
Protokół nr 180/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 15 września 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. 8.30

1. Informacja  nt.  organizacji  pracy  szkół  i  placówek oświatowych

prowadzonych przez Powiat według stanu na 1 września 2010r.

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

przedstawił  informację  nt.  organizacji  pracy  szkół  i  placówek  oświatowych

prowadzonych przez Powiat  według stanu na 1 września  2010r w brzmieniu

załącznika nr 3 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

- sprawa organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach i placówka

oświatowych powiatu pułtuskiego. 

Zarząd Powiatu ustalił, że DEN w szkołach i placówkach oświatowych powiatu

pułtuskiego zostanie zorganizowany w dniu 11 października 2010r. w Zespole

Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. W tym też dniu nastąpi

otwarcie boiska  przy ZSZ w Pułtusku. 

2. Informacja nt. sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez  Z-cę Dyrektora

SP ZOZ p. B. Więcką nt. sytuacji finansowej  SP ZOZ w Pułtusku w brzmieniu

załącznika nr 4 do protokołu.

Zarząd uznał za konieczne jak najszybsze wyjaśnienie formy zakupu ambulansu

dla SP ZOZ w Pułtusku i podjęcie stosownej decyzji w ww. sprawie. 

3. Informacja nt. funkcjonowania SP ZOZ 

Zarząd  postanowił,  że  p.  I.  Groszkowska  ustosunkuje  się  do  koncepcji

funkcjonowania  SP ZOZ opracowanej przez poprzedniego Dyrektora SP ZOZ i



zatwierdzonej  przez  Zarząd Powiatu  i  przedstawi  w tym zakresie  informację

oraz propozycję ewentualnych zmian. 

4. Opinia  dot.  terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia  likwidacji

gospodarstwa  pomocniczego  Domu  Pomocy  Społecznej  w

Ołdakach.

Zarząd Powiatu wraz z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach p.

A.  Wydrą  omówił  sprawę  likwidacji  gospodarstwa  pomocniczego  DPS  w

Ołdakach.

Zarząd ustalił:

- termin rozpoczęcia likwidacji  gospodarstwa pomocniczego na dzień 30

września 2010r. 

- termin zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego na dzień 31

grudnia 2010r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  324/10  w  sprawie  opinii  dotyczącej

terminów rozpoczęcia  i  zakończenia  likwidacji   gospodarstwa pomocniczego

przy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

5. Opinia  dot.  terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia  likwidacji

gospodarstwa  pomocniczego  Domu  Pomocy  Społecznej  w

Obrytem.

Zarząd Powiatu wraz z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Obrytem p. J.

Zalewskim  omówił  sprawę  likwidacji  gospodarstwa  pomocniczego  DPS  w

Obrytem.

Zarząd ustalił:

- termin rozpoczęcia likwidacji  gospodarstwa pomocniczego na dzień 30

września 2010r. 

- termin zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego na dzień 31

grudnia 2010r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  325/10  w  sprawie  opinii  dotyczącej

terminów rozpoczęcia  i  zakończenia  likwidacji   gospodarstwa pomocniczego

przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

6. Decyzja w sprawie  przystąpienia do zadania inwestycyjnego pt.

„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo.



Zarząd  Powiatu  po  zapoznaniu  się  z  informacją  Pan A.  Wydry –  Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach nt. budowy urządzeń melioracyjnych na

gruntach będących w użytkowaniu DPS Ołdaki, postanowił, że do ww. sprawy

wróci  po  uzyskaniu  szczegółowych  informacji  w  przedmiotowej  sprawie  i

zobowiązał  Dyrektora  DPS  do  przedstawienia  pisemnej  informacji  w  tym

temacie.  

7. Sprawy dot. budowy szpitala w Pułtusku 

a) Informacja dot. rozliczenia inwestycji – budowa szpitala w

Pułtusku 

- rozliczenie zleceń i faktur 

- rozliczenie  środków finansowych przekazanych dla

SP ZOZ w kwocie 1.200.000zł  

- przeprowadzenie inwentaryzacji 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Skarbnika

Powiatu   i  Wicestarostę  Pułtuskiego  nt.   rozliczenia  inwestycji  –  budowa

szpitala w Pułtusku. 

Z uwagi na konieczność przekazania wybudowanego szpitala użytkownikowi,

tj. SP ZOZ w Pułtusku Zarząd postanowił, o podjęciu działań zmierzających do

rozliczenia  inwestycji  najpóźniej  przed  28  września  2010r.  łącznie  z

uregulowaniem należnego wykonawcom wynagrodzenia. 

b) decyzja w sprawie udzielenia zlecenia na rozruch agregatu

prądotwórczego 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  udzieleniu  zlecenia  na  wykonanie  usługi  pn.

„Wykonanie  przeglądu  gwarancyjnego/konserwacyjnego  agregatu

prądotwórczego  w budowanym  szpitalu  w  Pułtusku  przy  ul.  Teofila

Kwiatkowskiego 19”.

