Protokół Nr 160/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 14 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. 12.00
1.
-

Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku
rozliczenie środków finansowych budowy szpitala

Zgodnie z ustaleniami z dnia 7 kwietnia 2010r. dot. rozliczenia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu na zadanie Budowa Szpitala w
Pułtusku – p. Mendalka przedstawiciel WPUI omówił rozliczenie, przygotowane wspólnie z p. Skarbnik, przedstawiające zestawienie zakresu rzeczowego i
środków finansowych, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd przyjął informację.
Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa WPUI do przedstawienia rozliczenia budowy szpitala w Pułtusku dot. wszystkich umów i kosztorysów powykonawczych.
Termin realizacji zadania 30 kwietnia 2010r.
•

omówienie wykonania zakresu robót wynikającego z umowy zawartej z
firmą ELEKTROBUD

Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa WPUI do przedłożenia w terminie do 16
kwietnia 2010r. szczegółowego rozliczenia wykonania zakresu umowy nr
64/2006 zawartej w dn. 10 kwietnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno –
Usługowym „ELEKTROBUD”
Sprawa rozliczenia umowy z firmą ELEKTROBUD zostanie omówiona na spotkaniu w dn. 21 kwietnia br.
•

sprawa oddymiania szybów windowych

Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechnaowie poinformował, że w
sprawie oddymiania szybów windowych w budowanym szpitalu w Pułtusku
wypowiedział się rzeczoznawca, który podał podstawę prawną oraz przyczyny
dla których nie ma potrzeby wykonywania ww. czynności.
Ze względu na nieobecność Komendanta KPPSP w Pułtusku nie odbyło się
spotkanie z KPPSP celem ustalenia powyższej sprawy.
Zarząd Powiatu postanowił, że spotkanie w ww. sprawie odbędzie się w dn. 16
kwietnia br. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Radcy Prawnego p. Paszkowskiego nt.
stanowiska KPPSP w części dot. szerokości drzwi z klatek schodowych na parterze bloków A1 i A2.
Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa szerokości drzwi z klatek schodowych
na parterze bloków A1 i A2 zostanie omówiona na spotkaniu z KPPSP w dn. 16
kwietnia 2010r.
•

informacja nt. wymiany drzwi przystankowych w dźwigu zamontowanym przez Fabrykę Urządzeń Dźwigowych i zgłoszenia go do UDT oraz
informacja dot. zamontowanej platformy (w zakresie zaleceń KPPSP)

Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechanowie poinformował, że sprawa wymiany drzwi przystankowych w dźwigu dotyczy firmy ZAMBET w Pułtusku oraz Fabryki Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie. Z przekazanych informacji wynika, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie i drzwi zostaną wymienione.
Platforma dźwigowa – p Mendalka poinformował, że w dniu wczorajszym
przywieziono drzwi do platformy dźwigowej, natomiast w dniu dzisiejszym
zostanie przekazana niezbędna dokumentacja i certyfikat. Wymienione dokumenty zostaną przekazane Komendantowi KPPSP w Pułtusku podczas spotkania w dn. 16.04.2010r.

Zarząd zapoznał się z informacją.

•

informacja nt. wymiany drzwi do 4 wind (protokół odbioru)

Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechanowie poinformował, że drzwi
przystankowe w 4 dźwigach zostały już wymienione. Obecnie wykonywane są
m.in. obróbki. W dn. 19 kwietnia br. nastąpi odbiór drzwi.
p. Medndalka poinformował, że posiada niezbędną dokumentację oraz certyfikaty na ww. drzwi, które na spotkaniu w dn. 16.04 2010r. zostaną przekazane Komendantowi KPPSP w Pułtusku.
Zarząd zapoznał się z informacją.

•

informacja nt. założenia opasek ppoż w szachtach instalacji sanitarnych

Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechanowie poinformował, że
opaski ppoż w szachtach instalacji sanitarnych zostały już założone. Natomiast
firma ZAMBET zakryje szachty po ich odbiorze przez KPPSP.
Zarząd zapoznał się z informacją.

