Protokół Nr 161/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 21 kwietnia 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. Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku
Pan Henryk Kuchalski Prokurent WPUI w Ciechanowie poinformował, że
podczas spotkania z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Pułtusku w dn. 16 kwietnia 2010r. omawiano sprawę oddymiania szybów
windowych. Przedstawiono podstawę prawną oraz uzasadnienie WPUI dot.
niewykonywania ww. czynności.
Z przekazanych informacji wynikało, że KP PSP w Pułtusku

akceptuje

rozwiązanie proponowane przez WPUI.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w sprawie szerokości drzwi
ewakuacyjnych przygotowano wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Wicestarosta przedstawił ww.
wystąpienie.
Zarząd akceptował treść wystąpienia.
Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechanowie poinformował , że w
dniu 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie

z firmą ELEKTROBUD nt.

szczegółowego rozliczenia wykonania zakresu umowy. Podczas spotkania
wykonawca poinformował o awarii sieci komputerowej i problemach
związanych ze sporządzeniem dokładnych kosztorysów powykonawczych.
W związku z tym zaproponował ponowne złożenie do WPUI w Ciechanowie
kosztorysów powykonawczych do dn. 4 maja 2010r.
Ponadto ustalono, że WPUI sprawdzi ww. kosztorysy w terminie 2 dni od daty
ich złożenia i przedstawi stosowną informację Zarządowi Powiatu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu zapoznał się i akceptował
rozliczenie pozycji nr 6 – rozruchy technologiczne oraz pozycji nr 7 – koszty
eksploatacyjne dot. budowy szpitala w Pułtusku. W związku z powyższym
zaproponowała aby Prezes WPUI przygotował i przedstawił Zarządowi
harmonogram zlecania robót przewidzianych do wykonania w powyższych
rozliczeniach.
Zarząd akceptował wniosek p. Skarbnik.
2. Informacja dot. realizacji zamówień publicznych w ramach projektu
„Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego
pacjentów”.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją p. A. Wądolnej oraz p. M. Lepert nt.
realizacji zamówień publicznych w ramach projektu „Nowoczesne wyposażenie
gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w brzmieniu załącznika
nr 3 do protokołu.
Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do bieżącego informowania Zarządu Powiatu o wynikach postępowań przetargowych.
3. Informacja nt. przetargu na wykonanie przyłącza telefonicznego do

obiektu budowanego szpitala w Pułtusku
Pani Marzena Lepert pracownik SP ZOZ w Pułtusku poinformowała, że w dniu
dzisiejszym z uwagi na brak ofert, unieważniono postępowanie przetargowe na
świadczenie usług telekomunikacyjnych w nowym budynku szpitala na
Popławach. W dniu 22 kwietnia 2010r. zostanie ogłoszony ponownie przetarg
na ww. zadanie. Termin rozstrzygnięcia postępowania 29 kwietnia 2010r.
Zarząd przyjął informację.
4. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ołdakach
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
przedstawiła wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na:
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdaki gm. Gzy,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/7 o pow. 0,1455ha
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.370zł (łacznie z 22% podatkiem VAT). Nabywcą nieruchomości został Pan Włodzimierz Sławomir
Żbikowski zam. Ołdaki za cenę 15.030zł.

-

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdaki gm.
Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/6 opow. 0,1506 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.614zł (łącznie z 22%
podatkiem VAT). Nabywcą nieruchomości został Pan Włodzimierz
Sławomir Żbikowski zam. Ołdaki za cenę 10.730zł.

Zarząd akceptował wyniki przetargu.
5. Wniosek PPUMH MIARBUD S.C. dot. przesunięcia terminu
wykonania umowy dot. ustalenia przebiegu granic między działkami
położonymi we wsi Gnojno.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
przedstawiła wniosek PPUMH MIARBUD S.C. dot. przesunięcia terminu
wykonania umowy dot. ustalenia przebiegu granic między działkami
położonymi we wsi Gnojno. Przyczyną zmiany terminu są problemy zdrowotne
geodety p. Żochowskiego.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. Termin wykonania zadania został
ustalony na 31 lipca 2010r.
6. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji

gruntów

i

budynków

oraz

opracowanie

numerycznej

mapy

zasadniczej obrębu Zatory Gmina Zatory.
Zarząd Powiatu akceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na
modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej
mapy zasadniczej obrębu Zatory Gmina Zatory.
Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu na realizację ww. zadania.
Szacunkowa wartość zamówienia – 97.990zł brutto.
Termin wykonania umowy – 30 listopada 2010r.
Termin składania ofert –30 kwietnia 2010r.
7. Informacja nt. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO
KL
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił informację
nt. liczby chętnych do uczestnictwa w projekcie beneficjantów ostatecznych ze

szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Pułtuskiego oraz informacje
dotyczące dokumentacji konkursowej w ramach

