa ruchu

drogowego.

Sprawa rozszerzenia  zakresu robót  na drodze  Ojrzeń – Gąsocin – Łady

Krajęczyno

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  poinformował,  że  w  wyniku

przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  na  przebudowę  drogi

powiatowej  Ojrzeń  –  Gąsocin  –  Łady Krajęczyno  pozostały  oszczędności  w

wysokości ok. 600.000zł. 

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że  w  budżecie  powiatu  na  ww.  zadanie

zaplanowano  środki  finansowe  w  wysokości  2.147.100zł  Zadanie  jest

realizowane  przy udziale  finansowym Gminy Gzy oraz  z  rezerwy subwencji

ogólnej budżetu państwa na 2010r.  

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  rozszerzeniu  zakresu  robót  na  ww.  drodze  do

wysokości  posiadanych  środków.  Odpowiedzialny  za  przygotowanie

stosownego wniosku do Ministra Infrastruktury - Dyrektor ZDP w Pułtusku.



3. Wniosek Dyrektora  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Pobyłkowie

Dużym dot. budowy chodnika 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. K. Strzyżewski przedstawił

wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym dot.

budowy chodnika. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  oraz  konieczność

zabezpieczenia  środków  finansowych  na  inne  zadania  inwestycyjne

prowadzone przez powiat, Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek. 

4. Informacja  nt.  wydawania  przez  zespoły  orzekające  działające  w

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku orzeczeń i opinii

dla dzieci niewidomych  

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  nt.  wydawania  przez  zespoły  orzekające

działające w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku orzeczeń i

opinii  dla  dzieci  niewidomych,  słabo  widzących  ,  niesłyszących,  słabo

słyszących oraz dla dzieci z autyzmem. 

Informacja stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

5. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej dot. ustalenia wysokości opłat za

pobyt w Bursie Szkolnej 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  322/10  w  sprawie  wysokości  opłaty  za

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2010/2011.

Opłata  za  zakwaterowanie  w Bursie  Szkolnej  w Pułtusku  w roku  szkolnym

2010/2011  została  ustalona,  tak  samo  jak  w  roku  szkolnych  2009/2010,

w wysokości 70 zł miesięcznie tj. 30% kosztów utrzymania miejsca w Bursie.

6. Wniosek ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  dot.  zatrudnienia

emerytowanych nauczycieli 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił  wniosek Dyrektora  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  dot.

wyrażenia zgody na zatrudnienie emerytowanych nauczycieli wymienionych w

piśmie z dnia 25 sierpnia 2010r. znak: ZSZ-401/13/10. Pismo stanowi załącznik

nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek 



Decyzją  Zarządu  -  realizacja  wniosku  nie  może  powodować  zwiększenia

potrzeb finansowych jednostki i musi nastąpić w ramach obowiązującego planu

finansowego jednostki.

7. Wniosek ZSZ im. J.  Ruszkowskiego w Pułtusku dot.  zatwierdzenia

zakresu rekrutacji do szkół dla młodzieży wchodzących w skład ZSZ 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił  wniosek Dyrektora  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  dot.

zatwierdzenia zakresu rekrutacji do szkół dla młodzieży wchodzących w skład

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Pismo z dnia 30 sierpnia 2010r. znak:

ZSZ-421/16/10 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek 

Decyzją  Zarządu  -  realizacja  wniosku  nie  może  powodować  zwiększenia

potrzeb finansowych jednostki i musi nastąpić w ramach obowiązującego planu

finansowego jednostki.

8. Wniosek ZSZ im. J.  Ruszkowskiego w Pułtusku dot.  zatwierdzenia

zakresu rekrutacji do szkół dla dorosłych wchodzących w skład ZSZ

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił  wniosek Dyrektora  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  dot.

zatwierdzenia zakresu rekrutacji do szkół dla dorosłych wchodzących w skład

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Pismo z dnia 30 sierpnia 2010r.  znak:

ZSZ-421/10 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek 

Decyzją  Zarządu  -  realizacja  wniosku  nie  może  powodować  zwiększenia

potrzeb finansowych jednostki i musi nastąpić w ramach obowiązującego planu

finansowego jednostki.

9. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku nt.

udostępnienia pomieszczeń.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił informację Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku nt. udostępnienia

sali gimnastycznej do przeprowadzenia zajęć karate.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



Zarząd przyjął informację. 

