
Protokół Nr 142/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 16  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. 9.00

1. Wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. wyrażenia zgody

na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych pracownika biurowego.

Dyrektor Wydziału Edukacji  Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk

przedstawił wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. wyrażenia

zgody  na  zatrudnienie  w  ramach  prac  interwencyjnych  pracownika

biurowego w okresie od 4 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.  

Koszty związane z zatrudnieniem ww. pracownika zostaną zabezpieczone w

ramach środków własnych jednostki (tzn. w ramach planu finansowego na

2010r).

2. Informacja  na  temat  projektu   „Wsparcie  techniczne  systemu

reagowania  kryzysowego  systemu  ratowniczo  –  gaśniczego  powiatu

pułtuskiego.” 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji  p. M. Szajczyk poinformował, że

Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  zaakceptowała

wniosek powiatu dot.  projektu  „Wsparcie  techniczne systemu reagowania

kryzysowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Jednak

na etapie podpisywania umowy stwierdzono formalną niezgodność. MJWPU

sugeruje aby partnerem powiatu przy realizacji ww. projektu była Komenda



Wojewódzka  Państwowej  Starzy Pożarnej  w Warszawie  zamiast  Komendy

Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku,  która  będzie

operatorem  projektu. 

Konieczna jest zmiana umowy partnerskiej oraz zmiana zapisów we wniosku

o dofinansowanie projektu.

Zarząd zaakceptował zmianę w projekcie.

3. Omówienie  Zbiorczego  Zestawienia  Kosztów  Budowy  Szpitala  w

Pułtusku. 

Wicestarosta  Pułtuski  -  przed  przystąpieniem  do  omówienia  Zbiorczego

Zestawienia  Kosztów Budowy Szpitala  w Pułtusku  przedstawił  stanowisko

Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  w  Pułtusku,  która

stwierdziła, że I etap budowy szpitala w Pułtusku został wykonany zgodnie z

projektem budowlanym. 

Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy nie przystąpiła do kontroli obiektu i

uznaje  się,  że  milcząco  akceptowała  wykonanie  szpitala  w  zakresie

zachowania norm przewidzianych przepisami prawa pracy. 

Następnie   Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  wydała

stanowisko,  w  którym  na  podstawie  dokonanych  czynności  i  ustaleń

wskazała na pewne uchybienia i wątpliwości , które wymagają uzgodnienia  i

wyjaśnienia z Inwestorem Zastępczym oraz inspektorami nadzoru. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  przedstawienia  w

terminie  do  13  stycznia  2010r.  szczegółowych  wyjaśnień  w  sprawie

stanowiska  przekazanego  przez  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży

Pożarnej w Pułtusku.

Wicestarosta Pułtuski zwrócił się do Kierownika Budowy firmy ZAMBET p.

T. Czyża oraz przedstawiciela firmy WPUI p. K. Mendalki o przygotowanie i

sukcesywne  przekazanie  stosownych  dokumentów  do  Powiatowego



Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Pułtusku  celem  uzyskania  decyzji  o

pozwolenie na użytkowanie szpitala w Pułtusku.  

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów budowy

szpitala w Pułtusku  przedstawionym przez Inwestora Zastępczego. 

Wicestarosta  uważa,  że  Zbiorcze  Zestawienie  Kosztów   powinno

przedstawiać trzy wielkości, tj.: 

1) wartość Zbiorczego Zestawienia Kosztów 

2) kwotę do zakończenia I etapu budowy szpitala 

3) kwotę  minimalnych  środków  finansowych  potrzebnych  do  otwarcia

Szpitala.

Wicestarosta  Pułtuski  wnioskował  aby  Inwestor  Zastępczy  wraz  z

Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku  określili  wszystkie  środki  jakie  należy

wyasygnować na budowę szpitala w Pułtusku – etap I. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w  Załączniku  nr  1b  Zbiorczego

Zestawienia Kosztów  zostały przedstawione nakłady do poniesienia w roku

2009. Kwota ta na dzień 28 grudnia br., tj. na dzień posiedzenia Rady Powiatu

będzie  inna  ponieważ  zostaną  uregulowane  pewne  płatności.  Skarbnik

proponowała uwzględnić nakłady poniesione, zweryfikować ww. załącznik i

przedstawić  realne  nakłady  jakie  należy  jeszcze  ponieść  do  czasu

uruchomienia szpitala. 

