
Protokół Nr 140/09

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 2 grudnia  2009r. 

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

nr 2 do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:30

1. Omówienie propozycji dot. przygotowania informacji nt. budowy

szpitala w Pułtusku. 

Następnie  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka

przedstawiła informację nt. Prac Komisji odbiorowej.  Poinformowała, że w

dniu 27 listopada 2009r. firma ZAMBET zgłosiła zakończenie robót objętych

umowami, których  termin realizacji upływa  29 listopada 2009r. 

Komisji ds. obioru zadania pn. Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I

etapu, dokonała odbioru robót objętych tymi umowami.

Komisja  wnioskuje  do  Zarządu  Powiatu  o  zawarcie  stosownego

porozumienia  zobowiązującego  Wykonawcę  do  dokonania  rozruchów

technologicznych wewnętrznej instalacji gazowej laboratorium budynku C w

okresie  na  ok.  1  –  go  miesiąca  przed  rozpoczęciem  świadczenia  usług

zdrowotnych przez użytkownika, ponieważ ww.  czynności można wykonać

dopiero  po  wyposażeniu  laboratorium.   Za  wykonanie  powyższych

rozruchów Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwało   wynagrodzenie.  Zarząd

akceptował propozycję p. Dyrektor. 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że  w  dniu  1  grudnia  2009r.

Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług  Inwestycyjnych  jako  Inwestor

Zastępczy zawiadomił o zakończeniu I etapu budowy obiektu budowlanego:



Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu w

Warszawie  Oddział  w  Ciechanowie,  Powiatową  Stację  Sanitarno  –

Epidemiologiczną w Pułtusku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

Pożarnej w Pułtusku. 

Zarząd przyjął informację. 

2. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

nieodpłatnego obciążenia prawem użytkownia 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor do uzgodnienia treści uchwały z

Dyrektorem Wydziału Finansów oraz radcą prawnym. 

3. Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na

modernizację  ewidencji  gruntów,  założenie  ewidencji  budynków

oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzegocin

Gmina Świercze. 

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  przedstawioną  przez  Dyrektor  Wydziału

Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia  na  modernizację  ewidencji  gruntów,  założenie  ewidencji

budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy  zasadniczej  obrębu

Strzegocin Gmina Świercze. 

Wartość  zadania  149.220zł  brutto  -  udział  Gminy  Świercze  50%  wartości

zadania. 

Specyfikacja stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

4. Sprawa  zwołania  Sesji  w  trybie  art.  14  ust.  2  Statutu  Powiatu

Pułtuskiego oraz ustalenie tematyki posiedzenia: 

Zarząd  Powiatu  postanowił  zwrócić  się  do  Przewodniczącego  Rady  z

wnioskiem o zwołanie w trybie art.  14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego,

Sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 



a) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2009r.

Dyrektor Wydziału Finansów p. E. Karpowicz przedstawiła projekt uchwały

w sprawie zmian budżetu powiatu  na 2009r. 

1. Uchwała  dotyczy  zwiększenia  dochodów  o  kwotę:

140.446 zł z tytułu: 

−części  oświatowej  subwencji  ogólnej  (środki  z rezerwy na dofinansowanie

wyposażenia  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  oraz  odprawy

emerytalne dla nauczycieli)  57.300 zł. Środki zostaną przeznaczone: 30.000zł

dla SOSW im. A. Kałowicz w Pułtusku na wyposażenie, pomoce naukowe i

sprzęt dydaktyczny, natomiast 27.300zł dla ZS im. B. Prusa w Pułtusku na

wypłatę odpraw emerytalnych 

−wpływów z różnych dochodów  83.146 zł 

2.Zmniejszenie dochodów o kwotę     5.999.299 zł

z tytułu:

−dotacji  rozwojowej dotyczącej  projektu pod nazwą:  “Poprawa dostępności

do terenów rekreacyjnych  nad Narwią w Powiecie Pułtuskim”  (planowany

wpływ dotacji  na inwestycje w 2010 roku)   4.489.530 zł

−pomocy  finansowej  z  gminy  Pułtusk  na  przebudowę  chodnika  na  ulicy

Kolejowej w Pułtusku na długości 240 mb  - kwota 40.000 zł

−pomocy finansowej z gminy Pokrzywnica na realizację projektu pod nazwą:

“Poprawa  dostępności  do  terenów rekreacyjnych  nad  Narwią  w Powiecie

Pułtuskim”   197.331 zł. 

−dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na budowę boiska

przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 200.000

zł     

−dotacji rozwojowej dotyczącej realizacji projektu pod nazwą: "Poprawa

jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”    1.072.438 zł

3. Zwiększenie wydatków o kwotę:   654.825 zł 



wydatki majątkowe    535.452 zł

 w tym: 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku:     

−na  realizację  robót  dodatkowych  przy  realizacji   projektu  pod  nazwą:

“Poprawa dostępności  do terenów  rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie

Pułtuskim” 514.379zł. 

−na  budowę szpitala  –  kontynuacja  I  etapu    21.073 zł  –  zwrot  za  opłatę

przyłączeniową 

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.513.678 zł 

a) wydatki majątkowe     5.441.240 zł

 w tym: 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku:  5.161.240  zł 

−przebudowa  drogi  na  odcinku  Strzegocin  –  Chmielewo  (dł.  5.771  mb)

2.356.632 zł

−przebudowa drogi: Nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-  Smogorzewo-Krzyczki

Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica od km 6+708 do km 7+516,71

(dł.  808,71  mb),  Nr  3408W  Golądkowo-Niestępowo  Łubienica  odc.

Niestępowo-Łubienica od km 3+567  do km 7+370 (dł.3.803mb), Nr 3433W

Gostkowo- Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Zatory-granica

powiatu od km 19+694  do km 24-203 (dł. 4.509 mb) – projekt pod nazwą:

“Poprawa  dostępności  do  terenów rekreacyjnych  nad  Narwią  w Powiecie

Pułtuskim”  (przesunięcie  części  wydatków  na  2010  rok  oraz  zmniejsza

wartość zadania wynikająca z przetargu)   2.804.608 zł  

−Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku:  80.000 zł

przebudowa chodnika na  ulicy  Kolejowej  w Pułtusku na  długości  240 mb

80.000zł

−Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 200.000zł

budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży

(przeniesiono do realizacji na 2010 rok)  200.000 zł



Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i zostanie skierowany na

Sesję Rady Powiatu. 

b) projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmian

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych na 2009r

temat omówiony na posiedzeniu Zarząd w dniu 25 listopada 2009r.  

c) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu

współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2010r.  z

organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego

temat omówiony na posiedzeniu Zarząd w dniu 25 listopada 2009r.  

d) projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

przystąpienia  do projektu dot.  utworzenia  Centrum

Aktywizacji Zawodowej.  

 Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  p.  W.  Chrzanowski

poinformował,  że  powiat  pułtuski  przejął  z  dniem  1  stycznia  2000  roku

nieodpłatnie  mienie  będące  we  władaniu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

Pułtusku, co zgodne jest z Decyzją Nr 453/C/09 Wojewody Mazowieckiego

z dnia 14 sierpnia 2009 r. uprawomocnioną w dniu 14 września 2009 r. W

myśl  art.  9b  ust.  1  znowelizowanej  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o

promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy  na  organ  zatrudnienia  –

jakim jest  starosta  –  został  nałożony obowiązek  wyodrębnienia  w ramach

powiatowego urzędu pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), który

ma być wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP, realizującą zadania w

zakresie  usług  rynku  pracy  oraz  instrumentów rynku  pracy.  Z  uwagi  na

powyższe, jak również zapis art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o

zmianie  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  oraz

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 33), zwiększono plan finansowy



Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  i  wprowadzono  paragraf

inwestycyjny, w celu sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem

dokumentacji niezbędnej do ewentualnej rozbudowy.  

