
Protokół Nr 150/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 10 lutego 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. 13.00

1. Wniosek Dyrektora PCPR dot.  wyrażenia zgody na przystąpienie do

otwartego  konkursu  ofert  na  finansowe  wsparcie  programów  z

zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010 

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B. Jóźwiak

zwróciła  się  z  wnioskiem o wyrażenie  zgody na  przystąpienie  do  otwartego

konkursu  ofert  na  finansowe  wsparcie  programów  z  zakresu  opieki  nad

dzieckiem i rodziną w roku 2010.

W  ramach  konkursu  w  2010r.  będą  dofinansowywane  działania  na  rzecz

rozwoju  rodzinnej  pieczy  zastępczej  w  samorządach  lokalnych,  jak  również

działania zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pułtusku  w ramach ww. programu

proponuje zrealizować następujące zadania: 

1) pogłębienie lub nabycie kompetencji w spełnianiu roli rodziny zastępczej

2) diagnoza funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej  oraz warsztaty

psychologiczne dla dzieci pod kątem eliminacji zbadanych problemów 

3) promowanie  idei  rodzicielstwa  zastępczego -  Uroczyste  obchody  Dnia

Rodzicielstwa  Zastępczego  –  maja  2010  r.  -  opracowanie  i  wydanie

informatora-poradnika  dla  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  rodziny

zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych 



4) wsparcie  istniejących  niespokrewnionych  rodzin  zastępczych  i

zawodowych  rodzin  zastępczych  w  postaci  doposażenia  w  niezbędny

sprzęt gospodarstwa domowego

5) Dyżur konsultacyjny prawnika dla rodziców zastępczych

Dotacja  jaką  otrzyma  powiat  pułtuski  nie  może  przekroczyć  80%  kwoty

całkowitej przyznanej na realizację zadania. Kwota o jaką będzie występować

PCPR   to  50.000zł  a  20%  wkład  własny  powiatu  będzie  stanowić  m.in.

wyposażenie, np. komputer, jakie znajduje się w PCPR.

Skarbnik  Powiatu  zapytała,  czy w ramach  ww. programu zostaną  utworzone

niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze.

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że obecnie nie będą tworzone nowe rodziny. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do konkursu ofert. 

2. Informacja  nt.  harmonogramu  zamówień  publicznych  w  ramach

projektu  RPO  WM/7.1/1/2008  (dot.  zakupu  sprzętu

wysokospecjalistycznego dla SP ZOZ) 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z informacją przekazaną przez

Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  wniosek  pt.

„Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem bezpieczeństwa  zdrowotnego

pacjentów”  został  umieszczony  na  wstępnej  liście  rankingowej  projektów

rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i

poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” w ramach Działania 7.1. –

„Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” zaakceptowanej przez Zarząd

Województwa Mazowieckiego. 

Zgodnie z dokumentacją konkursową, przed podpisaniem umowy na realizację

ww. projektu,   do   Mazowieckiej  Jednostki  należy dostarczyć harmonogram

wydatków,  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  realizacji  projektu  oraz

harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach projektu.



W związku  z powyższym Wicestarosta zwrócił się do Zastępcy Dyrektor a SP

ZOZ  p.  B.  Więckiej  oraz  Z-cy  Dyrektora  SP  ZOZ  p.  I.  Groszkowskiej  o

przedstawienie ww. dokumentów.

Z-ca  Dyrektora  p.  B.  Więcka  przedstawiła  harmonogram  wydatków,

harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  realizacji  projektu  oraz  harmonogram

realizacji zamówień publicznych w ramach projektu zgodnie z załącznikiem nr

3 do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  przedstawionymi  dokumentami  oraz  zobowiązał

Dyrektora  SP  ZOZ  do  zmiany   „Harmonogramu  realizacji  zamówień

publicznych”  w  taki  sposób  aby  daty  wszczęcia  postępowań  zostały

wyznaczone  w terminie  do  końca  lutego  2010r.  a  nie  jak  w przedstawionej

propozycji w miesiącach luty – marzec 2010r. 

Poza tym Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na terminy płatności przedstawione

w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu. 

Skarbnik uważa, że ze względu na planowany termin oddania szpitala do użytku

należy przyśpieszyć terminy realizacji umów zawartych w ramach projektu. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Skarbnik. 

Na  jednym  z  następnych  posiedzeń  Zarządu  Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawi

informację nt. realizacji postanowień Zarządu. 

3. Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na

organizację  i  przeprowadzenie  szkolenia  z  asertywności  w ramach

projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego"  współfinansowanego  z

Europejskiego Funduszu Społecznego, z działania 9.1.2 POKL.

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że w

dniu  28  stycznia  2010r.  odbyły  się  negocjacje  dot.  postępowania  pn.

„Organizacja  i  przeprowadzenie  szkolenia  z  asertywności”  realizowanego  w

ramach projektu  "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych



powiatu  pułtuskiego"  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, z działania 9.1.2 POKL. 