10. Wnioski o akceptację projektu opracowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Działanie 6.1 “

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami: 

- Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  o  akceptację  projektu  opracowanego  w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VI Działanie

6.1  “Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności

zawodowej  w  regionie”   pn.  „Podniesienie  kwalifikacji  szansą  na

zatrudnienie  Wniosek stanowi  załącznik nr  14 do  protokołu.   Wartość

projektu 532.259,70zł 

- Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  o  akceptację  projektu

opracowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,

Priorytet VI Działanie 6.1 pn. „ Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze

jutro”  w brzmieniu  załącznika  nr  15  do  protokołu.   Wartość  projektu

4.590.790,74zł 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  wyjaśnił,  że   na

początku  roku 2010 Wydział  Rozwoju  i  Promocji  złożył  wniosek  w ramach

działania 6.1.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami powiat może złożyć tylko dwa wnioski w

ramach jednego działania. 

Zarząd  Powiatu  biorąc  pod  uwagę  wartość  przedstawionych  projektów

postanowił, że w ramach  POKL zostanie złożony wniosek  przygotowany przez

Powiatowy Urząd Pracy. 

11. Informacja  nt.  zaktualizowanych  harmonogramów  dotyczących

projektu  "Wsparcie  techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego

oraz   krajowego  systemu  ratowniczo  –  gaśniczego  powiatu

pułtuskiego”

Dyrektor  Wydziału Rozwoju i  Promocji  p. M. Szajczyk poinformował,  że w

związku  z  toczącą  się  korespondencją  z  Mazowiecką  Jednostką  Wdrażania

Programów  Unijnych  co  do  podmiotu  realizującego  projekt„Wsparcie

techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz   krajowego  systemu



ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego (czy KP PSP czy powiat pułtuski)

oraz  pismem  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  dot.

konieczności aktualizacji  harmonogramu projektu.  Aby nadal  powiat pułtuski

występował  w  podmiotach  zaakceptowanych  o  dofinansowanie  zachodzi

konieczność złożenia harmonogramu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  wniosek ww. sprawie  został  złożony z

terminem  realizacji  w  roku  2010r.  Również  środki  finansowe  zostały

zaplanowane  w  budżecie  powiatu  na  rok  2010.  Skarbnik  uważa,  że  do

Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  należy  złożyć

harmonogram  projektu  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami,  tzn.  realizacja

projektu dot.  III  i  IV kwartału br.  Zmiana harmonogramu realizacji  projektu

może nastąpić  po podpisaniu umowy w drodze aneksu. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  akceptował  propozycję

przedstawioną przez p. Skarbnik. 

12. Omówienie  wniosków  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w

Ołdkach dot.:

a) zmiany w planie finansowym DPS Ołdaki 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Dyrektora  DPS  Ołdaki  dot.

zwiększenia  planu  finansowego  DPS  Ołdaki  o  kwotę  50.000zł  z

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. 

Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacja  Skarbnika Powiatu nt. planu

finansowego  DPS  Ołdaki  postanowił,  że  wymienione  wydatki  zostaną

zabezpieczone w ramach planu finansowego jednostki. 

Dyrektor  DPS  powinien  złożyć  stosowny  wniosek  o  dokonanie  przeniesień

między paragrafami w planie finansowym. 

b) wygospodarowania  środków  na  naprawę  kominów

wentylacyjnych w budynkach DPS Ołdaki 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Dyrektora  DPS  Ołdaki  dot.

wygospodarowania  środków  na  naprawę  kominów  wentylacyjnych  w

budynkach DPS Ołdaki. Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



Zarząd Powiatu postanowił, że wymienione wydatki zostaną zabezpieczone w

ramach planu finansowego jednostki. 

Dyrektor  DPS  powinien  złożyć  stosowny  wniosek  o  dokonanie  przeniesień

między paragrafami w planie finansowym.

c) wyrażenia opinii o przystąpieniu do zadania inwestycyjnego pt.

„Budowa  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych

Skaszewo.

Starosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  Dyrektora  DPS Ołdaki  dot.  wyrażenia

opinii  w  sprawie  przystąpienia  do  zadania  inwestycyjnego  pt.  „Budowa

urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych  Skaszewo  zadanie  I”.

Zrealizowanie ww. inwestycji przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na

terenie DPS spowoduje zobowiązanie pieniężne w wysokości 4.000zł rocznie

przez 15 lat.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję ww. sprawie podejmie po uzyskaniu od

Dyrektora DPS w Ołdakach szczegółowych informacji na ww. temat. 

13. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w dn. 18 sierpnia

br. i 24 sierpnia br. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w

dniu 18 sierpnia 2010r. i 24 sierpnia 2010r. 

14. Wolne wnioski 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz.16.30

Protokółowała:

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