Dyrektor poinformował, że Powiatowy Urzęd Pracy w Pułtusku mieści się w

budynku  składającym  się  z  dwóch  części:  głównej  wyższej

dwukondygnacyjnej  i  niższej  jednokondygnacyjnej  podpiwniczonej.

Aktualnie w części głównej tut. urzędu, na parterze, w Sali Operacyjnej Nr 2

o powierzchni 55,82 m2, wykonywane są zadania z zakresu dwóch działów,

tj.  Działu  Ewidencji  i  Świadczeń  –  rejestracja;  wydawanie  zaświadczeń,

legitymacji  ubezpieczeniowych  oraz  Działu  Usług  i  Instrumentów  Rynku

Pracy – pośrednictwo pracy osób bezrobotnych  Zgodnie z rozporządzeniem

Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  marca  2007  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

usług  rynku  pracy  -  usługi  rynku  pracy  świadczy  się  w  warunkach

zapewniających poufność prowadzonych rozmów oraz łatwy dostęp dla osób

korzystających  z  usług.  Obecne  usytuowanie  nie  zapewnia  w  pełni

poufności,  gdyż  dostęp  do  treści  prowadzonych  pomiędzy  osobą

zarejestrowaną  a  pracownikiem  powiatowego  urzędu  pracy  rozmów  mają

osoby  postronne.  Z  uwagi  na  powyższe,  jak  również  wskazania

ustawodawcy,  należy  wyraźnie  oddzielić  od innych tą  część  urzędu,  gdzie

realizowane będą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów

rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydzielenie powierzchni

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Dyrektor przedstawił projekt rozbudowy Powiatowego Urzędu Pracy oraz

koszty  związane  z  realizacją  ww.  przedsięwzięcia  (kosztorys  inwestorski

wynosi  405.649,28zł,  kwota  dofinansowania  z  rezerwy  Funduszu  Pracy

249.108,80zł, kwota wkładu własnego 156.540,48zł.)

Dyrektor  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w sprawie:  wydania

opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach



Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Centrum Aktywizacji Zawodowej ze

środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji  ministra  właściwego

do spraw pracy.  

Zarząd  Powiatu  akceptował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  brzmieniu

załącznika  nr  4   do  protokołu  i  postanowił  skierować  go  na  Sesję  Rady

Powiatu. 

5. Wniosek  mieszkańców  wsi  Lutobrok  i  Lutobrok  Folwark  dot.

przebudowy drogi. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  przedstawił

wniosek  mieszkańców  wsi  Lutobrok  i  Lutobrok  Folwark  w  sprawie

włączenia  do  planu  inwestycji  zadania  dot.  wykonania  przebudowy  drogi

powiatowej  w  ww.  miejscowościach.  Wniosek  stanowi  załącznik  nr  5  do

protokołu. 

Na  terenie  Gminy  Zatory  powiat  pułtuski  w  2009r.  wybudował   drogę

powiatową na odc. Zatory – granica powiatu o długości 4.509mb.  Natomiast

obecnie  z  uwagi  na  trudną  sytuację  finansową  powiatu,  jak  również

konieczność  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  inne  zadania

inwestycyjne  prowadzone  przez  powiat,  Zarząd  negatywnie  zaopiniował

wniosek. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zapewnienia

przejezdności na ww. drodze w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

6. Wniosek mieszkańców wsi Bartodzieje dot. modernizacji  drogi na

odc. Bartodzieje – Obryte.

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  przedstawił

wniosek  mieszkańców wsi Bartodzieje dot. modernizacji drogi powiatowej

na  odcinku  Bartodzieje  –  Obryte.   Wniosek  stanowi  załącznik  nr  6  do

protokołu. 

Projekt  drogowy  pt.  „Przebudowa  dróg  powiatowych  czynnikiem

decydującym  o  dostępności  do  terenów  rekreacyjnych”  ,  w  którym



uwzględniono  do  realizacji  m.in.  wyżej  wymienioną  drogę,  nie  uzyskał

dofinansowania  z  funduszy  strukturalnych.  Wobec  powyższego  powiat

pułtuski  w 2009r  przebudował  drogę  powiatową   na  odcinku   Gródek  –

Obryte  –  Psary,  o  wartości  3.085.950zł.  (udział  Gminy  Obryte  –  ok.

