
Protokół Nr 144/09

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

W dniu 31 grudnia 2009r.

1. Lista  obecności  i  porządek  posiedzenia  stanowią  załączniki  nr  1  i  2  do  nin.

protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Omówienie i akceptacja umowy w sprawie powierzenia SP ZOZ w Pułtusku

zadań i  czynności  związanych z  obsługą urządzeń infrastruktury  technicznej  i

całodobowym dozorze budowanego szpitala i nieruchomości zajmujących się na

terenie budowy szpitala w Pułtusku.

Wicestarosta  –  omówił  czynności  jakie  należy  wykonać,  aby  zabezpieczyć  nowo

budowany szpital po opuszczeniu go przez firmy budowlane.

Wicestarosta poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Mikołajczaka Prezesa WPUI –

Inwestora Zastępczego budowy szpitala.  

Prezes WPUI Zbigniew Mikołajczak – stwierdził, że na budowie zostały zakończone

roboty  inwestycyjne.  W  końcowej  fazie  są  odbiory  KP  PSP  oraz  PSSE.  Prezes

zaproponował  zabezpieczyć  dalszą  budowę  szpitala  poprzez  zlecenie  dozoru  nad

urządzeniami infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie budowanego szpitala

w  Pułtusku  przy  ul.  Teofila  Kwiatkowskiego  19  oraz  całodobowego  dozoru

budowanego  szpitala  i  nieruchomości,  na  której  zlokalizowana  jest  realizowana

inwestycja przyszłemu użytkownikowi – SP ZOZ w Pułtusku. Należy podkreślić, iż

przedstawiciele  SP  ZOZ  w  Pułtusku  brali  udział  podczas  odbiorów,  zostali

przeszkoleni na poszczególnych odcinkach:

- kotłowni,

- stacji uzdatniania wody,

- central wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

- hydroforni,

- instalacji wod. kan oraz c.o.



-aparatu prądotwórczego,

- stacji UPS

Zarząd Powiatu akceptował propozycję. 

Wicestarosta zaproponował następujący zakres czynności, które należy wykonać przy

dozorze  nowo  budowanego  szpitala  i  terenu  do  niego  przylegającego,  obsłudze  i

konserwacji urządzeń. Szczegółowy zakres stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Jednocześnie  Wicestarosta  zaproponował  przyjęcie  umowy powierzenia  wykonania

zadań dla SP ZOZ w Pułtusku czynności związanych z obsługą urządzeń infrastruktury

technicznej znajdującej się na terenie budowy szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego 19

oraz  zadań  związanych  z  całodobowym  dozorem  budowanego  szpitala  i

nieruchomości,  na  której  zlokalizowana  jest  realizowana  inwestycja.  Ponadto

Wicestarosta uzasadnił  celowość powierzenia zadań SP ZOZ koniecznością nabycia

przez ten podmiot niezbędnego doświadczenia, które będzie potrzebne SP ZOZ -owi

po przekazaniu szpitala w trwały zarząd. Nie bez znaczenia jest również okoliczność

posiadania  przez  SP  ZOZ  pracowników mających odpowiednie  kwalifikacje.  Nie

zasadne jest  natomiast  tworzenie nowych struktur  organizacyjnych lub powierzanie

dozoru budowy szpitala innym jednostkom organizacyjnym. 

Po dyskusji umowa została przyjęta i podpisana, w imieniu Powiatu Pułtuskiego przez

Starostę  i  Wicestarostę  a  w imieniu SP ZOZ w Pułtusku przez Dyrektora Narcyza

Krzysztofa Tokarskiego.

2. Wolne wnioski.

- Wicestarosta zaproponował spotkanie Zarządu Powiatu z wykonawcami budowanego

szpitala i przyszłym użytkownikiem w połowie stycznia 2010 r. 

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję. 

– Starosta  przestawił  projekt  umowy  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim

a  Powiatowym  Szkolnym  Związkiem  Sportowym  w  Pułtusku  w  brzmieniu

załącznika do nr 4  nin. protokółu.

Zarząd Powiatu akceptował projekt umowy. 

 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00
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