
Protokół Nr 184/2010

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 października  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. 9.30

1. Decyzja  w  sprawie  porozumienia  dot.  wydania  kandydatom  do

pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  opinii  o  spełnieniu  przez  nich

warunków. 

Dyrektor  PCPR p.  B. Jóźwiak poinformowała,  że Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie  przeszkoliło  kandydatów  na  niespokerwnioną  rodzinę  zastępczą.

Zgodnie  z  art.  83  ust.  2  ustawy  o  pomocy  społecznej,  ośrodek  adopcyjno  –

opiekuńczy wydaje kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinię o

spełnieniu przez te rodzinę warunków, o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3 , pkt 2-

6.

W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  zawarcia  porozumienia  z

Zarządem Powiatu Ciechanowskiego dot. sporządzenia przez Ośrodek Adopcyjno

–  Opiekuńczy  w  Ciechanowie  badania  psychologicznego  i  wydania  opinii

kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Koszt sporządzenia opinii i

badania wynosi 500zł brutto. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p. Dyrektor. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu realizacja ww. zadania musi

nastąpić w ramach obowiązującego planu finansowego jednostki. 

2. Informacja  nt.  projektu  pt.  Modernizacja  systemów  grzewczych

placówek oświatowych powiatu pułtuskiego. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji  p. A. Rachuba przedstawił informację

nt.  projektu:  „Modernizacja  systemów  grzewczych  placówek  oświatowych

powiatu pułtuskiego” (ZSZ im. J. Ruszkowskiego + Bursa Szkolna)



Poinformował,  że w dn.  30 września 2010 – ogłoszono konkurs. 4.3. Ochrona

powietrza,  energetyka,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego  2007-2013.  Schemat:  Termomodernizacja  budynków

użyteczności publicznej. Termin składania wniosków do 29 października 2010. 

Zgodnie  z  regulaminem  konkursu  wykluczono  bursy  szkolne,  lecz  jest

dopuszczalna  termomodernizacja  budynków,  w  których  część  powierzchni

przeznaczona jest na cele mieszkaniowe ale ta część nie podlega dofinansowaniu i

musi być ujęta w kosztach niekwalifikowanych.

Szacowane  koszty  instalacji  w  budynku  bursy  szkolnej,  które  nie  będą  mogły

zostać objęte dofinansowaniem to około 80.000 zł. (dokładna kalkulacja kosztów

jest sporządzana przez projektanta, który wykonywał kosztorysy inwestorskie)

Ponadto  zgodnie  z  regulaminem konkursu  obniżono  poziom dofinansowania  z

85% do 70% kosztów kwalifikowanych.

Obecny wkład własny do projektu zakładany na poziomie 15% wynosił 220.000

zł.  (Uchwała  Rady  Powiatu  z  28  września  2010)  przy  szacowanej  wartości

projektu 1 466 000 zł.

Po odjęciu kosztów niekwalifikowanych (80.000zł) wartość robót wyniesie około

1.386.000 zł. natomiast  30% wkładu własnego powiatu wyniesie około 416.000

zł.

Łącznie  wkład  własny  powiatu  -  416.000  zł.  oraz  koszty  niekwalifikowane  –

80.000zł będą stanowiły łącznie około 496.000zł. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu w Pułtusku podjęła w ww.

sprawie  uchwałę  intencyjną  o  zabezpieczeniu  wkładu  własnego  w  kwocie

220.000zł.  Natomiast  obecnie  wymagana  jest  uchwała  intencyjna  z

zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 416.000zł 

p.  A.  Rachuba  poinformował,  że  w  katalogu  załączników  do  wniosku  o

dofinansowanie projektu nie została wymienia uchwała intencyjna Rady Powiatu.

W związku z powyższym należy wnioskować, że nie jest ona wymagana. 

Skarbnik  Powiatu  zaproponowała  aby  Zarząd  Powiatu  korzystając  ze  swoich

ustawowych  uprawnień  wprowadził  zadanie  pn.  „Modernizacja  systemów

grzewczych  placówek  oświatowych  powiatu  pułtuskiego”  do  projektu  budżetu



powiatu na 2011r. Skarbnik wyjaśniła, że  w ten sposób zostanie zabezpieczony

wymagany  udział  własny  powiatu  w  kwocie  416.000zł.   przy  realizacji  ww.

projektu. 

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik.

3. Decyzja w spr. zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w

trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  "Organizacja  i

przeprowadzenie  kursu  kosmetycznego  z  elementami  makijażu  i

stylizacją  paznokci",  w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE -

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu  pułtuskiego", 

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

Pan A. Rachuba pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował, że w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na “Organizację i przeprowadzenie kursu kosmetycznego z

elementami  makijażu  i stylizacją  paznokci”  realizowanego  w  ramach  projektu

"EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu  puł-

tuskiego", realizowanego z poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób  pozostających bez

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego  wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1  -   OŚRODEK SZKOLEŃ Barbara Agata Dziewicka  ul. 17 Stycznia