1.585.950zł). 

Obecnie  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  oraz

konieczność  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  inne  zadania

inwestycyjne  prowadzone  przez  powiat,   Zarząd  negatywnie  zaopiniował

ww. wniosek. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do dożwirowania

ww. drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg

7. Wniosek  mieszkańców  ulicy  Bartodziejskiej  dot.  stanu  prawnego

działek stanowiących ul. Bartodziejską.  

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła

wniosek  mieszkańców  ulicy  Bartodziejskiej  dot.  stanu  prawnego  działek

stanowiących ul. Bartodziejską w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu. 

Dyrektor poinformowała, że  7 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku

zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wystąpienie do Ministra

Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji

Wojewody Ciechanowskiego  z  dnia  27.11.1992r.  potwierdzających  nabycie

przez  Gminę  Pułtusk  nieruchomości  stanowiących  poszerzenie  drogi

publicznej  –  ulicy  Bartodziejskiej  oraz  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji

Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  26  i  27  kwietnia  2006  r.  uchylających

decyzje komunalizacyjne. 

Wojewoda  Mazowiecki  pismem  z  dnia  29.01.2009r.  przesłał  akta

przedmiotowej  sprawy  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

oraz  zwrócił  się  z  prośbą  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji

komunalizacyjnych wraz z decyzjami uchylającymi decyzje komunalizacyjne,

ponieważ wydane zostały z rażącym naruszeniem przepisu art. 5 ust. 1 i art.



11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.  Dnia

28 września 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  wszczął

postępowanie administracyjne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

Wojewody Ciechanowskiego.

Do dnia  dzisiejszego nie  wpłynęło do Starostwa  Powiatowego w Pułtusku

rozstrzygniecie  w  tej  sprawie.  Po  wydaniu  decyzji  przez  Ministra  Spraw

Wewnętrznych  i  Administracji  będzie  możliwe  wydanie  przez  Wojewodę

Mazowieckiego  decyzji  stwierdzających  nabycie  przez  Powiat  Pułtuski

własności nieruchomości stanowiących ulicę Bartodziejską. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

8. Wniosek  mieszkańców  wsi  Zalesie  dot.  modernizacji  drogi

powiatowej  Zalesie – Skórznice 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski  przedstawił

wniosek   mieszkańców  wsi  Zalesie  dot.  modernizacji  drogi  powiatowej

Zalesie – Skórznice. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Powiat  pułtuski  w  2009r.  przebudował  odcinek  ww.  drogi  będącej  w

najgorszym  stanie  technicznym  o  długości  400m.  Wartość  zadania  –

143.967zł. 

Obecnie  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  oraz

konieczność  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  inne  zadania

inwestycyjne prowadzone przez powiat,  Zarząd nie ma możliwości realizacji

Państwa wniosku. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zapewnienia

przejezdności na ww. drodze w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

9. Wniosek  Ligi  Ochrony  Przyrody  Zarząd  Okręgu  w Płocku  dot.

udzielenia pomocy finansowej. 

Dyrektor  Wydziału  Finansów  p.  E.  Karpowicz  przedstawiła  wniosek  Ligi

Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku dot. ufundowania nagród dla



laureatów konkursu  „Obserwacje  ptaków  z  podwórka  –  ptaki  obok  nas”

organizowanego   w  ramach  projektu  edukacyjnego  „Pozwólmy  ptakom

mieszkać obok nas” oraz konkursu „Mój Las”. 

Z  terenu  powiatu  pułtuskiego  I  Miejsce  w  konkursie  zajęła  uczennica

Publicznego Gimnazjum w Obrytem natomiast troje uczniów z Publicznego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach  otrzymało wyróżnienia.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  nagród  rzeczowych w kwocie

450zł. 