Działania 9.4 Wysoko

wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL .
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu z uwagi na bardzo małą liczbę szkół i osób zainteresowanych
szkoleniem

postanowił o nieopracowywaniu wniosku o dofinansowanie

projektu.
Informacja nt. opracowania dotyczącego monitoringu i realizacji Strategii
Rozwoju Powiatu Pułtuskiego.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował, że
zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu sprawdzono możliwości pozyskania
środków finansowych na wydanie publikacji dotyczącej monitoringu i realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego.
Dyrektor poinformował, że w ramach działania 9.5 POKL Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich możliwe jest złożenie wniosku o
dofinansowanie w którym jednym z działań byłoby wydanie planowanej
publikacji jednakże projekt powinien wpisywać się w cele i rodzaje projektów
określone dla tego działania. Celem działania 9.5.jest pobudzenie aktywności
mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia
lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia
poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach Działania
możliwa jest realizacja następujące rodzaje projektów:
1. tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie
świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz
rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia
mieszkańców obszarów wiejskich
2. podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów
wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach
3. działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące
świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z
kształcenia i szkolenia

Ponadto Dyrektor poinformował o działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji, w ramach którego planowany jest nabór wniosków w
okresie 7 czerwca – 5 lipca 2010r.
Wicestarosta

Pułtuski

poinformował,

że

obecnie

trwają

prace

nad

przygotowaniem publikacji i powinny zostać ukończone w maju – czerwca br.
Ponadto poinformował, że ilość egzemplarzy i koszt ich wydrukowania zostanie
przedstawiony Zarządowi Powiatu.
8. Informacja

nt.

Festiwalu

Kultury

Młodzieży

Szkolnej

organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej
Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej w brzmieniu
załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił, że dla uczestników
Festiwalu zostaną zapewnione miejsca w Bursie Szkolnej w Pułtusku oraz w
Specjalnym Ośrodku

Szkolno

–

Wychowawczym im.

A. Karłowicz

w Pułtusku. Koszty związane z noclegami ustali Prezes Związku Młodzieży
Wiejskiej z dyrektorami ww. placówek oświatowych.
Starosta Pułtuski wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Festiwalu.
9. Organizacja koncertu „W krajnie uśmiechu...”
Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. organizacji koncertu „W krajnie
uśmiechu...” , który odbędzie się 2 maja 2010r. w Akademii Humanistycznej
im. A. Gieysztora w Pułtusku. Podczas koncertu prowadzona będzie prezentacja
Programu – Poznaj Dobrą Żywność,

realizowanego przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza tym Ministerstwo w ramach ww.
przedsięwzięcia przekaże niezbędne materiały informacyjno – promocyjne.
Zarząd zapoznał się z informacją.
10.Omówienie wniosków z posiedzeń komisji Rady Powiatu w Pułtusku
Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisje Rady Powiatu obradowały w
dniach 14 i 19 kwietnia 2010r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały tematy planowane na XXXVIII Sesję Rady
Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa oraz Komisja Spraw Społecznych przyjęły wniosek
dot. zakupu samochodu osobowego typu bus, dla Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
do złożenia stosownego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych celem pozyskania środków na realizację ww. zadania.
11.Wniosek Prezesa Zarządu Koła PZW Nr 1 w Pułtusku

dot.

ufundowania nagród
Zarząd Powiatu w Pułtusku zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu Koła
PZW Nr 1 w Pułtusku

dot. ufundowania nagród na spławikowe zawody

wędkarskie o Puchar Starosty. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował
wniosek przyznając kwotę 300zł.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: udostępnienia terenu pod budowę drogi
dojazdowej do szpitala ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 298/10 w sprawie: udostępnienia terenu pod
budowę drogi dojazdowej do szpitala ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku.
Zarząd udostępnił teren działek o nr 103, 104/1 oraz 108/1 obręb 28 miasta
Pułtusk – droga dojazdowa do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego, dla
potrzeb oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu
budowlanego.
13.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia
2010r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 14 kwietnia 2010r.
14.Wolne wnioski
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Księdza Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej św. Walentego w Gzach dot. dofinansowania prac
związanych z malowaniem dachu na Kościele jak również częściową wymianą
blachy w miejscach zbyt mocno skorodowanych na Kościele.
Zarząd Powiatu zwrócił się do Księdza Parafii w Gazach o złożenia wniosku o
przyznanie dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie:

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Sprawa będzie przedmiotem jednego z posiedzeń Zarządu.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w
Pułtusku w dniu 22 kwietnia 2010r. ogłosił postępowanie przetargowe na
wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3432W PułtuskGrabówiec- Zatory od km 0+000 do km 0+665”
Przedmiotem zamówienia jest: obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni
jezdni do szerokości 6,00m, korekta spadków poprzecznych na łukach
poziomych,
uzupełnienie poboczy, renowacja istniejących rowów drogowych, wykonanie
zjazdów na przyległe działki, budowę zatok autobusowych, budowę chodników,
odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin wykonania: 31.08.2010.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.05.2010r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30
Protokółowała:
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

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