13 06 – 400 Ciechanów

Oferta nr 2  -Akademia Kreowania Wizerunku Marta Niesiobędzka z siedzibą: 06

– 100 Pułtusk, ul. Traugutta 10.
Pracownik  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  A.  Wądolna  poinformowała,  że

działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP   z postępowania została

wykluczona  oferta  nr  2  -   firmy  Akademia  Kreowania  Wizerunku  Marta

Niesiobędzka  z  siedzibą:  06  –  100  Pułtusk,  ul.  Traugutta  10.  Uzasadnienie

faktyczne dot. ww. sprawy stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie p. A. Wądolna poinformowała, że  oferta nr 1 OŚRODEK SZKOLEŃ

Barbara  Agata  Dziewicka   ul.  17  Stycznia  13  06  –  400  Ciechanów  spełnia



wszystkie  wymagania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ)  i

jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  na  podstawie  ustalonego  kryterium  ceny,  jest

najtańsza  i  uzyskała  maksymalną  ilość  punktów tj.  100.  Cena  brutto  wybranej

oferty wynosi: 22.500,00 zł .

Zarząd akceptował wyniki postępowania. 

4. Wniosek ZSZ im. J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku o zwiększenie  planu

finansowego.

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora  ZSZ im. J. Ruszkowskiego w

Pułtusku dot.  zwiększenia  planu finansowego ZSZ zgodnie  z pismem z dn.  23

września 2010r. (znak: Nr ZSZ – 300/27/2010) , które stanowi załącznik nr 4 do

protokołu. 

Zarząd  Powiatu  w chwili  obecnej  nie  ma możliwości  zwiększenia  planu  ZSZ,

ewentualnie  omawiany  wniosek  zostanie  rozpatrzony  w  m.  grudniu  2010r.  w

zakresie wydatków na zakup energii. 

5. Wniosek  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Pułtusku  o

zwiększenie planu finansowego.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej  w Pułtusku dot. zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę

2.028zł w brzmieniu załącznika nr 5. do protokołu. 

Zarząd  Powiatu   z  uwagi  na  ograniczone  środki  budżetu  powiatu  nie  ma

możliwości  zwiększenia  planu.  Ewentualne  zabezpieczenie  wino  nastąpić  w

ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , wnioskując

do Zarządu o przesunięcia wydatków między paragrafami.  

6. Wniosek Zespołu Szkół w Golądkowie w sprawie  przekazania środków

trwałych.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Zespołu  Szkół  w  Golądkowie  dot.

przekazania pomocy naukowych i pozostałych środków trwałych Zespołowi Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Na  najbliższe  posiedzenie

Zarządu zostanie przygotowany stosowny projektu uchwały ww. sprawie.  

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 28 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę

Nr 335/10 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Powiatu  Pułtuskiego na rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  odrębnymi

ustawami.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie  podjął Uchwałę

Nr 336/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

9. Omówienie scenariusza otwarcia szpitala w Pułtusku 

Zarząd Powiatu omówił scenariusz otwarcia szpitala w Pułtusku, które odbędzie

się 23 października 2010r.  Scenariusz stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

10. Sprawa rozliczenia umowy nr 44/2010 zawartej z firmą ZAMBET na

wykonanie dodatkowych robót budowlanych na szpitalu. 

Dyrektor  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała,  że  zgodnie  z  decyzją  Zarządu

sprawa rozliczenia umowy nr 44/2010 zawartej z firmą ZAMBET, miała zostać

zakończona do końca września 2010r. Obecnie oczekujemy od WPUI na opinię

jednostki  zewnętrznej nt.  końcowego rozliczenia umów dot.  budowy szpitala w

Pułtusku zawartych z firmą ZAMBET.

Wicestarsota poinformował, że przeprowadzono szereg spotkań i narad z udziałem

Inwestora  Zastępczego  i  Firmą ZAMBET dot.  przedmiotowego  rozliczenia.  W

wyniku tych rozmów Prezes WPUI zobowiązał się do złożenia opinii  jednostki

zewnętrznej nt. końcowego rozliczenia umów w trybie pilnym. 

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie rozliczenia umowy nr 44/2010

zawartej  z  firmą ZAMBET, podejmie po uzyskaniu  od  Wojewódzkiego  Przed-



siębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie opinii jednostki zewnętrznej nt.

końcowego rozliczenia umów dot. realizacji inwestycji przez firmę ZAMBET.

11.Wolne wnioski.

Członek Zarządu p. E. Wroniewski wnioskował aby na najbliższym posiedzeniu

Zarządu zostały przedstawione  następujące tematy:  

- informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku 

- koncepcja przeniesienia obecnego szpitala do nowo wybudowanego obiektu

na Popławach.  

Zarząd akceptował propozycję. 

p.  E.  Wroniewski  poinformował,  że  w najbliższych dniach  zostanie  podpisana

umowa  na  realizację  projektu  "Wsparcie  techniczne  systemu  reagowania

kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego  Powiatu

Pułtuskiego”,  natomiast  w  dniu  dzisiejszym  wraz  z  p.  Skarbnik  zostanie

omówiony  projekt umowy dot. ww. sprawy.  

Zarząd przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ........................................... 