•

uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej ręki na roboty dodatkowe
wynikające z zaleceń kontroli SANEPID i KPPSP

Pan K. Mendalka przedstawiciel WPUI w Ciechanowie poinformował, że uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej ręki na roboty dodatkowe wynikające z
zaleceń kontroli SANEPID i KPPSP jest jeszcze w opracowaniu. Zostanie ono
przekazane do Starostwa do 16 kwietnia 2010r. Również w tym dniu projektant
przywiezie niezbędne dokumenty, które będą podstawą do udzielenia zlecenia.
Zarząd zapoznał się z informacją.
−

sprawy różne

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. M. Permanicka poinformowała,
że Komisja odbioru końcowego robót zadania pn. Budowa szpitala Pułtusku –
kontynuacja I etapu spotkała się na budowie szpitala w dn. 6 kwietnia 2010r.
Komisja dokonała przeglądu pomieszczeń na parterze budynków A1, A2 i C i

stwierdziła, że nie wszystkie usterki wymienione w protokołach z dn. 20 i 21
stycznia 2010r. zostały usunięte. W związku z powyższym Komisja uznała za
niecelowe dokonywanie przeglądu pomieszczeń na innych kondygnacjach
budynku.
Przedstawiciel Wykonawcy – oświadczył, że na pozostałych piętrach usterki
usuwane są sukcesywnie.
Zarząd przyjął informację.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że
zgodnie z decyzją Zarządu wystąpiła do 5 firm celem złożenia kosztorysów
ofertowych na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń kontroli SANEPID i
KPPSP. Na zapytanie odpowiedziała jedna firma BUDOMUR z Pułtuska. Cena
oferty wynosi 378.385,88zł. Kosztorys ofertowy złożyła również firma ZAMBET na kwotę 327.824zł. Planowane środki na ww. zadanie ok. 354.000zł.
Zarząd zapoznał się z informacją.
2.

Sprawa przekazania w użytkowanie szpitala na rzecz SP ZOZ w
Pułtusku

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
poinformowała, że procedura przekazania nieruchomości w użytkowanie została opisana w art. 53 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
„Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie
przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym)”.
Przekazanie nieruchomości nastąpi przez podpisanie aktu notarialnego.
Radca prawny p. S. Paszkowski wydał opinię, zgodnie z którą – biorąc pod
uwagę art. 53 ust. 1 cyt. ustawy, jest obowiązek wywieszania wykazu nieruchomości ale nie ma potrzeby podawania ceny nieruchomości jeżeli jest ona
przekazywana w nieodpłatne użytkowanie.
Wycena jest potrzebna tylko do taksy notarialnej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Dyrektora GGN do
przygotowania stosownej uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. Poza tym p. Dyrektor przygotuje dokumenty niezbędne do przekazania nieruchomości na rzecz SP ZOZ.
3.

Informacja nt. projektu przebiegu przyłącza telefonicznego do
obiektu ZOZ w Pułtusku

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie przyłącza telefonicznego do obiektu ZOZ w Pułtuska ul. T. Kwiatkowskiego ogłoszono już trzy przetargi. Ze względy na fakt, iż do przetargu nikt nie
przystąpił, w trybie z wolnej ręki wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej S.A.
z propozycją realizacji ww. zadania. Niestety rozmowy nie zakończyły się podpisaniem umowy. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym ogłoszono ponowny
przetarg na ww. zadanie. Rozstrzygniecie przetargu nastąpi 21 kwietnia br.
Zarząd przyjął informację oraz zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przedstawienia wyników przetargu na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu.
4.

Akceptacja porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów i określenia wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w
rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Makowskiego.

Dyrektor PCPR w Pułtusku – przedstawiła porozumienie w sprawie ponoszenia
kosztów i określenia wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych
rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Makowskiego.
Porozumienie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu akceptował porozumienie.
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Pomiechówek.

Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Zarząd Powiatu w Nowym Dworze
Mazowieckim zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2408W Wólka – Nowe Orzechowo
położonej na terenie Gminy Pomiechówek.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 297/10 w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Pomiechówek.
6.

Wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku – Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów dot. udostępnienia autokaru na wycieczkę

Sekretarz Powiatu– poinformowała, że Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie autokaru
na jednodniową wycieczkę do Łodzi.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu postanowił o sfinansowaniu wydatków rzeczowych związanych
z przewozem osób na jednodniową wycieczkę do Łodzi.
7.

Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dot. zwiększenia
planu finansowego na bieżące utrzymanie dróg.

