
Protokół Nr 192 /10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 8 grudnia  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. 8.00 

1. Zatwierdzenie Aneksu Nr 3 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w

Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  aneks  nr  3  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im. B.

Prusa w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

2. Omówienie sprawozdania finansowego  SP ZOZ za III kwartały 2010r. 

Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska oraz p.o. Głównej Księgowej p. K. Pabich

przedstawiły  sprawozdanie  finansowe  SP  ZOZ  za  III  kwartały  2010r.  w

brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Zarząd  przyjął przedstawione sprawozdanie. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia zakończonej inwestycji

budowy szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

protokół  zdawczo  –  odbiorczy  przekazania  mienia  zakończonej  inwestycji

budowy szpitala w Pułtusku wg stanu na dzień 20 października 2010r. 

Dyrektor  poinformowała,  że  powyższy  protokół  został  sporządzony  na

podstawie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr 331/10

Zarządu  Powiatu  w  sprawie  przeprowadzenia  inwentaryzacji  pn.  Budowa

Szpitala w Pułtusku. 

Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą weryfikacji, z wyodrębnieniem

nakładów  na  poszczególne  budynki,  budowle,  obiekty  inżynierii  lądowej,

maszyny  i  urządzenia  techniczne.  Inwentaryzacja  została  przeprowadzona



zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie

Klasyfikacji Środków Trwałych. 

Dyrektor  poinformowała,  że  w sprawie protokołu  Komisji  Inwentaryzacyjnej

opinię wyrazili:

1) Inwestor Zastępczy - potwierdził rozliczenie nakładów budowy szpitala

zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją,

2) Skarbnik  Powiatu  –  nie  zgłosiła  uwag  do  przeprowadzonej

inwentaryzacji.  Wartość  nakładów  wg  inwentaryzacji  jest  zgodna  ze

stanem konta i ewidencją księgową,

3) Radca  Prawny p.  B.  Sokalski  –  nie  wniósł  zastrzeżeń  pod  względem

prawnym. 

Dyrektor  poinformowała,  że w protokole zdawczo – odbiorczym przekazania

mienia nie została uwzględniona dokumentacja wynikająca z zawartych umów

na budowę szpitala w tym również umów, dot. dokumentacji projektowej. 
Zgodnie  z  postanowieniem  Zarządu  Powiatu  z  dnia  18  listopada  2010r.

wystosowano  pismo  do  Inwestora  Zastępczego  o  uzupełnienie  brakującej

dokumentacji.  W  odpowiedzi  na  to  pismo  Inwestor  Zastępczy  przekazał

dokumentację, która obecnie wymaga weryfikacji.  
Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  do

sprawdzenia  dokumentacji  przekazanej  przez  Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo

Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie. 

Ponadto  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ w Pułtusku   do  dokonania

oceny dokumentacji techniczno – odbiorowej przydatnej w trakcie użytkowania

i eksploatacji  obiektu i  urządzeń szpitala przy ul.  T. Kwiatkowskiego  19 w

Pułtusku. 

Ocena dokumentacji techniczno – odbiorowej powinna obejmować:

– dokumenty  znajdujące  się  w  SP  ZOZ w Pułtusku  (przekazane  w  dniu  1

lutego 2010r.)

– dokumentację znajdującą się w Wydziale Organizacji  i  Nadzoru Starostwa

Powiatowego w Pułtusku,



Poza  tym  do  Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku zostanie skierowany pracownik (inspektor nadzoru)

SP ZOZ w Pułtusku,  który będzie uczestniczył  w czynnościach mających na

celu dalsze przekazanie niezbędnej dokumentacji. 

Zarząd  podjął  uchwałę  Nr  348/2010  w  sprawie  przekazania  majątku

zakończonej inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu.” 

4. Decyzja  w  spr.  ogłoszenia  postępowania  prowadzonego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie kursu

przewodnik  turystyczny  oraz  kursu  przedstawiciel  handlowy  -

skuteczny negocjator" w ramach projektu  EUROKWALIFIKACJE -

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego".

Z udziału w obradach został wyłączony p. M. Wroniewski

Zarząd Powiatu akceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na

przeprowadzenie   postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  pn.:  "Organizacja  i  przeprowadzenie  kursu  przewodnik

turystyczny  oraz  kursu  przedstawiciel  handlowy  -  skuteczny  negocjator"  w

ramach  projektu  EUROKWALIFIKACJE  -  kluczem  do  zatrudnienia

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego,  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 Funduszu Społecznego.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania. 

5. 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  346/10  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28

grudnia 2009r.



