Protokół Nr 163/2010
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 6 maja 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. Zatwierdzenie Aneksu nr 8 do organizacji LO im. P. Skargi w
Pułtusku
Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks Nr 8 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego
im. P. Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010. Zmian dokonano ze
względu na pismo zarządu organizacji związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej dot. zwolnienia z obowiązków świadczenia
pracy w wymiarze 38/150 etatu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
przewodniczącej p. J. Siejbik, pełniącej funkcję z wyboru na okres kadencji.
Aneks stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pułtusku
Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010
Nowego przydziału godzin ponadwymiarowych i zmian rodzaju wykonywanych
zajęć dla pedagogów dokonano w związku ze zwolnieniem lekarskim
poprzedzającym urlop macierzyński jednego pedagoga.
Aneks stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

o

wyrażenie zgody na wydawanie dodatkowych orzeczeń i opinii.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku p. M. Gos
poinformowała, że zgodnie z §3 ust 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –

pedagogicznych wnioskuje do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wydanie
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidzących i słabo
widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem. Poradnia
spełnia niezbędne warunki dot. realizacji ww. zadania.
Wniosek Poradni stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. Sprawa zostanie skierowana do
Mazowieckiego Kuratora Oświaty celem wskazania zespołów orzekających
działających w Poradni.
4. Sprawa udziału drużyny piłkarskiej Starostwa Powiatowego w
Pułtusku w Mistrzostwach Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej
MAZOVIA CUP 2010r.
Pan Zbigniew Kazimierczak kapitan drużyny Starostwa Powiatowego w Pułtusku
poinformował, że w dniach 11-12 czerwca br. odbędzie się III edycja Mistrzostw
Mazowsza Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2010.
W terminie do dnia 21 maja 2010r. br. należy zgłosić chęć udziału.
Zarząd Powiatu postanowił o wzięciu udziału w Turnieju reprezentacji Powiatu Pułtuskiego. Za
uczestnictwo w Mistrzostwach zostanie wystawiona faktura VAT.
5. Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku
- sprawy wymienione w piśmie z dnia 5 maja 2010r. (znak:
OR.0065-71/10)
1) informacja nt. rozliczenia umów i kosztorysów powykonawczych dot.
budowy szpitala w Pułtusku.
Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołajczak poinformował, że nie została przygotowana
informacja nt. umów i kosztorysów powykonawczych dot. budowy szpitala
ponieważ nie wszystkie umowy dot. budowy szpitala w Pułtusku zostały rozliczne,
m.in. zawarte z firmą ZAMBET.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że Komisja ds. odbioru
Budowy szpitala w Pułtusku odebrała już poszczególne umowy zawarte z firmą
ZAMBET, które zawierały rozliczenia i kosztorysy powykonawcze. Poza tym na
spotkaniu w styczniu 2010r. Przedstawiciel firmy ZAMBET poinformował, że

wszystkie kosztorysy powykonawcze realizacji zadania pn. Budowa Szpitala w
Pułtusku zostały złożone do Inwestora Zastępczego.
Dyrektor poinformowała, że wykonanie kosztorysów powykonawczych do umów,
które zostały już wykonane nie jest uwarunkowane zaleceniami KPPSP oraz
SANEPID, ponieważ to są inne roboty niezwiązane z umowami dotychczas
wykonywanymi.
Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski wnioskował aby na najbliższe
posiedzenie Zarządu Powiatu Inwestor Zastępczy przygotował informację nt.
dokumentów dot. analizy umów i zleceń zawartych na realizację budowy szpitala w
Pułtusku wraz z niezbędnymi kosztorysami powykonawczymi i inną dokumentacją
techniczno – odbiorową. W przypadku braku przekazania kompletnego materiału
należy podać wykaz i przyczyny niezałatwionych spraw.
Zarząd akceptował propozycję p. Wroniewskiego.
Dokumenty przekazane przez Inwestora Zastępczego podlegają zaopiniowaniu
przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Członek Zarządu p. E. Wroniewski zwrócił się do Dyrektora Wydziału Organizacji
i Nadzoru o przedstawienie informacji nt. terminów w jakich WPUI było
zobowiązane do rozliczenia umów kosztorysami powykonawczymi.
2) informacja nt. rozliczenia wykonania umowy z firmą ELEKTROBUD
(wg ustaleń przyjętych na spotkaniu w dn. 21 kwietnia 2010r.)
Prezes WPUI poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu w
dniu 21 kwietnia 2010r. firma ELEKTROBUD w terminie do 4 maja 2010r. miała
przekazać kosztorysy powykonawcze do zadania pn. Wykonanie zasilania w energię
elektryczną budowanego szpitala w Pułtusku. Natomiast WPUI miało sprawdzić
kosztorysy w terminie dwóch dni od daty ich otrzymania.
Niestety firma ELEKTROBUD przekazała kosztorysy w dn. 5 maja br. a więc
WPUI nie zdążyło ich sprawdzić.
Prezes poinformował, że kosztorysy zostaną sprawdzone i dostarczone do
Starostwa Powiatowego w dn. 10 maja 2010r.

