
Protokół Nr 189/2010

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 12 listopada  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. Zatwierdzenie  wyników  postępowania  prowadzonego  w  trybie

przetargu  nieograniczonego  pn.:  "Organizacja  i  przeprowadzenie

kursu  prawa   jazdy  kat.  C"  w  ramach  projektu

"EUROKWALIFIKACJE -  kluczem do  zatrudnienia  mieszkańców

powiatu pułtuskiego".

Pracownik Wydziału Organizacji  i Nadzoru p. A. Wądolna przedstawiła wyniki

postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:

"Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa  jazdy kat. C" w ramach projektu

"EUROKWALIFIKACJE  -  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego".

W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. 

Z postępowania zostały odrzucone dwie niżej wymienione oferty ponieważ nie

spełniały wymogów określonych w SIWZ : 

- oferta Centrum Szkolenia Kierowców PANDA z siedzibą: Nowe Miasto

- oferta  Ośrodka  Szkolenia  Zawodowego  Kierowców  LOK  z  siedzibą:

Ciechanów

Oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu to:
Numer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Liczba
punktów 

w kryterium:
CENA

Razem

1 Centralny Ośrodek Nauki Jazdy i Szkolenia
Kierowców INTERNATIONALE TRANSPORT

SPEDITION 
A. MICHALCZEWSKI 

O/WARSZAWA 91,37 91,37



2 Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas
Nowy Dwór Mazowiecki 96,91 96,91

3 Ośrodek Szkolenia Kierowców ZNAK s.c.
Pułtusk 100 100

Oferta  złożona  przez  Ośrodek Szkolenia  Kierowców ZNAK w Pułtusku  jest

najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest ofertą najtańszą

i  uzyskała  maksymalną  ilość  punktów.  Cena brutto  wybranej  oferty  wynosi:

39.975zł.

Zarząd akceptował wyniki postępowania. 

2. Informacja nt. przedłużenia terminu zakończenia prac dotyczących

modernizacji  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowania

numerycznej mapy zasadniczej  obrębu Zatory gm. Zatory (umowa

nr 56/10).

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła  wniosek  firmy  POLSERVICE  GEO  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w

Warszawie dot. zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie modernizacji

ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy

zasadniczej obrębu Zatory gminy Zatory. Przyczyną zmiany terminu są warunki

atmosferyczne. 

Zarząd  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Umowa  zostanie  wykonana  w

terminie do 15 marca 2011r. 

3. Zatwierdzenie  Aneksu  Nr  2  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława Prusa w Pułtusku w roku szk. 2010/2011.

Zarząd  Powiatu  zatwierdził  Aneks  Nr  2  do  organizacji  Zespołu  Szkół  im.

Bolesława Prusa w Pułtusku w roku szk. 2010/2011.

Realizacja Aneksu nastąpi w ramach planu finansowego jednostki. 

4. Informacja  nt.  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  przekazania

inwestycji pn. Budowa szpitala w Pułtusku.

Dyrektor  Wydziału Organizacji  i  Nadzoru p.  M. Permanicka przedstawiła

protokół Komisji Inwetaryzacyjnej zadania pn. budowa szpitala w Pułtusku

– kontynuacja I etapu



Dyrektor  poinformowała,  że  Komisja  w  trakcie  inwentaryzacji

przeprowadzonej metodą weryfikacji, ustaliła:

- ogólną  charakterystykę  obiektu  szpitala  w  Pułtusku  przy  ul.  T.

Kwiatkowskiego 19,

- rozliczenie  nakładów finansowych  na poszczególne  budynki,  budowle,

obiekty i urządzenia techniczne

- dokumentację techniczno – odbiorową

- przeprowadziła analizę dokumentacji projektowej.

Komisja Inwetaryzacyjna wnioskuje aby zobowiązać Inwestora Zastępczego do

sporządzenia  zestawienia  projektów  wynikających  ze  wszystkich  umów  na

prace projektowe ze wskazaniem ile egzemplarzy winno być wykonanych oraz

ich przeznaczenia i wykorzystania przez wykonawców i służby budowlane oraz

do zwrotu pozostałych egzemplarzy.

Następnie Dyrektor OR przedstawiła protokół zdawczo – odbiorczy przekazania

mienia wg stanu na dzień 20 października 2010r., który będzie załącznikiem do

uchwały Zarządu Powiatu o akceptacji ww. dokumentu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  powiat  pułtuski  przekazuje  SP  ZOZ

majątek, tj. wybudowany szpital na Popławach , który został zinwentaryzowany

zgodnie z klasyfikacją środków trwałych określonych w rozporządzeniu  Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Natomiast obecnie do tego protokołu został dołączony dodatkowy załącznik –

dokumentacja techniczno – odbiorowa.  

Członek  Zarządu  p.  M.  Wroniewski  poinformował,  że  decyzję  w  sprawie

akceptacji  protokołu zdawczo – odbiorczego jest  w stanie podjąć dopiero po

zapoznaniu się z  ww. dokumentem. 

Następnie poinformował, że jeżeli  w sprawie akceptacji protokołu zdawczo –

odbiorczego  ma  zostać  podjęta  uchwała  Zarządu  Powiatu,  to  wnioskował  o

pozyskanie  opinii  radcy  prawnego  o  dokumencie.  Ponadto  p.  Wroniewski

uważa,  że  decyzja  w tej  sprawie,  z  uwagi  na  dużą  wartość  przekazywanego

majątku, powinna zostać podjęta w obecności wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Powiatu akceptował wnioski p. Wroniewskiego 



Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że Radcy Prawnemu

przekaże  kompletną  dokumentację  dot.  inwentaryzacji  i  protokół  zdawczo  –

odbiorczy przekazania inwestycji.  

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2011-2024.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  341/10  w  sprawie  projektu  wieloletniej

prognozy  finansowej  powiatu  na  lata  2011-2024.  Uchwała  zostanie

przedstawiona Radzie  Powiatu  oraz  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  celem

zaopiniowania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r. 

Zarząd  powiatu  podjął  uchwałę  Nr  342/10  w  sprawie  projektu  uchwały

budżetowej na 2011r..

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem i

materiałami  informacyjnymi  zostanie  przedstawiony  Radzie  Powiatu  oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  członków  Zarządu

Powiatu Pułtuskiego do dokonania czynności prawnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 343/2010 w sprawie upoważnienia członków

Zarządu Powiatu Pułtuskiego do dokonania czynności prawnych.

8. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 
Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.40

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ........................................... 