Wykonawca – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – przedłożyła ofertę na

kwotę  98.000zł  brutto.  W wyniku  przeprowadzonych  negocjacji  wykonawca

wyraził zgodę na obniżenie wartości oferty na kwotę 75.000zł brutto. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

1. Wniosek  o  zatwierdzenie  zamówienia  na  organizację  i

przeprowadzenie  szkolenia   z  asertywności  w  ramach  projektu:

Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Pan Michał Zyskowski – przedstawił

wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia poniżej 14000 Euro na organizację i

przeprowadzenie szkolenia  z asertywności w ramach projektu: „Wysoka jakość

szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim” w brzmieniu załącznika nr 4

do protokołu.

Zarząd Powiatu na wniosek członka Zarządu p. E. Wroniewskiego zobowiązał

Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  do  uzgodnienia  z  radca  prawnym

trybu zamówienia na realizację ww. szkolenia.  

4. Informacja  nt.  ustaleń  przyjętych  na  spotkaniu  w  dniu  5  lutego

2010r. dot. budowy szpitala w Pułtusku.   

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w dniu  5  lutego  2010r.  odbyło  się

spotkanie dot. stanowiska Komendy Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej

w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zgłoszenia do odbioru budynku

nowo budowanego szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego 10 w Pułtusku. Sprawa

dot. realizacji umowy z Fabryką Urządzeń Dźwigowych Sp z o.o. z Bolęcina na

dostawę i montaż 4 wind w budynku „A” budowanego szpitala. 

Z  przedstawionych  dokumentów wynikało,  że  dokumentacja  przetargowa  na

wykonanie dźwigów osobowych na budowanym szpitalu w Pułtusku Budynek

A,  uwzględniała  dostarczenie  i  montaż  drzwi  przystankowych

przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30 do szybów windowych. 



Umowa  została  odebrana  protokółem  końcowego  odbioru  robót  w  dniu

08.12.2006 r. pod kątem finansowym w całości. Zgodnie z zapisami protokołu

odbioru,  uruchomienie  dźwigów  oraz  dokonanie  przeszkolenia  personelu

nastąpi  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inwestora.  Po  uruchomieniu  i

przeszkoleniu  personelu  Fabryka  Urządzeń  Dźwigowych  dokona  zgłoszenia

wind do jednostki notyfikującej. 

Na wniosek Fabryki Urządzeń Dźwigowych -  Inwestor Zastępczy pismem znak

OR.3421-19/05/09 z dnia 03.12.2009r. dokonał zgłoszenia wind do odbioru.  

W dniu  15.12.2009  r.  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w

Pułtusku  przeprowadzająca  czynności  kontrolno  –  rozpoznawcze  stwierdziła

niezgodność wykonania drzwi przystankowych z dokumentacją .
Załączone  przez  Fabrykę  Urządzeń  Dźwigowych  w  Bolęcinie  ,  deklaracje

zgodności WE i atest nr. WFRC –No.R11700.1 wystawiony przez Warrington

Fire  Research  Consultancy  Testing  –  Hiszpania,   zostały  przesłane  do

Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  celem  weryfikacji.  W

odpowiedzi  Inwestor  Zastępczy  otrzymał  informację,  że  przedstawione

dokumenty do analizy nie spełniają wymogów formalnoprawnych. 
Po  przeprowadzeniu  analizy  przytaczanych  przez  Fabrykę  Urządzeń

Dźwigowych  zmian  w  przepisach  w  zakresie  odporności  ogniowej  na

przestrzeni  2005-2009r  ,  Inwestor  Zastępczy  stwierdził,  że  nie  mają  one

uzasadnienia.  Drzwi  przystankowe  do  szybów  windowych  są  wyrobem

budowlanym podlegającym odbiorowi  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w

ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych.

Zamontowane  drzwi  przystankowe  do  szybów  windowych  nie  spełniają

wymagań przeciwpożarowych.

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  podczas  spotkania  w  dniu  5  lutego

2010r.  przedstawiciele  Fabryki  Urządzeń  Dźwigowych  w  Bolęcinie  zostali



zobowiązani  do   przedstawienia  propozycji  rozwiązania  sprawy  dot.

zamontowania drzwi przystankowych w zainstalowanych dźwigach. 

W  piśmie  z  dnia  9  lutego  2010r.  (znak  TK/313/2010)  FUD  w  Bolęcinie

zaproponowała,  aby  powiat  pułtuski  pokrył  koszty  związane  z  zakupem

skrzydeł  drzwi  do czterech dźwigów, natomiast  pozostałe  koszty związane z

wymianą  drzwi  pokryje  FUD  Bolęcin.   Pismo  stanowi  załącznik  nr  4  do

protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na pokrycie kosztów zakupu drzwi.