Zarząd przyjął informację.
3) sprawa udzielenia zlecenia w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
wynikające z zaleceń kontroli SANEPID i KPPSP
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła zakres
robót objętych zleceniem w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe wynikające z
zaleceń kontroli SANEPID oraz KPPSP w brzmieniu załącznika nr 6 do
protokołu.
Skarbnik Powiatu zapytała co jest przyczyną wzrostu środków finansowych na
realizację zaleceń wynikających z kontroli SANEPID oraz KPPSP.
Skarbnik przypomniała, że na jednym z posiedzeń Zarządu, Inwestor Zastępczy
przedstawił szacunkowe koszty związane z realizacja ww. zadań, na kwotę
510.000zł, tj. ok.61.000zł – wykonanie projektu budowlanego, ok.244.000zł
wymiana drzwi ewakuacyjnych, ok. 122.000zł oddymanie szybów windowych,
83.000zł pozostałe sprawy związane z realizacją zadania. Obecnie jest wzrost o ok.
150.000zł
Prezes WPUI poinformował, że planowany koszt wykonania oddymiania szybów
windowych wynosi 122.000zł. Jednak zgodnie z opinią rzeczoznawcy nie ma
potrzeby wykonywania oddymiania szybów windowych w sytuacji gdy zostaną
zamontowane drzwi EI60 i przystosowane pomieszczenie maszynowni dźwigowej
na poddaszu do wymagań przeciwpożarowych. Szacunkowy koszt przystosowania
pomieszczeń wyniesie ok. 42.000zł.
Poza tym Prezes wyjaśnił, że w pierwotnie WPUI proponowało na wykonanie
pomieszczenia izolatki na oddziale dziecięcym kwotę ok. 20.000zł netto. Jednak
zgodnie z przepisami prawa, istnieje konieczność wyposażenia izolatki w płuczkę –
dezynfektory basenów. Obecnie szacowany koszty wykonania pomieszczenia
izolatki wynosi ok.76.402,26zł netto.
Po dokonaniu analizy Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje:
- wyłączyć z zakresu robót wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu dla
ordynatorów chirurgii – powyższe zadanie zostanie wykonane we własnym
zakresie,
- uzasadnić konieczność zakupu i montażu dwóch dezynfektorów basenów do
izolatki na oddziale dziecięcym, ponieważ powyższe zadanie stanowi wzrost

inwestycji o 64.000zł nett o powyższą sprawę wyjaśni Inwestor Zastępczy oraz
SP ZOZ w Pułtusku.
W przypadku zasadności zakupu ww. urządzeń Zarząd Powiatu akceptuje ww.
pozycję.
Ponadto Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń akceptował wykaz następujących robót do
wykonania w budowanym szpitalu:
1) przerobienie pomieszczenia maszynowni na pomieszczenia czasowego depozytu
ubrań,
2) zabezpieczenie okien przed otwarciem oraz obsługa lufcików poziomu podłogi,
3) przystosowanie pomieszczenia szatni dla rodziców oddziału dziecięcego,
4) przystosowanie pomieszczenia do przechowywania zwłok,
5) przebudowa

instalacji wentylacji mechanicznej + roboty towarzyszące

(endoskopia)
6) przystosowanie pomieszczeń maszynowni dźwigowej na poddaszu do wymagań
przeciwpożarowych.
4) harmonogram zlecania robót przewidzianych do wykonania w ramach
pozycji nr 6 – rozruchy technologiczne oraz pozycji nr 7 – koszty
eksploatacyjne.
Zarząd Powiatu zapoznał się z harmonogramem robót – rozliczenie pozycji nr 6 i 7
inwestycji Budowa Szpitala w Pułtusku w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.
Wszystkie sprawy związane z udzieleniem zleceń ustalą Prezes WPUI oraz
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że udzielnie zleceń łączy się z wydatkowaniem
środków finansowych. Ze względu na fakt, iż środki finansowe przewidziane na
ww. zadanie wygasają w dniu 30 czerwca 2010r. należy podjąć wszelkie starania aby
wykonać niezbędny zakres prac w tym terminie.
Zarząd przyjął informacje oraz postanowił o udzieleniu zleceń zgodnie z
przedstawionym harmonogramem.
5) informacja nt. wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury dot.
szerokości drzwi ewakuacyjnych.
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury p. W. Subkowski poinformował,
że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu do Ministerstwa Infrastruktury został