10. Wniosek  Polskiego  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów

Oddział Rejonowy w Pułtusku dot. udzielenia pomocy finansowej. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Polskiego  Związku  Emerytów

Rencistów  i  Inwalidów  Oddział  Rejonowy  w  Pułtusku  dot.  udzielenia

pomocy  finansowej  na  organizację  :  Powiatowego  Dnia  Inwalidy,  Dnia

Emeryta,  wycieczki  krajoznawczej.  Wniosek  stanowi  załącznik  nr  9   do

protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzja  dotycząca  wysokości  środków

przyznanych  na  wymienione  we  wniosku  zadania  zostanie  podjęta  po

uchwaleniu budżetu powiatu na 2010r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 266/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2009r. 

Uchwała  dotyczy  zmniejszenia  dochodów  powiatu  o  kwotę  2.811zł  ze

względu na zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla

SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku. 

Ponadto  dokonano  podziału  rezerwy  ogólnej  w  kwocie  147.640zł  z

przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  

12. Szczegółowe omówienie Zbiorczego Zestawienia Kosztów Budowy

Szpitala w Pułtusku 

a) Oferta firmy Hydro Gaz Med. 



Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła  ofertę  firmy

HYDRO GAZ MED Zakład Instalacji  Gazów Medycznych w Wołominie

dot.  rozruchów  technologicznych  źródeł  zasilania  i  instalacji  gazów

medycznych. Wartość robót – 38.000zł brutto. Oferta stanowi załącznik nr

10  do protokołu. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała,  że  zgodnie  ze

stanowiskiem  inspektora  nadzoru  p.  E.  Grabowskiej  uruchomienie  i

rozpoczęcie  eksploatacji  gazów  medycznych  wraz  ze  źródłami  zasilania

przewidywane jest w II kwartale 2010r.. Dlatego też uruchomienie istniejącej

sprężarkowni  powinno  nastąpić  ok.  1  miesiąca  przed  rozpoczęciem

świadczenia przez SP ZOZ usług zdrowotnych w nowym obiekcie. Poza tym

na posiedzeniu  w dniu  18 listopada  2009r.  Zarząd uznał,  że  szpital  będzie

zasilany  w  tlen  ciekły  ze  zbiornika  (dzierżawionego  z  zewnątrz  przez

użytkownika).  

Pan  Zbigniew  Mikołajczak  potwierdził,  ze  czynności  konserwacyjne  i

rozruchy technologiczne mogą być wykonane w przyszłym roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją. Oferta  przedstawiona

przez  firmę  HYDRO  GAZ  MED.  w  chwili  obecnej  została  uznana  za

bezprzedmiotową. 

W trakcie omawiania Zbiorczego Zestawienia Kosztów Budowy Szpitala w

Pułtusku Zarząd Powiatu akceptował wnioski Wicestarosty Pułtuskiego dot.

uzupełnienia ww. dokumentu o następujące pozycje:

a) zakup gaśnic i innego sprzętu p-poż 50.000zł

b) audyt energetyczny 12.810zł

c) instrukcja przeciwpożarowa 14.460zł

d) wizualizacja (oznakowanie obiektu)  200.000zł 

e) instalacja schładzająca pomieszczenie na odpady 

f) droga dojazdowa do szpitala 68.000zł



g) kuchenka mleczne i kuchenki oddziałowe 

h) wyposażenie szpitala w meble 

SP ZOZ w Pułtusku przekaże zaktualizowaną wartość pozycji  „e”, ”g” i  „h”

2. Analiza pozycji  6 – rozruchy technologiczne i  pozycji  7 – koszty

eksploatacyjne z Harmonogramu działań związanych z oddaniem

budowanego szpitala w Pułtusku do użytkowania. 

Zarząd zapoznał  się z informacją nt. pozycji  6 i 7 Harmonogramu działań

związanych z oddaniem budowanego szpitala w Pułtusku do użytkowania

Rozliczenie  pozycji  nr  6  –  rozruchy  technologiczne  przedstawia  się

następująco: 

wartość  według ZZK 2009 – 825.000zł  wykonano do 30 września  2009r –

497.000zł, pozostało do zakończenia I etapu do 30 czerwca 2010 – 328.000zł.

