Protokół Nr 175/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 18 sierpnia 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. 10.00
1.

Sprawy dot. budowy szpitala w Pułtusku

Tematy omówione łącznie
1) informacja nt. spotkania w dniu 12 sierpnia 2010r. dot. rozruchu
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wody lodowej i
ciepła technologicznego
2) decyzja w sprawie udzielenia zamówienia firmie KTS ELPOM
3) decyzja w sprawie udzielenia zamówienia firmie IRMARK
Wicestarosta Pułtuski – przedstawił protokół ze spotkania w dniu 12 sierpnia
2010r. dot. rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
wody lodowej i ciepła technologicznego w brzmieniu załącznika nr 3

do

protokołu.
Ustalenia ze spotkania są następujące:
–

Inwestor Zastępczy do dnia 17.08.2010r. przedłoży protokół konieczności
dokonania wymiany nagrzewnic oraz rozruchu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego.

–

KTS ELPOM do dnia 17.08.2010r. przedłoży ofertę dot. zakresu - pkt b) i c)
z protokółu, oraz zaproponuje datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

–

Firma IRMARK przedłoży ofertę dot. zakresu – pkt. e) oraz zaproponuje
datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

–

Dyrektor OR w dniu 17.08.2010r. przeprowadzi negocjacje w wykonawcami

w sprawie udzielenia zamówienia. Protokół konieczności oraz protokóły z
negocjacji zostaną przedłożone na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
–

zobowiązano

przedstawiciela

SP ZOZ p. Pawła

Piekarskiego

do

przedłożenia kosztów wyceny kosztów sprzątania do dnia 16.08.2010r., w
tym określenia kosztów sprzątania pomieszczeń, które wyposażone są w
instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – pomieszczenia
wzmożonego nadzoru, sale operacyjne, laboratorium, pracownia endoskopii.
Są to pomieszczenia, w których trzeba montować filtry absolutne.
–

SP ZOZ w Pułtusku złoży wniosek na wykonanie źródła zasilania
pomieszczenia RTG oraz wykonania instalacji hydraulicznej na poddaszu,
montaż zlewów pod zaworami instalacji wentylacji mechanicznej i
odprowadzenie rurami cpv kratek ściekowych.

- wszystkie prace rozruchowe zostaną zakończone do dnia 30.09.2010r. – za
wyjątkiem prac wykonywanych przez firmę AL-BER, z którą umowa
obowiązuje do dnia 30.10.2010r.
- WPUI dokona zmiany

umów na gaz i energię elektryczną od dnia

01.10.2010r. poprzez zmianę użytkownika (tzn. z powiatu pułtuskiego na
SP ZOZ w Pułtusku),
- Uchwała o przekazaniu majątku SP ZOZ w Pułtusku – zostanie podjęta pod
koniec września 2010r.
–

uporządkowanie otoczenia zewnętrznego szpitala dokonają ZDP w
Pułtusku, ZAMBET S.A, SP ZOZ w Pułtusku

–

zobowiązano przedstawiciela Inwestora Zastępczego – p. K. Mendalkę do
koordynacji prac w celu ich zakończenia do dnia 30.09.2010r.

Dyrektor Wydziału OR – p. M. Permanicka – poinformowała, że zgodnie z
ustaleniami przyjętymi na spotkaniu w dniu 12.08.2010r., pkt 1. Inwestor
Zastępczy złożył protokół konieczności dokonania wymiany nagrzewnic oraz
rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wody lodowej i
ciepła

technologicznego.

