
Protokołu Nr 181/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 22 września 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.14.00 

1. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)a) rozwiązania  stosunku  pracy  z  Dyrektorem  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.   

b) zatrudnienia  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

 

Zarząd  Powiatu wyraził  zgodę  na  rozwiązanie  z  dniem 30  września  2010r.

umowy o  pracę   z  Panem Narcyzem Krzysztofem Tokarskim -  Dyrektorem

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Pułtusku na mocy

porozumienia stron.

Zarząd podjął w ww. sprawie uchwałę nr 329/10. 

Członek  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  p.   E.  Wroniewski  poinformował,  że

mając  na  względzie  konieczność  zorganizowania  szpitala  w  wybudowanym

szpitalu na Popławach, przygotowania stosownego kontraktu z NFZ na 2011r. ,

oraz zakończenie  spraw wynikających z realizacji  projektu  pn.  „Nowoczesne

wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”,

wnioskował o zatrudnienie z dniem 1 października 2010r. p. Izy Groszkowskiej

na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz uchwałą nr 330/10 zatrudnił Panią Izę

Groszkowską   z  dniem  1  października  2010r.  na  stanowisku  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 



Poza  tym Zarząd  postanowił,  że  p.  Dyrektor  ustosunkuje  się  do  koncepcji

funkcjonowania  SP ZOZ opracowanej przez poprzedniego Dyrektora SP ZOZ i

zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu oraz przedstawi w tym zakresie pisemną

informację oraz propozycję ewentualnych zmian.  

2. Omówienie  wniosków  składanych  w  ramach  Programu

Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  omówił  wstępnie

wnioski na przebudowę dróg powiatowych:

a) na odcinku Kowalewice – Strzegocin 

b) ul. Tartaczna 

Zarząd  Powiatu  postanowił  aby  ww.  wnioski  przygotować  do  Programu

Wieloletniego  pn.  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych”

zwracając  uwagę  na  kryterium  oceny  a  przede  wszystkim:  zapewnienie

bezpieczeństwa  drogowego  oraz  przegotowanie  umów  partnerskich  w  tym

zakresie. 

3. Decyzja  w  sprawie  umowy  na  przebudowę  drogi  Chmielewo  –

Kowalewice. 

Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych poinformował,  że  firma STRABAG w

dniu 16 września 2010r. przekazała pismo informujące Zarząd o rezygnacji z

podpisania  umowy na realizację zadania pn.  Przebudowa drogi powiatowej Nr

2422 Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin od km 4+867,29

do km 7+590,65 mb 2”. 

Dyrektor poinformował, że art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

brzmi:

 „Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla się  od zawarcia

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  może  wybrać

ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich

ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.”



Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem ofert dot. realizacji ww. zadania –

drugą  firmą,  która  złożyła  korzystną  ofertę  jest  Przedsiębiorstwo  Produkcji

Handlu i Obrotu „POLHILD I” w Kobyłce.  

Obecny  na  posiedzeniu  Zarządu  p.   Paweł  Piotrowski  właściciel

Przedsiębiorstwa „POLHILD I” poinformował, że wyraża zgodę na wykonanie

zadania w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił,  że  zadanie  pn.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2422  Nasielsk  –  Strzegocin  na  odc.

Chmielewo  –  Strzegocin  od  km  4+867,29  do  km  7+590,65  mb”  wykona

Przedsiębiorstwo „POLHILD I”.

Zarząd zobowiązał  Dyrektora ZDP do uzgodnienia  z radcą  prawnym sprawy

finansowania inwestycji. 

Sprawa  przebudowy  drogi,  o  której  mowa  wyżej,  będzie  przedmiotem

najbliższej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

. 

Zarząd  Powiatu  uznał  za  konieczne,  aby  zamówienia  publiczne  w  trybie

przetargu nieograniczonego dot. wykonawstwa robót budowlanych o znacznej

wartości,  uwzględniały wniesienie przez wykonawców wadium, które stanowi

swoistego rodzaju zabezpieczenie przy postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego.  Wadium  pełni  funkcję  zabezpieczająco-rekompensującą  dla

zamawiającego i gwarantuje udział w postępowaniu uczestników rzeczywiście

zainteresowanych zawarciem określonej umowy. 

4. Wniosek  Zarządu  Dróg  Powiatowych  dot.  zwiększenia  planu

finansowego. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem Zarządu  Dróg  Powiatowych  dot.

zwiększenia  planu  finansowego  jednostki  na  realizację  następujących  zadań:

dożwirowanie  i  profilowanie  dróg,  remont  przepustów  i  barierek,  naprawę

chodników. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, ze ww. sprawę rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu

Zarządu. 



5. Wyrażenie  zgody  na  zatrudnienie  emerytowanych  nauczycieli  w

Zespole Szkół  Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Dyrektora  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie w szkole dla

dorosłych,  emerytowanych  nauczycieli  wymienionych  w  piśmie  z  dnia  16

września 2010r. znak: ZSZ-110/75/10. 

Decyzją  Zarządu  -  realizacja  wniosku  nie  może  powodować  zwiększenia

potrzeb finansowych jednostki i musi nastąpić w ramach obowiązującego planu

finansowego jednostki.