Rozliczenie pozycji 7 – koszty eksploatacyjne: wartość według ZZK 2009 –

1.590.000zł  wykonano  do  30  września  2009r  –  1.240.000zł,  pozostało  do

zakończenia I etapu do 30 czerwca 2010 – 350.000zł.

3. Udzielenie zamówienia na zakup gaśnic i innego sprzętu p-poż 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,

że na zakup wyposażenia w sprzęt p.poż oraz oznakowanie ewakuacyjne i

przeciwpożarowe szpitala w Pułtusku – Popławch wraz z montażem zgodnie

z bilansem zapotrzebowania wpłynęły trzy oferty:

a) Oferta Firmy Handlowo – Usługowej „OGNIK” A. Jusiński w Pułtusku –

cena oferty 48.129zł brutto. 

b) Oferta  Zakładu  Usługowo  –  Handlowego  „UNIPOŻ”  K.  Kośla  w

Warszawie – cena oferty 54.290zł brutto

c) Oferta  PPUH AGAT J.  Górecka  w Warszawie  –  cena  oferty  56.730zł

brutto.

Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zamówienia Firmie OGNIK. 



4. Informacja na temat ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o

przetargu  nieograniczonym  na  „ORGANIZACJĘ  I

PRZEPROWADZENIE KURSU KOMPUTEROWEGO ECDL”

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

dniu  1  grudnia  2009r.   odbyło  się  otwarcie  ofert.  Bezpośrednio  przed

otwarciem ofert  Zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

finansowanie  zamówienia,  w  wysokości  112.000,00  zł  brutto.  Złożono

następujące oferty:

Oferta nr 1               Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce

a) Cena brutto: 64.190,00 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy

c) Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r

Oferta nr 2 Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1c/4, 90-448 Łódź

a) Cena brutto: 57.330,00 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy

c) Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r.

Oferta nr 3 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

a) Cena brutto: 105.000,00 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy

c)  Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r.

Oferta nr 4 Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna

ul. Próżna 8a, 00-107 Warszawa

a) Cena brutto: 69.242,80 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy



c)  Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r.

Oferta nr 5               A-Z Consulting Bogusława Kaszuba

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/51, 06-400 Ciechanów

a) Cena brutto: 110.289,00 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy

c) Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r.

Oferta nr 6 Centrum Edukacji Nowoczesnej 

Natalia Radzka, Rafał Radzki

ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa

a) Cena brutto: 80.326,80 zł

b) Termin płatności – zgodnie z § 3 wzoru umowy

c) Termin wykonania zamówienia – 30.04.2010 r.

Następnie p.  A. Rachuba poinformował,  że w złożonych ofertach brakuje

wymaganych dokumentów, tj.:

- w ofercie złożonej przez firmę  - Europejska Grupa Konsultingowa

w Łodzi - zgodnie z Rozdziałem XVI pkt 14 Specyfikacji Istotnych

Warunków  Zamówienia  Zamawiający  brakuje  referencji

wystawionych  przez  podmiot/y,  dla  którego  Wykonawca

realizował podobne zamówienie. 

- W  ofercie  złożonej  przez   Centrum  Tłumaczeń,  Doradztwa  i

Edukacji  PRAGMATIC  Kielce  –  należy  złożyć  wyjaśnienia

załącznika nr 7 “Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyła

w  wykonaniu  zamówienia” złożonego  w  toku  postępowania  o

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

przetargu nieograniczonego na “Organizację i przeprowadzanie kursu

komputerowego ECDL”.   Z załącznika nr 7 dołączonego do oferty

nie  wynika  doświadczenie  w  prowadzeniu  kursów

przygotowujących  do  uzyskania  certyfikatu  ECDL  osób



wskazanych  w załączniku.  Zgodnie  z  Rozdziałem IX pkt  1  lit.  I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żądał,

aby  minimum  3  osoby  posiadające  min.  wyższe  wykształcenie

posiadały doświadczenie  w prowadzeniu kursów przygotowujących

do uzyskania certyfikatu ECDL

- W  ofercie   Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w  Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie brakuje, zgodnie z Rozdziałem