Zarząd  Powiatu  postanowił  wystąpić  do  Fabryki  Urządzeń  Dźwigowych  o

natychmiastową  wymianę  drzwi  przystankowych  na  przeciwpożarowe  o

odporności  ogniowej  EI  30  na  koszt  Fabryki  Urządzeń  Dźwigowych  w

Bolęcinie oraz o poinformowanie Zarządu o terminach wykonania powyższych

robót. 

5. Informacja  Państwowej  Komisji  Wyborczej  nt.  przeglądu

istniejącego podziału powiatu na okręgi wyborcze 

Zarząd Powiatu zapoznał się z  informacją Państwowej Komisji Wyborczej w

sprawie dokonania przeglądu istniejącego podziału powiatu na okręgi wyborcze

pod  kątem spełnienia  kryteriów ustawy Ordynacja  wyborcza.  Pismo stanowi

załącznik nr 5 do protokołu. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  w  powiecie  pułtuskim  nie  zachodzą

przesłanki  określone  w art.  138 ust.  1 Ordynacji  wyborczej,   wskazujące  na

konieczność wprowadzenia zmiany podziału powiatu na okręgi. 

Zarząd przyjął informację. 

6. Wniosek  Klubu  Sportowego  Sekcji  Sztuk  Walki  i  Samoobrony

„SEMIRAMIDA” dot. dofinansowania zakupu nagród. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Klubu  Sportowego  Sekcji  Sztuk

Walki i Samoobrony „SEMIRAMIDA” dot. dofinansowania zakupu nagród w

postaci pucharów sportowych i pasów zawodowych, które zostaną wręczone na

III Zawodowej Gali Kickboxingu w Pułtusku.



Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając środki w wysokości do

1.500zł. 

7. Informacja nt. przedsięwzięcia pn. „Festiwal Młodych”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Fundacji Studnia nt. przedsięwzięcia pn.

„Festiwal Młodych” , które zostanie zorganizowane  w Ciechanowie w dniach 7

– 11 lipca2010r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu

8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia:

29 stycznia i 3 lutego 2010r. 

Zarząd przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z  dnia: 29 stycznia i 3

lutego 2010r. 

9. Wolne wnioski.

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  w dniu  1  lutego  2010r.  odbyło  się

posiedzenie  Komisji  Stypendialnej,  która  zapoznała  się  z  propozycją

Dyrektorów  Szkół  dot.  ufundowania  stypendiów  sportowych.  Komisja

zaproponowała następujące propozycje: 
1. Mateusz Stasiak UKS ZRYW – piłka siatkowa ZSZ im. J. Ruszkowskiego

2. Daniel Pawlikowski UKS ZRYW – piłka siatkowa ZSZ im. J. Ruszkowskiego

3. Daniel Krawczyk Nadnarwianka – piłka nożna ZSZ im. J.

Ruszkowskiego

4. Marcin Jarosik GKS Pokrzywnica–tenis stołowy ZSZ im. J. Ruszkowskiego

5. Tomasz Ludwicki SEMIRAMIDA – kickboxing ZSZ im. J.

Ruszkowskiego

6. Łukasz Golianek Nadnarwianka – piłka nożna ZS im. B. Prusa

7. Sylwia Szlaska LUKS Winnica – piłka ręczna ZS im. B. Prusa

8. Anita Madyda MKS Pułtusk – lekkoatletyka ZS im. B. Prusa

9. Daniel Mikołaszek SEMIRAMIDA – kickboxing ZS im. B. Prusa

10.Marcin Kucharczyk Nadnarwianka – piłka nożna LO im. P. Skargi

11.Konrad Kowalski Nadnarwianka – piłka nożna LO im. P. Skargi

12.Dominika Kłosiewicz LUKS “Lider” - piłka ręczna LO im. P. Skargi



13.Marcin Michalski Nadnarwianka – piłka nożna LO im. P. Skargi

14.Adam Wyrzykowski  SEMIRAMIDA – kickboxing LO im. P. Skargi    

15.Mateusz Zawadzki  SEMIRAMIDA – kickboxing LO im. P. Skargi

16.Jarosław Mazurkiewicz SOSW im. A. Karłowicz 

Zarząd zapoznał się z informacją. Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie zostaną

przyznane na okres  luty,  marzec,  kwiecień,  maj,  czerwiec 2010 r.    Stypendia

zostaną wręczone na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Pułtusku. 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B. Jóźwiak

poinformowała,  że  powiat  pułtuski  otrzymał  z  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  środki  finansowe  na  zadania  z

zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  wysokości  335.640zł.  W

roku  2009  na  realizację  ww.  zadania  przeznaczono  środki  w  wysokości

427.410zł. 

Zarząd przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.40

Protokółowała:

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej

Dolecki ...................................................

2. Witold

Saracyn .....................................................

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



4. Zbigniew  Szczepanik

...........................................

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