Przedstawiony

wniosek

uzasadnia

wymianę

nagrzewnic.
Dyrektor wyjaśniła, że wykonanie instancji wentylacji i wykonania wód
lodowych było wcześniej zlecane dwom firmom: firmie KTS ELPOM oraz
firmie Zambet, gdzie podwykonawcą w zakresie klimatyzacji był IRMARK .
Firma KTS ELPOM w trybie z wolnej ręki miała przeprowadzić rozruch
instalacji, w roku 2009,

jednak ze względu na fakt, iż szpital nie został

przekazany do użytkowania i urządzenia te nie działały, dlatego obecnie trzeba
przeprowadzić rozruchy technologiczne. Oferta firmy dotyczy zarówno
wymiany urządzeń jak i pełnego rozruchu całej klimatyzacji i wentylacji oraz
wód lodowych.
Obecnie należy udzielić zlecenia firmie KTS ELPOM oraz firmie IRMARK
Firma KTS ELPOM przedstawiła ofertę na kwotę 55.510zł. W wyniku
przeprowadzonych negocjacji kwota wynagrodzenia została ustalona na
41.780,12zł brutto z terminem wykonania do 30 września 2010r.
Firma IRMARK złożyła ofertę na wymianę urządzeń oraz prace rozruchowe za
kwotę

26.800

zł.

W

wyniku

przeprowadzonych

negocjacji

kwota

wynagrodzenia została ustalona na 23.790 zł. brutto z terminem wykonania do
30 września 2010r.
Dyrektor OR wnioskowała do Zarządu o wyrażenie zgody na podpisanie umów
z przedstawionymi wykonawcami.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w harmonogramie robót -dla firmy
IRMARK planowane były środki w wysokości 18.000 zł., natomiast dla KTS
ELPOM łącznie z UDT – 34.000 zł.
Zarząd Powiatu zobowiązał Inwestora Zastępczego do przedstawienia opinii, że
ceny zaproponowane przez firmy są cenami rynkowymi.
Zarząd postanowił o udzieleniu zlecenia firmie IRMARK oraz KTS ELPOM.
4) sprawa uporządkowania terenu wokół budowanego szpitala
Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że wystosował
pismo do firmy PPU ZAMBET o usuniecie nieczystości i odpadów

budowlanych gromadzonych na terenie budowy szpitala do 25 sierpnia 2010r.
Jeżeli ww. prace nie zostaną wykonane to prace zostaną zlecone innej firmie a
faktura zostanie wystawiona na firmę ZAMBET.
Zarząd przyjął informację.
5) decyzja w sprawie ostatecznego rozliczenia firmy ZAMBET dot.
umów zawartych na budowę szpitala w Pułtusku
Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że WPUI
podtrzymuje stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 17 sierpnia 2010r. oraz
wyjaśnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami firma ZAMBET miał się odnieść
do rozliczenia końcowego wszystkich umów przedstawionego w dn. 9 lipca
2010r. Niestety firma ZAMBET przysłała nowe rozliczenie różniące się od
poprzedniego.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że pismo WPUI z dn. 17 sierpnia 2010r.
kończy się stwierdzeniem , że firma WPUI przeprowadziła konsultacje z PPU
ZAMBET podczas których ustalono, że

powstałe rozbieżności proponują

rozstrzygnąć w oparciu o opinię jednostki niezależnej np. Centralny Ośrodek
Rzeczoznawstwa NOT. Wicestarosta poinformował, że jeżeli firma WPUI
uważa, że taka opinia jest niezbędna, to może ją pozyskać we własnym zakresie.
Natomiast Zarząd Powiatu oczekuje od WPUI szczegółowego rozliczenia
poszczególnych umów zawartych z firmą ZAMBET na budowę szpitala w
Pułtusku.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję WPUI o przedstawienie opinii
jednostki niezależnej i postanowił, że sprawę rozliczenia umów zawartych z
firmą ZAMBET omówi po przedstawieniu przez Inwestora Zastępczego opinii
jednostki niezależnej np. Centralny Ośrodek Rzeczoznawstwa NOT, którą
pozyska we własnym zakresie.
Członek Zarządu p. E. Wroniewski – poinformował, że przyjmując wniosek
Inwestora Zastępczego o rozliczeniu inwestycji należy mieć również na uwadze
potwierdzenie, że wszystkie dokumenty dot. budowy szpitala zostały