Wynagrodzenie wynikające z protokołu negocjacji wynosi ok. 12.000zł brutto. 

c) decyzja  w  sprawie  udzielenia  zlecenia  dla  firmy  KTS

ELPOM i IRMARK

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzory przedstawiła:

- pismo  KTS  ELPOM  w  zakresie  uszkodzonych  części,  które  stanowi

załącznik nr 5 do protokołu. 



- protokół  konieczności  w  sprawie  przeprowadzenia  oględzin  instalacji

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przez planowanym rozruchem
i stwierdziła, że zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu umowy w sprawie

rozruchu  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  wody  lodowej

i ciepła technologicznego  w budowanym  szpitalu  przy  ul.  Teofila

 Kwiatkowskiego   19   w   Pułtusku.   Wyniku  przeprowadzonych  negocjacji

ustalono kwotę wynagrodzenia na 39.040zł brutto 

Zarząd Powiatu  postanowił  o rozszerzeniu zamówienia w formie aneksu do

umowy. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzory przedstawiła:

- pismo  firmy  IRMARK   w  zakresie  uszkodzonych  części,  które  stanowi

załącznik nr 6  do protokołu. 

- protokół  konieczności  w  sprawie  przeprowadzenia  oględzin  instalacji

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przez planowanym rozruchem

i stwierdziła, że zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu umowy w sprawie

przeprowadzenia badania szczelności osadzenia filtrów w budowanym szpitalu

przy ul. Teofila  Kwiatkowskiego   19  w  Pułtusku

Wyniku  przeprowadzonych  negocjacji  ustalono  kwotę  wynagrodzenia  na

8.906zł brutto 

Zarząd Powiatu  postanowił  o rozszerzeniu zamówienia w formie aneksu do

umowy. 

d) informacja  nt.  firmy  ELEKTROBUD  Wschowa,  Marek

Bazylewicz
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że zgodnie z decyzją

Zarządu  z  dnia  24  sierpnia  2010r.  przekazała  do  firmy   ELEKTROBUD

protokół  końcowego  odbioru  robót  spisany  20  sierpnia  2010r.  przez

przedstawicieli  Zamawiającego.  W  odpowiedzi  Kancelaria  Radcy  Prawnego

Adam Kostecki  złożyła  pismo  w imieniu  firmy  ELEKTROBUD,  w  którym

podtrzymała  w mocy dotychczasowe stanowisko firmy ELEKTROBUD.

Dyrektor poinformowała, że Radcy Prawnemu przekazała dokumentację celem

przygotowania  pozwu do sądu ww. sprawie.



Zarząd przyjął informację. 

e) informacja  nt.  Procedury  awaryjnych  dostaw  wody  dla

szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z ustaleniem Zarządu z dnia 8

września 2010r.  zostały opracowane Procedury  awaryjnych dostaw wody dla

szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19”.

Wicestarosta  przedstawił  ww.  dokument,  który  stanowi  załącznik  nr  7  do

protokołu. 

Zarząd zapoznał się z dokumentem oraz podjął uchwałę nr 328/10  w sprawie:

zatwierdzenia  „Procedury  awaryjnych  dostaw  wody  dla  szpitala  w Pułtusku

przy ul. T. Kwiatkowskiego 19”

f) pismo WPUI dot. wydania opinii przez jednostkę niezależną

nt.  rozbieżności  w  ocenie  rozliczenia  robót  budowlano  –

montażowych  pomiędzy  Inwestorem  Zastępczym  a  firmą

ZAMBET. 

Wicestarosta Pułtuski przedstawił pismo Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa

Usług  Inwestycyjnych  w  Ciechanowie  dot.  zlecenia  jednostce  zewnętrznej

opracowania opinii  nt.  końcowego rozliczenia umów dot.  budowy szpitala w

Pułtusku wykonanych przez firmę ZAMBET.

Zarząd Powiatu podtrzymał w mocy decyzję podjętą na posiedzeniu w dniu  18

sierpnia  2010r.,  tj.  WPUI pozyska opinię  jednostki  zewnętrznej  we własnym

zakresie. 

g) sprawy różne 
spraw różnych nie zgłoszono. 

8. 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,  jednogłośnie  podjął

Uchwałę  Nr  326/10  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28

grudnia 2009r.



9. 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,  jednogłośnie   podjął

Uchwałę  Nr  327/10  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

10. Ustalenie tematyki Sesji 

Zarząd Powiatu zatwierdził  tematykę XLI Sesji  Rady Powiatu w Pułtusku w

brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu. 

11.Wolne wnioski:

a) informacja  nt.  wystąpień  pokontrolnych  dot.  PUP  w

Pułtusku 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  nt.  wystąpień  pokontrolnych  dot.  PUP  w

Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 9 do protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.30

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