6. 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  347/10  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7. Wniosek  Powiatowego  Urzędu  Pracy  oraz  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w sprawie wprowadzenia zmian w planie PFRON na

2010r. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła

propozycję  wprowadzenia  zmian  w  planie  PFRON  polegających  na

przesunięciu kwoty 765zł z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  wniosek.  Sprawa  wprowadzenia  zmian w planie

PFRON będzie przedmiotem Sesji Rady Powiatu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dróg powiatowych.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  349/2010  w  sprawie  przekazania  dróg

powiatowych.  

Niżej  wymienione  drogi  powiatowe  zostały  przekazane  do  Zarządu  Dróg

Powiatowych (dokument księgowy OT) :

1.Kacice – Pokrzywnica – Klusek na odc. Pokrzywnica od km 5+808,00 do km.

6+616,71

2.Gładczyn  –  Zatory  –  Popowo  Koscielne  na  odc.  od  km 5+650,00  do  km

10+838,66

3.Na odcinku Niestepowo – Łubienica od km 3+567,00 do km 7+370,00 

9. Sprawa organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek  Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy  z  siedzibą  w  Zespole  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.

dofinansowania XIX  finału WOŚP w kwocie 1.000zł.

 Zarząd akceptował wniosek. 



10. Wolne wnioski

- przekazanie informacji Ministra Finansów nt. przekazanych

środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Ministerstwo  Finansów  przekazała

powiatowi pułtuskiemu na rok 2010:

- 22.000zł  ze  środków  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej.

Powyższa  kwota  przeznaczona  jest  na  dofinansowanie  wydatków

związanych  z  likwidacją  szkód  w  Bursie  Szkolnej  wywołanych  przez

zdarzenie losowe. 

- 8.000zł  ze  środków  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  z

przeznaczaniem  na  dofinansowanie  wydatków  związanych  z

przeprowadzeniem remontów bieżących w Bursie Szkolnej.

Wprowadzenie wymienionych kwot do budżetu powiatu jest kompetencja Rady

Powiatu. 

Następnie Skarbnik poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z Dyrektorem

Bursy Szkolnej nt. wydatkowania ww. środków. 

Zarząd przyjął informację przedstawioną przez p. Skarbnik oraz postanowił, że

ww. sprawa będzie przedmiotem Sesji Rady Powiatu. 

- przekazanie  projektu Regulaminu  Organizacyjnego  PCPR

 w Pułtusku  

Członkom  Zarządu  Powiatu  został  przekazany  projekt   Regulaminu

Organizacyjnego PCPR w Pułtusku  w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

- sprawa budowy drogi powiatowej Strzegocin – Chmielewo

odc. Chmielewo – Kowalewice

Dyrektor ZDP p. K. Strzyżewki poinformował, że zgodnie z podpisaną umową

firmą POLHILD powinna wykonać zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej

nr 1242W Strzegocin – Chmielewo odc. Chmielewo – Kowalewice, w terminie

do  30  listopada  2010r.  Jednak  z  uwagi  na  warunki  atmosferyczne  nie  ma

możliwości wykonania w terminie ww. drogi. 

Firma POLHILD zwróciła się z prośbą o przygotowanie w tej sprawie aneksu

przedłużającego termin wykonania zadania do 31 maja 2011r. 



Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  droga,  o  której  mowa  wyżej,  jest

realizowana  przy  pomocy  finansowej  gminy  Świercze.  W  wyniku

przeprowadzonych  rozmów  z  Wójtem Gminy Świercze  ustalono,  że  Gmina

Świercze w miesiącu grudniu 2010r.  przekaże powiatowi pułtuskiemu pomoc

finansową na realizację ww. zadania. Natomiast Rada Powiatu utworzy z nich

wydatki  niewygasajace  i  wówczas  z  Gminą  Świercze  zostanie  podpisany

stosowny aneks o zasadach rozliczenia wydatkowania środków na zadanie. 

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  do  przygotowania  stosownego  aneksu  z

Wykonawcą zadania,  akceptowanego przez radcę prawnego.  

- sprawa budowy chodnika w m. Grabówiec 

Dyrektor ZDP p. K. Strzyżewski poinformował, że firma KDL Monika Tyszka z

Ostrołęki podpisała umowę na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr

3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory, ul Grabowa z terminem realizacji do 30

czerwca 2011r. Zgodnie z podpisaną umową , w 2010r firma miała wykonać

zadanie  do  wartości  330.000zł   Niestety  z  uwagi  na  przesunięcie  terminu

rozpoczęcia wykonania robót oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne Firma

nie wykonała ustalonego zakresu robót. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  do

wyjaśnienia sprawy i przedstawienia propozycji na kolejny Zarząd. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska  

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