skompletowane. Zgromadzenie pełnej dokumentacji na całość inwestycji
pozwoli na jej rozliczenie.
Zarząd akceptował wniosek.
6) wniosek SP ZOZ nt. wykonania źródeł zasilania pomieszczeń rtg
Dyrektor Wydziału OR – p. M. Permanicka – przedstawiła wniosek SP ZOZ w
Pułtusku dot. udzielenia zlecenia na wykonanie źródeł zasilania pomieszczenia
rtg.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd akceptował wniosek.
7) informacja SP ZOZ w Pułtusku nt. kosztów sprzątania obiektu
szpitala.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ – p. M. Tarasewicz- przedstawiła wstępną wycenę
kosztów sprzątania obiektu szpitala.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do określenia zakresu robót i
kosztów związanych ze sprzątaniem obiektu szpitala.
8) informacja SP ZOZ nt. kosztów związanych z wizualizacją
budowanego szpitala
Z-ca Dyrektora SP ZOZ – p. M. Tarasewicz- przedstawiła informację nt.
kosztów związanych z wizualizacją budowanego szpitala na ogólną kwotę ok.
60.000zł netto.
Zarząd Powiatu ponownie zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przygotowania
informacji nt. kosztów związanych z wizualizacją budowanego szpitala z
wyszczególnieniem kosztów jakie poniesie powiat pułtuski, np. tablicy głównej
usług medycznych – RTG, USG, itp., oraz tabliczek pozostałych (np.
administracyjnych), które będzie finansował SP ZOZ.
9) sprawy różne.
- sprawa wykonania umowy przez firmę ZAMBET na roboty dodatkowe
Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski poinformował, że na poprzednim
posiedzeniu Zarządu przedstawiono informację, że Komisja odbiorowa

sporządziła protokół odbioru robót, zgodnie z którym roboty budowlane zostały
już zakończone. Natomiast w uwagach zaznaczono, że należy zamontować
regały w pomieszczeniu czasowego depozytu ubrań oraz szafki w szatni dla
rodziców. Kierownik Budowy potwierdził , że do 4 sierpnia zostaną
zamontowane szafki i regały. Członek Zarządu zapytał, czy ww. urządzenia
zostały już zamontowane.
Przedstawiciel WPUI – p. K. Mendalka – odpowiedział, że do 13 sierpnia br.
szafki nie zostały zamontowane.
- Sprawa nieszczelnych zaworów w kotłowni szpitala
Starosta Pułtuski – poprosił o wyjaśnienie sprawy nieszczelnych zaworów w
kotłowni budowanego szpitala.
Przedstawiciel WPUI – p. K. Mendalka – poinformował, że kotłownię
wykonywała firma EKOTERM. Podczas eksploatacji zepsuły się 2 zawory,
które obecnie należy naprawić. Na najbliższe posiedzenie Zarządu zostaną
przygotowane stosowne dokumenty dot. udzielenia zlecenia na realizację ww.
prac.
Zarząd przyjął informację.
- Sprawa usunięcia drobnych usterek na budowie szpitala
Starosta Pułtuski zapytał o sprawę usunięcia drobnych usterek na budowie
szpitala przez firmę ZAMBET.
Przedstawiciel WPUI p. K. Mendalka poinformował, że do firmy ZAMBET
wystosuje w tej sprawie stosowne pismo.
Zarząd przyjął informację.
- Sprawa wykonania posadzki w pomieszczeniu tomografu
Starosta Pułtuski zapytał o sprawę wykonania posadzki w pomieszczeniu
tomografu
Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka – odpowiedział, że zgodnie z

