
Protokół Nr 176/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 24 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. 13.30.

1. Sprawa budowy chodnika w Grabówcu.
Starosta  Pułtuski -  poinformował,  że  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania

przetargowego  na  budowę  chodnika  w  m.  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.

Brakujące środki 397.369,27zł brutto. 

Z  uwagi  na  ograniczone  środki  powiatu  jak  również  prowadzone  zadania

inwestycyjne  Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  budowa  chodnika  w  m.  Grabówiec

będzie  zadaniem  wieloletnim.  W  roku  2010  zostaną  wydatkowane  środki  w

wysokości 330.000zł i w roku 2011 również 330.000zł. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  realizacja  ww.  decyzji  jest  możliwa  po

wprowadzeniu  przez  Radę  Powiatu  stosownych zmian w uchwale  budżetowej  na

2010r.

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawa zostanie przedstawiona do akceptacji na

dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu. 

Godz. 14.00 przerwa w obradach Zarządu z uwagi na posiedzenie Rady Powiatu. 

Obrady zostały wszczęte o godz. 15.00 

Starosta zgłosił wniosek o uzupełnienie  porządku obrad o następujące punkty:

– Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  dot.  zatwierdzenia   zmian  dotyczących



oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

– Wniosek Dyrektora  ZS im. B. Prusa dot. zatrudnienia emerytów. 

Zarząd akceptował propozycję. 

Tematy zostaną omówione w pkt 12a oraz 12b

2. Omówienie  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ w  Pułtusku  za  I  półrocze

2010r. 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. B.  Więcka przedstawiła  analizę przychodów  i kosztów

SP ZOZ za I półrocze 2009r. i I półrocze 2010r. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  oraz  zobowiązał  Dyrektora  SP  ZOZ  do

przygotowania informacji nt. kosztów w układzie rodzajowym (np. leki, odczynniki,

itp.)  za  I  półrocze  2009r  i  I  półrocze  2010r.  oraz  kosztów  bezpośrednich

ponoszonych  przez  SP  ZOZ  za  usługi  dla  Niepublicznych  Zakładów  Opieki

Zdrowotnej 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu

finansowego SP ZOZ za I półrocze 2010r. 

Sporządzoną  przez  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w Pułtusku informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP

ZOZ za I półrocze 2010r.  Zarząd Powiatu postanowił  przekazać  Radzie  Powiatu

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 319/10 w sprawie ww.  informacji 

4. Informacja nt. kosztów związanych z wizualizacją budowanego szpitala – z

wyszczególnieniem kosztów do poniesienia przez powiat

Z  uwagi  na  brak  materiałów  niezbędnych  do  omówienia  sprawy  wizualizacji

budowanego  szpitala  w  Pułtusku,  Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  temat  zostanie

omówiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

5. Informacja SP ZOZ w Pułtusku nt. kosztów sprzątania obiektu szpitala. 

Z uwagi na brak materiałów niezbędnych do omówienia sprawy sprzątania obiektu

szpitala  w Pułtusku,  Zarząd Powiatu  postanowił,  że  temat  zostanie  omówiony na

najbliższym posiedzeniu Zarządu.



- Informacja  nt.  spotkania  na  terenie  budowy  szpitala  w  dn.  23  sierpnia
2010r. 

Wicestarosta Pułtuski przedstawił protokół ze spotkania, które odbyło się w dniu 23

sierpnia   2010r.,  na  budowie  szpitala.  Podczas  spotkania  omówiono  wszystkie

usterki jakie występują na budowie szpitala i wymagają usunięcia przed rozruchami

technologicznymi.  Poza  tym  omówiono  zakres  prac,  który  pozostał  jeszcze  do

wykonania.

Protokół stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

6. Decyzja  w  sprawie  wymiany  nieszczelnych  zaworów  i  wymiany  8  sztuk

transformatorów separacyjnych 

Dyrektor  Wydziału  OR –  poinformowała,  że  w  sprawie  wymiany  nieszczelnych

zaworów w kotłowni w szpitalu w Pułtusku wpłynęła oferta firmy Zambet na kwotę

1.220 zł. brutto. Oferta dotyczy wymiany zaworu POLIPROP na rurociągu ciepłej

wody  φ 65 mm z podłączeniem do instalacji  oraz wstawienia dwóch zaworów na

instalacji zimnej i ciepłej wody φ 20 m dla odcięcia łazienki. 

Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zlecenia. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  również  o  wymianie  8  sztuk  przekaźników

transformatora separacyjnego. Odpowiedzialny za realizację ww. zadania - WPUI. 

7. Decyzja  w  sprawie  udzielenia  zlecenia  na  wykonanie  instalacji  zasilającej

aparatu RTG 

Dyrektor  Wydziału  OR – przedstawiła  wniosek o wyrażenie  zgody na udzielenie

zamówienia  firmie  Kal  –  Bud  na  wykonanie  instalacji  zasilającej  aparatu  RTG.