Skarbnik Powiatu– poinformowała, że Kierownik Obwodu Drogowego Zarządu
Dróg Powiatowych w Pułtusku p. J. Melnicki zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na
bieżące utrzymanie.
Zarząd Powiatu postanowił o zwiększeniu planu finansowego Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku o kwotę 182.000 zł. Na najbliższej Sesji Rady Powiatu
zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady
Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. zawiera podział rezerwy celowej
w kwocie 8.100zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Pułtuski.

Zarząd Powiatu przyjął informację.
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym , jednogłośnie podjął uchwałę nr 295/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na
rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
9.

Omówienie sprawy kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu za 2009r.

Skarbnik Powiatu – poinformowała o konieczności przeprowadzenia kontroli
5% wydatków za rok 2009.
Zarząd Powiatu postanowił o zleceniu kontroli 5% wydatków Kancelarii Obsługi Finansowej Stefania Pariaszewska Biegły Rewident, Ciechanów, ul.
Gwardii Ludowej 23 paw. 15, Zarząd ustalając wysokość wynagrodzenia nie
wyższą jak poprzednia kontrola 5% wydatków.
10.

Omówienie sprawy dofinansowania przez gminy budowy szpitala
w Pułtusku.

Wicestarosta Pułtuski poinformował o konieczności wystąpienia do gmin powiatu pułtuskiego o udzielenie pomocy finansowej na budowę szpitala, tzn. na
wyposażenie. W związku z tym zaproponował aby w tej sprawie odbyło się spotkanie z Burmistrzem i Wójtami gmin powiatu pułtuskiego, jak również Przewodniczącymi Rad Gmin Powiatu Pułtuskiego. Sprawa ustalenia kwoty dofinansowania zostanie wypracowana podczas spotkania.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że podczas spotkania z samorządowcami
zostanie również przekazana informacja o zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, zgodnie z którą gmina ma możliwość bezpośrednio, samodzielnie
dofinansować budowę szpitala, np. może zakupić sprzęt lub wyposażenie.
Zarząd akceptował propozycję Wicestarosty i p. Skarbnik oraz postanowił wystąpić do Burmistrza i Wójtów gmin powiatu pułtuskiego, jak również Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Pułtuskiego z pismem informującym o:
•

budowie szpitala w Pułtusku

•

terminie spotkania, podczas którego zostanie przeprowadzona wizja lokalna
budowanego szpitala.

11.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 marca
i 7 kwietnia 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 marca
i 7 kwietnia 2010r.
12.
•

Wolne wnioski

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pułtusku nt. zmianę ustawy o pomocy społecznej dot.
funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy oraz ich finansowania. Zmiana dot. sposobu naliczania odpłatności w ośrodkach wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 kwietnia 2010r. przestaje obowiązywać opracowana przez Wydział Polityki Społecznej MUW w Warszawie
– Tabela odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w
woj. maz. Decyzje administracyjne będą wydane zgodnie z obowiązującymi
zapisami ustawy. W związku z powyższym uchwała Nr XXIV/168/08 Rady
Powiatu w Pułtusku z 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku przestaje obowiązywać z dn. 31 marca 2010r. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd przyjął informację.

•

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją ZS im. B. Prusa w Pułtusku nt. zawartej umowy na udostępnienie sal lekcyjnych do przeprowadzania kursu
„ABC Przedsiębiorczości” Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

•

przekazanie informacji nt. przetargów przeprowadzanych na zakup
sprzętu specjalistycznego do SP ZOZ

Członkowie Zarządu otrzymali informację na piśmie.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że pełna informacja nt. przetargów zostanie
przedstawiona Zarządowi na posiedzeniu w dn. 21 kwietnia br.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że z przekazanej informacji nt. przetargów
wynika, że zostały unieważnione niektóre przetargi ponieważ cena

naj-

korzystniejszej ofert przewyższała zaplanowane środki. Skarbnik zwróciła się
do Dyrektora o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu informacji
o cenie oferty oraz o planowanych środkach.
Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
przy współpracy z Burmistrzem Miasta Pułtusk, Zarządem Powiatu w Pułtusku
oraz Miejskim Centrum Kultury i Sztuki realizując ogólnopolski program przeciwdziałania zjawisku narkomanii, alkoholizmowi i patologiom społecznym
“Profilaktyka a Teatr” organizuje konkurs pod hasłem “W poszukiwaniu wartości. Moje życie – mój wybór”. W związku z tym Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe projektu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek i postanowił ufundować nagrody (upominki) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w
konkursie w kwocie ok. 500 zł.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.30
Protokółowała:
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

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