protokołem odbioru umowy wykonanej przez firmę ZAMBET – położenie
posadzki

w pomieszczeniu tomografu miało nastąpić przed montażem

tomografu. Obecnie sprawa wykonania zadanie zostanie przedstawiona firmie
ZAMBET.
Zarząd przyjął informację.
- Sprawa złożenia wniosku do PINB o wydanie pozwolenia na
użytkowanie
Wicestarosta Pułtuski – zwrócił się do p. Mendalki o przedstawienie informacji
nt. pozwolenia na użytkowanie budowanego szpitala
Przedstawiciel WPUI p. K. Mendalka poinformował, że wniosek do PINB o
wydanie pozwolenia na użytkowanie budowanego szpitala należy uzupełnić o
brakujące dokumenty.
Zarząd Powiatu zobowiązał Inwestora Zastępczego do jak najszybszego
uzupełnienia dokumentów.
- Sprawa zmiany umowy na dostawę gazu
Przedstawiciel WPUI p. K. Mendalka poinformował, że w sprawie zmiany
umowy na dostawę gazu, Starostwo Powiatowe powinno wystosować pismo do
PGIN, z informacją o przekazaniu z dniem 1 października 2010r. budowanego
szpitala przyszłemu użytkownikowi - SP ZOZ w Pułtusku.
Zarząd zapoznał się z informacją.
- Sprawa remontu dachu na budynku szpitala oraz uszczelnienie okien
Przedstawiciel WPUI p. K. Mendalka poinformował, że po ostatnich opadach
deszczu miejscami został zalany budynek szpitala, tj Budynek „C” i „A”
szczególnie miejsca dylatacyjne (odpadły listwy dylatacyjne) w dwóch
miejscach przy kominach.

p. Mendalka poinformował, ze firma NATEX wykonywała konserwację dachu
i w miejscach gdzie były prowadzone naprawy nie ma przecieków. Obecnie, po
ostatnich opadach deszczu zachodzi konieczność naprawienia dachu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika ds. Administracyjno – Gospodarczych
SP ZOZ w Pułtusku do powiadomienia firmy NATEX o naprawieniu dachu.
Zarząd przyjął informację.
Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że po ostatnich
opadach deszczu wynikła jeszcze jedna sprawa związana z koniecznością
uszczelnienia okien w budowanym szpitalu. W tej sprawie zostanie
wystosowane pismo do firmy ZAMBET.
Zarząd przyjął informację.
2.

Informacja SP ZOZ nt. realizacji zamówień publicznych projektu
pn. „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. realizacji zamówień publicznych projektu
pn.

„Nowoczesne

wyposażenie

szpitala

gwarantem

bezpieczeństwa

zdrowotnego pacjentów” w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
3.

Omówienie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I
półrocze 2010r.

Członkowie Zarządu otrzymali sprawozdanie finansowe SP ZOZ za I półrocze
2010r. w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawę omówi na kolejnym posiedzeniu.
4.

Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2010r.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. B. Więcka przedstawiła informację o przebiegu
wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2010r. w brzmieniu
załącznika nr 7 do protokołu.

Przychody wg ewidencji księgowej wynoszą
Koszty wg ewidencji księgowej wynoszą

10.610.376,70zł

11.402.422,41zł

Wynik finansowy (strata)

- 792.045,71zł

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski poinformował, że w świetle
złożonej deklaracji przez Dyrektora SP ZOZ (na posiedzeniu Zarządu przy
omawianiu sprawozdania za I kwartał 2010r.), że wynik finansowy będzie
wynosił „O”, oraz mimo dwukrotnej prośby, braku informacji o etatyzacji, która
pozwoliłaby Zarządowi zapoznać się z kosztami zatrudnienia personelu, p.
Wroniewski

zwrócił się z wnioskiem o przełożenie przeanalizowania

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze
2010r. na następne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Starosta Pułtuski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie informacji
nt. przyczyn powstałej straty.
5.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

propozycji

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie miasta
Ciechanów – ul. Siewna w Ciechanowie.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 315/10 w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie miasta Ciechanów – ul.
Siewna w Ciechanowie.
6.