6. Informacja  dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie wynajmu lokali.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektora  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie wynajmu lokali.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Informacja  nt.  stanowiska  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania

Programów  Unijnych  w  sprawie  projektu  "Wsparcie  techniczne

systemu  reagowania  kryzysowego  oraz   krajowego  systemu

ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił  pismo

Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania Programów Unijnych w sprawie projektu

"Wsparcie  techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz   krajowego

systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego, w którym informuje, że

trwają  wyjaśnienia  pomiędzy  MJWPU  a  Instytucją  Zarządzającą  RPO  WM

2007-1013, dot.  możliwości  upoważnienia  Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej do realizacji projektów w imieniu Powiatu. 

Ponadto  MJWPU  prosi  o  podjęcie  decyzji  w  kwestii  podpisania  umowy  o

dofinansowanie  ww.  projektu,  tj.  zdecydowanie  o  niezwłocznym podpisaniu

umowy zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, bądź wstrzymanie procedury

podpisania umowy do czasu przedstawienia ostatecznego stanowiska Instytucji

Zarządzającej. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem oraz podjął decyzję o podpisaniu umowy

zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

Jednocześnie  Zarząd wyraził  nadzieję  na realizację przedmiotowego projektu

zgodnie  z   założeniami,  zaakceptowanego  przez  MJWPU,  wniosku

o dofinansowanie (tj. projekt będzie realizowany przez KPPSP).

8. Zatwierdzenie SIWZ na organizację i przeprowadzenie warsztatów z

zakresu  technik aktywnego poszukiwania pracy, w ramach projektu

EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców

powiatu pułtuskiego i podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu.

Z udziału w posiedzeniu został wyłączny członek Zarządu p. E. M. Wroniewski

Pan A. Rachuba pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji przedstawił SIWZ na

organizację  i  przeprowadzenie  warsztatów  z  zakresu   technik  aktywnego

poszukiwania pracy, w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE – kluczem do

zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego w brzmieniu załącznika nr 5 do

protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  zgłosiła  zastrzeżenie  do  zapisu  w  projekcie  umowy

z wykonawcą kursu, dotyczącego terminu 30 dniowego płatności. 

Pracownik WRP – Artur Rachuba wyjaśnił, że zastosowano taki zapis ponieważ

środki na realizację warsztatów są zawarte w budżecie projektu i zabezpieczone

w budżecie powiatu, ponadto na rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu

wpłynęła całość pierwszej transzy dofinansowania, która wystarczy na pokrycie

zobowiązań  finansowych  dotyczących  projektu  do  końca  2010r.  Skarbnik

Powiatu uznała wyjaśnienie za wystarczające.

Zarząd zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

9. Rozliczenie  umowy  nr  44/2010  zawartej  z  firma  ZAMBET  na

wykonanie dodatkowych robót budowlanych na szpitalu. 

Zarząd Powiatu postanowił, że sprawę rozliczenia umowy nr 44/2010 zawartej z

firma ZAMBET na  wykonanie  dodatkowych  robót  budowlanych  na  szpitalu

omówi na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

10.Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku  z 8 i

15 września 2010r.  



Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu z 8 i 15 września

2010r. 

11.Wolne wnioski.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Mazowiecki  Ośrodek  Doradztwa

Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku w dniu 3 października

organizuje V Jesienny Jarmark „od pola do stołu”.

Z powiatu pułtuskiego zostali wyłonieni następujący laureaci:

- Agnieszka i Andrzej Stalmach, Dębiny gm. Zatory – Wicemistrz

AGROLIGI 2010

- Halina Witkowska , Lemany, gm. Zatory powiat Pułtuski – „Fafernuchy –

nominacja do głównej nagrody „Perła 2010”,

- Anna Wojciechowska , Gzy gm. Gzy powiat Pułtuski – „Gzowska

kiełbasa” za udział w konkursie.

Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu trzech upominków w łącznej kwocie

do 450zł.   

Wicestarosta Pułtuski poinformował, ze w dniu 21 września 2010r. Powiatowy

Inspektor  Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr  116/210 w której udzielił

pozwolenia na użytkowanie szpitala w Pułtusku. Decyzja stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

Zarząd przyjął informację. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 21 września 2010r. odbyło się

posiedzenie  Komisji  Stypendialnej,  która  zapoznała  się  z  wnioskami   o

przyznanie  stypendium  “za  wybitne  wyniki  w nauce  oraz  “za  osiągnięcia

naukowe i artystyczne”.

Komisja wnioskuje o przyznanie stypendiów n/w uczniom:

- Za wybitne wyniki w nauce stypendia otrzymują: 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:

• Martyna Tośka  - średnia ocen 5,33

• Natalia Kowalska  - średnia ocen 5,07



• Anna Janczak  - średnia ocen 5,21

• Edyta Ochtabińska - średnia ocen 5,00

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku:

• Aleksandra Krawczyk - średnia ocen 5,00

Za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne stypendia otrzymują:

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku

• Piotr Podlaski -  Laureat  Przedmiotowej  Olimpiady  z  Fizyki  na

szczeblu wojewódzkim. 

• Ilona Dominika Korycka -  Laureatka  Ogólnopolskiego  Konkursu

Recytatorskiego

Zarząd Powiatu akceptował propozycję udzielenia stypendiów. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