Kwota  oferty  wynosiła  15.089  zł.,  natomiast  po  przeprowadzonych  negocjacjach

kwota  wynagrodzenia  wynosi  13.420  zł.  brutto.  Termin  wykonania  zamówienia

26.08.2010r. do 03.09.2010r. 

Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zamówienia. 

8. Decyzja  w  sprawie  udzielenia  zlecenia  na  czynności  konserwacyjne

hydroforni 



Dyrektor  Wydziału  OR –  przedstawiła  wniosek   WPUI  o  wyrażenie  zgody  na

udzielenie  zamówienia  na  zlecenie  czynności  konserwacyjnych  zbiorników

wodociągowych   wraz  z  kontenerowym zestawem hydroforowym w budowanym

szpitalu  w  Pułtusku.  Wykonawca  hydroforni  była  firma  Zambet,  która  udzielała

gwarancji zarówno na urządzenia jak i na same roboty. Aby gwarancja nie wygasła

należy zlecić roboty odpłatnie PPU Zambet. Są to zwykłe czynności oczyszczenia

wody,  napełnienie,  wykonanie  prób  i  badań  przez  Sanepid.  Wartość  zadania  po

przeprowadzonych  negocjacjach  wynosi  8.540  zł.  brutto.  Początkowa  oferta

wynosiła  8.906  zł.  Zadanie  zostanie  wykonane  w  terminie  25.08.2010  do

08.09.2010. 

Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu zamówienia. 

9. Informacja nt. końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach umowy

nr 64/2006 (firma ELEKTROBUD Wschowa, Marek Bazylewicz) 

Dyrektor  Wydziału  OR –  poinformowała,  że  w dniu  20  sierpnia  2010r.  nastąpił

odbiór  umowy  zawartej  z  firmą  ELEKTROBUD  Wschowa,  Marek  Bazylewicz.

Odbiór  był  jednostronny,  ponieważ  wykonawca  nie  stawił  się  w  wyznaczonym

terminie. 

Podczas odbioru ustalono, że firma ELEKTROBUD nie wykonała pełnego zakresu

robót. 

Dyrektor dodała, że z uwagi na fakt, iż w zaproszeniu nie zostało podane miejsce

spotkania,  osobiście  informowała  Pana  Bazylewicza  o  miejscu  spotkania.  Na  tą

okoliczność została sporządzona notatka służbowa. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Wobec braku stawienia się firmy ELEKTROBUD na czynności odbiorowe  zadania

inwestycyjnego,  Zarząd  Powiatu  postanowił  przekazać  firmie  ELEKTROBUD

protokół końcowego odbioru robót spisany 20 sierpnia 2010r. przez przedstawicieli

Zamawiającego. Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko określone w piśmie

OR.0718-4/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (wezwanie do zapłaty).  

10.Informacja  nt.  złożenia  wniosku  do  PINB   o  wydanie  pozwolenia  na

użytkowanie budowanego szpitala  



Wicestarosta  Pułtuski   –  poinformował,  że  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  na

użytkowania budowanego szpitala jest sukcesywnie uzupełniany. Podczas spotkania

z  PINB  wypunktowano  14  bardzo  istotnych  spraw  do  uzupełnienia.  Obecnie

pozostało tylko 4 sprawy, które dot. 

– braku  oświadczenia  p.  Mirosława  Miączyńskiego  z  uprawnieniami  w  branży

sanitarnej i gazowej. W dniu 25 sierpnia WPUI ma dostarczyć takie oświadczenie. 

– brak zaświadczenia o wykonanym przyłączu kanalizacji oraz oprowadzenia wody

deszczowej. W dniu dzisiejszym ww. zaświadczenie ma dostarczyć przedstawiciel

PPU Zamet – p. Czyż. 

– brak  oświadczenia  o  prawidłowości  wykonania  przewodów  wentylacji

grawitacyjnej  w  budynku  portierni.  Dokument  zostanie  dostarczony  w  dniu

25.08.2010r.  

– Sprawa zbiornika ciekłego tlenu.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego SP ZOZ w Pułtusku – p. P.

Piekarski  –  poinformował,  że  termin  montażu  zbiornika  ciekłego  tlenu  został

wyznaczony  na  dzień  25  sierpnia  2010r.  w  godz.  8.00.-9.00.  Po  postawieniu  i

podłączeniu  zbiornika  -  UTD  musi  ponownie  odebrać  zbiornik.  Podłączenie

instalacji leży po stronie Linde-Gaz Polska. 

11.Sprawa p. Deuszkiewiczów zam. w Zbroszkach gm. Winnica.

Dyrektor  Wydziału  GGN  –  p.  Stella  Niedzielska –  poinformowała,  że  p.

Deuszkiewicz zam. Zbroszki gm. Winnica w dalszym ciągu nie regulują należności

za  zajmowany  lokal.  Komornik,  na  wniosek  Zarządu  Powiatu,   wszczął

postępowanie egzekucyjne ww. sprawie.