Podjecie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2010r.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że realizacja budżetu powiatu za I półrocze
2010r. przedstawia się następująco:
1) zrealizowano dochody w wysokości 30.102.032,23zł, tj. 56,58% planu
rocznego
2) zrealizowano wydatki w wysokości 22.856.636,66zł, tj. 39,01% planu
rocznego
Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych
za I półrocze 2010r. ponieważ na plan 10.905.272zł realizacja za I półrocze

wynosi 497.125,31zł, co stanowi 4,56% planu rocznego. Realizacja zadań
inwestycyjnych, z uwagi na procedury przetargowe nastąpi w II półroczu.
Wykonanie planów finansowych w większości jednostkach organizacyjnych
powiatu kształtuje się na poziomie ok. 50% i jest zgodne z upływem czasu.
Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonały odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Skarbnik Powiatu poinformowała o niższej realizacji dochodów z tytułu
niewykonania i nieprzekazania przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny: 5.348.111zł. Realizacja za I
półrocze 2.159.118zł, tj. 40,37% planu rocznego.
Zarząd przyjął informację.
Zarząd podjął uchwałę nr 316/10 w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2010r
7.

Wniosek PCPR dot. zmiany w planie finansowym PFRON

Dyrektor PCPR p. B. Jóźwiak przedstawiła wniosek dot. konieczności
wprowadzenia zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2010r., co pozwoli wydatkować środki w kwocie
ok. 6.600zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

przyznawane

osobom

niepełnosprawnym
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek i postanowił, że powyższa
sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.
8.

Omówienie wniosku dot. przystąpienia do projektu „Trzy kroki
do aktywności” oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
PCPR oraz Głównemu Księgowemu do realizacji projektu.

Zarząd Powiatu wraz z Dyrektorem PCPR omówił wniosek dot. przystąpienia
do projektu „Trzy kroki do aktywności” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji

społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i
społeczna

osób

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

–

projekty

konkursowe”.
w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.
Zarząd postanowił o złożeniu wniosku.
Zarząd

Powiatu

podjął

Uchwałę

nr

317/10

w

sprawie

udzielenia

pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu
konkursowego
9.

Omówienie spraw dotyczących:
a) budowy chodnika w miejscowości Grabówiec

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Pułtusku nt. rozpatrzenia ofert na wykonanie chodnika w
miejscowości Grabówiec. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZARBUD
Arkadiusz

Zaręba

Ołdaki.

Cena

oferty

656.111,27zł

brutto.

Kwota

przeznaczona w budżecie na realizację ww. zadania – 258.742zł brutto.
Zarząd Powiatu postanowił, ze decyzję ww. sprawie podejmie na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
b) przebudowy dróg powiatowych na odcinku:
• Chmielewo – Strzegocin
• Łady – Zalesie
• ul. Kolejowa w Pułtusku
Zarząd Powiatu postanowił, o przebudowie dróg na odc. Chmielewo –
Strzgocin, Łady – Zalesie oraz ul. Kolejowa w Pułtusku.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze względu na fakt, iż kwoty na realizacje
ww. zadań, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych są wyższe
niż środki zaplanowane w budżecie powiatu, stąd konieczność wprowadzenia
przez Radę Powiatu zmian w uchwale budżetowej na 2010r., które umożliwią
realizację ww. zadań.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu z
wnioskiem o zwołanie Sesji w trybie §14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego
10.

Informacja Dyrektora ZDP nt. usunięcia usterek na drodze Psary
– Obryte – Gródek

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że w dn. 6
sierpnia 2010r. został przeprowadzony przegląd drogi Psary – Obryte – Gródek.
Ustalono, że w terminie do 15 września 2010r. usterki zostaną usunięte.
Zarząd przyjął informację.
Sprawa naprawienia przepustu w m. Psary
Dyrektor ZDP poinformował , że przepust w m. Psary zostanie naprawiony
przez firmę p. Paradowskiego w najbliższych dniach.
Zarząd Powiatu przyjął informacje.
11.

Decyzja w sprawie zgłoszenia drogi do realizacji w ramach
„Schetynówki”.

Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu wniosku o tzw. „Schetynówki” na
przebudowę drogi na doc. Strzegocin – Chmielewo oraz ul. Tartaczna w
Pułtsuku.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do
właściwego przygotowania wniosków.
12.

