
Protokół Nr 125/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 lipca  2009r.

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

niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn   

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Wizja lokalna na drogach powiatowych 

Od 1 sierpnia br. zostanie ogłoszony nabór wniosków na realizację dróg w

ramach  Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki

na rok 2010. Dokumenty będzie można składać od 1 do 30 września 2009r.  

W  związku  z  powyższym  Zarząd  Powiatu  wizytował  drogi  powiatowe

położone na terenie Gminy Świercze i Gminy Gzy. 

Decyzja  w  sprawie  wyboru  drogi  do  „Schetynówki”  zostanie  podjęta  na

najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

2. Decyzja w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania

pt.: Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków

gruntowych  terenów  zabudowanych  oraz  opracowanie

numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica”

Dyrektor  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

poinformowała,  że  pierwsze  postępowanie  dot.  udzielenia  zamówienia  na

realizację zadania pt.: „Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją

użytków  gruntowych  terenów  zabudowanych  oraz  opracowanie

numerycznej  mapy  ewidencyjnej  i  zasadniczej  gminy  Winnica”  zostało

unieważnione  ze  względu na fakt,  iż  cena  brutto  najkorzystniejszej  oferty



była wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zadania, tj. 318.650 zł. 

W związku powyższym jest  propozycja aby ponownie ogłosić  przetarg na

realizację ww. zadania. 

Wymagany  termin  wykonania,  od  daty  zawarcia  umowy  do  dnia  30

października 2010r. Natomiast do dnia 30 listopada 2009r. należy wykonać,

co najmniej 25% całości prac objętych umową.

Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu zamówienia. 

3. Informacja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych

w Ciechanowie nt. postępu robót w wentylatorni 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  informację  Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie nt. postępu robót w

wentylatorni na poddaszu budynku A1 – A.

Na dzień dzisiejszy nie wykonano między innymi:

- połączenia klap ppoż

- zabetonowanie otworów w stropach przy klapach ppoż

- naprawy kominów po montażu wywieników 

- malowanie posadzki

- montaż części grzejników 

Wykonanie  powyższych  robót  oraz  posprzątanie  pomieszczenia

wentylatornii  limituje  rozpoczęcie  prac  rozruchowych  wentylacji  i

klimatyzacji realizowanych przez firmę KTS ELPOM 

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że firma ZAMBET w terminie do końca

lipca br. powinna wykonać roboty w budynku „A”. Jest już koniec lipca a

roboty nie zostały zakończone. Skarbnik poinformowała,  że w tej  sprawie

interweniowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych w

Ciechanowie–  niestety  przekazano  informację,  że  faktury  nie  zostaną



wystawione,  ponieważ  inspektorzy  nadzoru  nie  odebrali  robót.  Skarbnik

podkreśliła,  że  istnieje  niebezpieczeństwo  niewykorzystania  środków

niewygasających.. 

Zarząd przyjął informację. 

4. Wolne wnioski 

a) Zarząd  Powiatu  ustalił,  że  na  najbliższym posiedzeniu  Zarządu zostaną

omówione następujące sprawy: 

- siedziba  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  -  Wizja  lokalna  w

obecnym szpitalu w Pułtusku 

- medialny  przekaz pracy Starostwa Powiatowego 

b) Zarząd Powiatu postanowił o przeznaczeniu ok. 200 zł na ufundowanie

pucharu  Przewodniczącego  Rady   za  zajęcie  I  miejsca  w  Gminnych

Zawodach Strażackich  

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ........................................