Obecnie  prowadzone  są  uzgodnienia  z  radcą  prawnym,  co  do  oświadczenia

wypowiedzenia umowy najmu.

Zarząd przyjął informację. 

12.Informacja  nt.  wysokości  wynagrodzeń  dyrektorów  szkół  i  placówek

oświatowych prowadzonych przez powiat. 



p.o.  Dyrektora  Wydziału EZK – p.  Z. Chodkowski – przedstawił  informację   nt.

wysokości wynagrodzeń dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych

przez powiat w brzmieniu załącznika nr 4 do nin protokółu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

13.Informacja  nt.  posiedzenia  Komisji  Stypendialnej  dot.  stypendiów

sportowych 

p.o.  Dyrektora  Wydziału  EZK –  p.  Z.  Chodkowski -  przedstawił  informację  nt.

posiedzenia  Komisji  Stypendialnej  dot.  stypendiów  sportowych   w  brzmieniu

załącznika nr 5 do nin protokółu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

12a. Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa dot. zatwierdzenia  zmian dotyczących

oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

p.o.  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski

przedstawił  wniosek Dyrektora  ZS im. B.  Prusa  w Pułtusku  dot.    zatwierdzenia

zmian  dotyczących  oddziałów  klas  pierwszych  na  rok  szkolny  2010/2011  w

odniesieniu  do  zatwierdzonej  organizacji  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku.  Wniosek

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Realizacja  wniosku  nie  może  powodować  zwiększenia  potrzeb  finansowych

jednostki i musi nastąpić w ramach obowiązującego planu finansowego jednostki.

12b. Wniosek Dyrektora  ZS im. B. Prusa dot. zatrudnienia emerytów. 

p.o. Dyrektora Wydziału EZK – p. Z. Chodkowski - przedstawił wniosek Dyrektora

ZS im. B. Prusa dot. zatrudnienia nauczycieli  emerytów. Pismo stanowi załącznik nr

7  do nin. protokółu. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Realizacja  wniosku  nie  może

powodować zwiększenia potrzeb finansowych jednostki  i musi  nastąpić w ramach

obowiązującego planu finansowego jednostki.

14.Sprawa  zgłoszenia  kandydatów  do  nagrody  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego



Zarząd  Powiatu  postanowił  o  nie  zgłaszaniu  kandydatów  do  nagrody  Marszałka

Województwa Mazowieckiego 

15.Omówienie  spraw  dot.  dnia  otwartego  na  budowie  nowego  szpitala  i

omówienie propozycji scenariusza otwarcia szpitala – 23.X.2010r. 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  informację  nt.  organizacji  dnia  otwartego  na

budowie szpitala w Pułtusku, który odbędzie się 11 września 2010r. 

Wicestarosta poinformował, że zwiedzanie szpitala będzie odbywać się w grupach o

następujących godzinach: 11.30, 13.00, 14.30, 16.00. 

Mieszkańcy  Pułtuska  będą  mogli  skorzystać  ze  specjalnych  autobusów,  które

bezpłatnie dowiozą do szpitala. 

Następnie  Wicestarosta  przedstawił  informację  nt.  organizacji  otwarcia  szpitala,

które odbędzie się 23 października 2010r.

Zarząd zapoznał się z informacja. 

Scenariusz uroczystości zostanie przedstawiony na jednym z posiedzeń Zarządu. 

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

28 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu  w głosowaniu  jawnym i imiennym podjął  Uchwałę  Nr 320/10 w

sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Pułtuskiego  na  rok  2010  Nr

XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarząd Powiatu  w głosowaniu  jawnym i imiennym podjął  Uchwałę  Nr 321/10 w

sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

18.Wolne wnioski.

- Apel Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o wsparcie finansowe,

Członkom  Zarządu  przekazano  apel   Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Bogatynia  o

wsparcie finansowe. Pismo stanowi załącznik nr 8 do nin. protokółu. 



- Stanowisko  Konwentu  Powiatów  Województwa  Mazowieckiego  w

sprawie wysokości kontraktu Mazowieckiego Oddziału NFZ.,

Sekretarz –  przedstawiła  Stanowisko  Konwentu  Powiatów  Województwa

Mazowieckiego w sprawie wysokości  kontraktu Mazowieckiego Oddziału NFZ w

brzmieniu załącznika nr 9 do nin. protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

- Sprawa wyposażenia kaplicy w nowo budowanym szpitalu w Pułtusku.

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała  o  wniosku  wykonawcy

wyposażenia kaplicy w budowanym szpitalu, który nie zgadza się na kwotę 25.000zł

brutto za wykonanie ww. usługi. 

Wykonawca wnioskuje o kwotę 25.000zł netto , tj. 30.500zł brutto.

Zarząd akceptował wniosek i wyraził zgodę na propozycję wykonawcy. 

 Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.30

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