Wniosek mieszkańców wsi Budy Ciepielińskie i Pobyłkowo Małe
dot. budowy drogi

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Mieszkańców Wsi Budy
Ciepielińskie i Pobyłkowo dot. budowy drogi na odc. Pokrzywnica – Pobyłkwo
Małe. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ze względu na ograniczone środki finansowe powiatu oraz 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.
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Eurokwalifikacje – kluczem do
zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 318/10 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Eurokwalifikacje – kluczem
do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”
14.

Sprawa

zgłoszenia

kandydatów

do

nagrody

Marszałka

Sekretarz Powiatu przekazała członkom Zarządu Regulamin

XI Edycji

Województwa Mazowieckie
Konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowanego
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu załącznika nr 10
do protokołu.
15.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego

Wicestarosta Pułtuski przedstawił sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Pułtuskiego w brzemieniu załącznika nr 11 do protokołu.
Zarząd akceptował sprawozdanie.
16.

Informacja nt. wystąpień pokontrolnych dot. Powiatowego
Urzędu Pracy, DPS Ołdaki.

Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Sekretarza Powiatu nt.
wystąpień pokontrolnych przeprowadzonych w:
- Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku
17.

Omówienie pisma Aptekarza Powiatowego nt. zmian w rozkładzie
godzin pracy aptek.

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Aptekarza Powiatowego zawierające
propozycję kierowników aptek dotyczącą zmiany godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w mieście Pułtusk. Pismo stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił wezwać apteki do respektowania uchwały Nr
XXXIX/294/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011r.
W przypadku uporczywego uchwalania się kierowników aptek od realizacji
prawa miejscowego Zarządu Powiatu zwróci się do Rady Powiatu o podjęcie
stosownych działań.
18.

Przyjęcie protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca
2010r., 28 lipca 2010r., 29 lipca 2010r. i 4 sierpnia 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca
2010r., 28 lipca 2010r., 29 lipca 2010r. i 4 sierpnia 2010r.
19.

Wolne wnioski.

- wniosek proboszcza parafii w Szyszkach
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek proboszcza parafii w Szyszkach Gmina
Gzy o udzielnie dotacji celowej na remont kościoła.
Z uwagi na fakt, iż środki budżetu powiatu na rok bieżący zostały
rozdysponowane na jednostki organizacyjne powiatu i realizację zadań
statutowych

oraz

konieczność

zapewnienia

środków

finansowych

na

kontynuację budowy szpitala w Pułtusku Zarząd Powiatu uznał, że nie ma
możliwości udzielenia pomocy finansowej na remont kościoła.
-

Sprawa przystąpienia do projektu “Zintegrowany System Informacji
o Nieruchomościach”

Skarbnik Powiatu poinformowała o możliwości przystąpienia do projektu
“Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach” realizowanego przez
Głównego Geodetę Kraju na podstawie art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027
ze zm.).
Skarbnik poinformowała, że na realizację projektu należy zaplanować środki
finansowe w budżecie powiatu kolejnych lat w wysokości po 30.000 zł rocznie
na obsługę infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i
udostępniania.
Zarząd Powiatu postanowił o przystąpieniu do projektu. Powyższa sprawa
zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Powiatu na najbliższym
posiedzeniu.
- Sprawa przesunięcia terminu realizacji projektu „Kreatywny absolwent
na rynku pracy
Pani A. Kmiołek poinformowała, że w związku z pismem Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 2 sierpnia 2010r. dot. zmiany
terminów rozpoczęcia realizacji projektu „Kreatywny absolwent na rynku
pracy” zwróciła się z wnioskiem o podjecie decyzji o przesunięciu terminu
realizacji projektu z 2 sierpnia 2010r. na 3 stycznia 2011r. oraz akceptację
dokumentów w których ulegnie zmiana data rozpoczęcia realizacji ww.
projektu.
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek p. Kmiołek.
20.

Wizja lokalna w szpitalu przy ul. 3-go Maja.

Zarząd Powiatu przeprowadził wizje lokalną w szpitalu przy ul. 3-go Maja.

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

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