XVI  pkt  14  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

Zamawiający  referencji  wystawionych  przez  podmiot/y,  .dla

którego  Wykonawca  realizował  podobne  zamówienie.  Ponadto  z

załącznika nr 7 dołączonego do oferty nie wynika doświadczenie w

prowadzeniu  kursów  przygotowujących  do  uzyskania  certyfikatu

ECDL osób wskazanych w załączniku.  Zgodnie z Rozdziałem IX

pkt  1  lit.  I  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

Zamawiający żądał, aby minimum 3 osoby posiadające min. wyższe

wykształcenie  posiadały  doświadczenie   w  prowadzeniu  kursów

przygotowujących do uzyskania certyfikatu ECDL.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  oraz  postanowił  wystąpić  do

wymienionych   firm,  o  uzupełnienie  ofert  oraz  złożenie  wyjaśnień  w

terminie  do  04.12.2009  r.  W  przypadku  nieuzupełnienia  oferty  oraz

niezłożenia  wyjaśnień  w  przewidzianym  terminie  Wykonawca  zostanie

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych.

P. A. Rachuba poinformował, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena,

dlatego  też  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert  za  najkorzystniejszą  ofertę

zostanie uznana ta, która spełnia ww. wymóg. 

5. Wolne wnioski 

a) Informacja  firmy  STRABAG  nt.  zasiedlenia  się  bobrów  oraz

utworzenia tamy w m. Pokrzywnica. 



Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  poinformował,  że  firma

STRABAG  przekazał  pismo  w  którym  informuje,  iż   w  wyniku

zasiedlenia się bobrów oraz utworzenia tamy w dole rzeki przebiegającej

przez  m.  Pokrzywnica  spowodowało  podniesienie  się  lustra  wody  i

zalewanie  terenu  wokół  nowo  wyremontowanej  drogi.  Pismo  stanowi

załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZDP do przekazania ww. sprawy

do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pułtusku. 

b) przekazanie  harmonogramu  szkoleń  projektu  „Wysoka  jakość

szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim 

Członkom Zarządu przekazano harmonogram szkoleń projektu „Wysoka

jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie  pułtuskim  w  brzmieniu

załącznika nr 12  do protokołu. 

c) przekazanie informacji nt. możliwości złożenia wniosku na pozyskanie

środków unijnych na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia

Polskich Niewidomych Oddział w Pułtusku.  

Członkom Zarządu przekazano informację nt. możliwości złożenia

wniosku na pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie działalności

Stowarzyszenia Polskich Niewidomych Oddział w Pułtusku  w brzmieniu

załącznika nr 13  do protokołu

d) przekazanie informacji nt. możliwości złożenia wniosku o pozyskanie

funduszy unijnych na utworzenie przy SOSW przedszkola specjalnego

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami

sprężonymi. 

Członkom  Zarządu  przekazano  informację  nt.  możliwości  złożenia

wniosku  o  pozyskanie  funduszy  unijnych  na  utworzenie  przy  SOSW

przedszkola specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  dzieci  z  autyzmem  i



niepełnosprawnościami  sprężonymi  w  brzmieniu  załącznika  nr  14  do

protokołu

e) Członek  Zarządu  p.  E.  Wroniewski  zgłosił  wniosek  aby  Dyrektor  SP

ZOZ na posiedzenie w dniu 9 grudnia 2009r. przygotował informację  dot.

-  warunków  jakie  musi  spełniać  nowo  budowany  szpital  aby  uzyskać

kontrakt z NFZ na usługi szpitalne, 

- wysokości  minimalnych  środków  finansowych  niezbędnych  do

uruchomienia szpitala w nowym obiekcie.

Na tym protokół zakończono.
Godzina zakończenia posiedzenia 13:00 
Protokołowała: B. Przybyłowska
 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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