Zarząd  zaakceptował  propozycje  p.  Wicestrosty  oraz   p.  Skarbnik  i

zobowiązał Inwestora Zastępczego do zweryfikowania kosztów niezbędnych

do zakończenia I etapu budowy szpitala w Pułtusku i przedstawienia ich do

28 grudnia 2009r. 

Zarząd zapoznał się z wykazem przedstawionym przez  Dyrektora SP ZOZ

dot.  wyposażenia niezbędnego do uruchomienia budowy szpitala na kwotę



1,9 mln zł. 

Z  uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  proponowanych  do

wydatkowania  w  2010r.  Zarząd  zobowiązał   Dyrektora   SP  ZOZ  do

przygotowania  wykazu  wyposażenia  na  kwotę  1,2  mln  zł.  Natomiast  w

momencie pojawienia się ewentualnych dodatkowych środków finansowych

potrzeby SP ZOZ w tym zakresie będą sukcesywnie uzupełniane. 

Członek Zarządu p. E. Wroniewski – zapytał Dyrektora SP ZOZ , czy biorąc

pod uwagę ustawę Prawo zamówień publicznych jest realne przeprowadzenie

postępowań przetargowych na zakup wyposażenia na kwotę 1,2 mln zł oraz

zakup sprzętu specjalistycznego na kwotę ok. 10 mln zł. w terminie do 1 lipca

2010r. 

Inwestor Zastępczy poinformował, że jeżeli otwarcie szpitala przewidywane

jest  na  1  lipca  2010r.  to  umowy  zawarte  w  ramach  postępowań

przetargowych  w tym montaż urządzeń i sprzętu medycznego, powinny się

zakończyć miesiąc przed otwarciem szpitala

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, że posiada przygotowaną

dokumentację niezbędną do przeprowadzenia  postępowań przetargowych i

uważa, że zdąży we wskazanym terminie z realizacją ww.  postępowań.  

4. Omówienie propozycji zmiany do projektu budżetu powiatu na 2010r. 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  propozycje  zmiany  do  projektu  budżetu

powiatu na 2010r. Skarbnik zaproponowała: 

1. Zmniejszenie środków na zadanie: Przebudowa drogi na odc. Chmielewo

– Strzegocin o kwotę: 1.522.235 zł.

Wartość zadania po zmianach: 477.765 zł.

2.  Wprowadzenie  dotacji  celowej  dla  SP  ZOZ  w wysokości  1.522.235  zł  jako

niezbędny  



wkład  własny  do  projektu  “Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Uzasadnienie:

W  ramach  budżetu  powiatu  roku  2009  zostały  zabezpieczone  środki

finansowe  na  wykonawstwo  projektu  “Poprawa  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” (dot. przebudowy dróg w

gminie  Zatory  i  gminie  Pokrzywnica).  Umowa  na  współfinansowanie  z

Marszałkiem nie została jeszcze podpisana a  zwrot środków nastąpi w 2010

roku.

W związku z tym, aby uregulować zobowiązania wobec Wykonawców, w

budżecie roku 2009 dokonano zmian przeznaczając środki udziału własnego

na zakup sprzętu dla SP ZOZ na realizację przebudowy dróg.

Umowa z Marszałkiem na zakup sprzętu dla SP ZOZ nie będzie podpisywana

w roku 2009 najprawdopodobniej nastąpi to w I kwartale 2010r. 

W  związku  z  powyższym  proponuje  się  kwotę:  1.522.235  zł  (środki  ze

zmniejszonego  zadania  drogowego)  przeznaczyć  na  dotację  celową  dla  SP

ZOZ – jest to udział własny do projektu zakupu sprzętu.

Jednocześnie  informuję,  że  po  otrzymaniu  refundacji  z  Urzędu

Marszałkowskiego  poniesionych  kosztów  przeznaczymy  z  powrotem

1.522.235  zł  na  realizację  przebudowy  drogi  Strzegocin  –  Chmielewo,  tj.

zmniejszoną dziś kwotę.

Zarząd  akceptował  propozycję  p.  Skarbnik  i  postanowił  przedstawić

autopoprawki Radzie Powiatu do akceptacji. 

5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 273/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na rok 2009. 

Uchwała  zawiera  zwiększenie  wydatków i  dochodów  budżetu  powiatu  o

kwotę 68.544zł – dotacja celowa  na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz



świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Poza  tym uchwała  zawiera  podział  rezerwy celowej  w kwocie  161.819zł  z

przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych oraz udzielenie pomocy

zdrowotnej  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski. 

6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 9 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 9 grudnia 2009r. 

7. Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia 13:00 

Protokołowała: B. Przybyłowska

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