złożony wniosek o odstępstwa w zakresie szerokości drzwi ewakuacyjnych. W
odpowiedzi na ww. wystąpienie Ministerstwo zwróciło się do Starosty Pułtuskiego
o dołączenie do ww. wystąpienia opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej.
Dyrektor poinformował, że Komendant wydał już opinię , w której wyraził zgodę
na proponowane przez Zarząd Powiatu odstępstwa dot. szerokości drzwi
ewakuacyjnych. Prawdopodobnie będzie konieczność wymiany tylko dwoje drzwi.
Ponadto z opinii wydanej przez Komendanta wynika, że obiekt musi spełniać
wymogi m.in. dot. podłączenia obiektu do systemu współgrającego z systemem
KPPSP.
Zarząd przyjął informację.
6) Sprawy różne
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru do
przygotowania

wszelkich

spraw

związanych

z

przedłużeniem

umowy

z p. Z. Mikołajczakiem na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
6. Informacja nt. przetargów ogłaszanych przez SP ZOZ w Pułtusku
- sprawa

przetargu

dot.

projektu

przebiegu

przyłącza

telefonicznego do obiektu ZOZ w Pułtusku
Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. M. Tarasewicz przedstawiła informację nt.
harmonogramu realizacji zamówień publicznych projektu pn. Nowoczesne
wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w
brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.
Zarząd przyjął informację.
Kierownik Gospodarczy SP ZOZ w Pułtusku p. P. Piekarski poinformował o
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na minimalne wyposażenie do
wykonania w budowanym szpitalu na kwotę 1.200.000zł
Poinformował, że postępowanie na dostawę wyposażenia medycznego podzielono
na 9 zadań. Wpłynęły oferty na 6 zadań. Obecnie są one sprawdzane i jeżeli okaże
się, że są kompletne będzie istniała możliwość podpisania umów.

Niestety nie wpłynęły oferty na: dostawę łóżka porodowego, dostawę wyposażenia
do pracowni RTG oraz nie wpłynęła oferta na dostawę łóżek noworodkowych i
kozetki dla pacjenta.
Skarbnik Powiatu poinformowała o konieczności rozliczenia postępowania o
udzielenie zamówienia dot. minimalnego wyposażenia do wykonania w
budowanym szpitalu oraz przekazania informacji o terminach podpisania umów
wartości umów, terminach realizacji, terminach płatności. Powyższe informacje są
niezbędne do wszczęcia przez Zarząd Powiatu

procedury związanej z emisja

obligacji.
Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przekazania stosownych informacji.
Kierownik Gospodarczy SP ZOZ w Pułtusku p. P. Piekarski poinformował, że w
postępowaniu przetargowym na wykonanie przebiegu przyłącza telefonicznego do
obiektu nowego szpitala nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie w trybie z wolnej ręki
wystąpią do ERY o złożenie oferty.
Zarząd przyjął informację.
7. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku nt. spraw
wymienionych w piśmie z dnia 22 kwietnia 2010r. (OR.0065-65/10)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Kierownika Obwodu Drogowego p. J.
Melnickiego nt.
- wykonania robót na drodze powiatowej Przewodowo – Golądkowo –
Pokrzywnica –Klusek
- wniosku złożonego do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
dofinansowanie drogi powiatowej na odc. Łady – Zalesie,
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej.
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym , jednogłośnie podjął uchwałę
nr 301/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Pan Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski z powodu urlopu nie był obecny na
posiedzeniu Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym , jednogłośnie podjął uchwałę
nr 300/2010 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok
2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r
Pan Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski z powodu urlopu nie był obecny na
posiedzeniu Zarządu.
10. Wniosek

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

w

Głodowie

dot.

dofinansowania uroczystości.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Ochotniczej Starzy Pożarnej w
Głodowie dot. dofinansowania obchodów 50-lecia powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głodowie oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu upominków okolicznościowych w
kwocie 500zł – 600zł.
11. Wniosek PCK dot. ufundowania pucharów.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wiceprezesa ZR PCK w Pułtusku
organizacji V Zintegrowanego Spotkania połączonego z Konkursem Strzeleckim.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu 2 pucharów dla uczestników Konkursu
Strzeleckiego, tj. za zajęcie II miejsca indywidualnie oraz za zajęcie II miejsca
drużynowo.
12. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia
i 26 kwietnia 2010r.
Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia i
26 kwietnia 2010r.
13. Wolne wnioski.
- informacja Środowiskowego Domu Samopomocy nt. złożenia
wniosku dot. zakupu samochodu osobowego typu bus.
Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja
Bezpieczeństwa przyjęła wniosek dot. zakupu samochodu osobowego typu bus dla
Środowiskowego Domu Samopomocy. Samochód miał zostać zakupiony przy
współudziale środków PFRON.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku p. Ł. Ruszkowski
przekazał informację, że w 2010r.

nie ma możliwości złożenia wniosku do

PFRON o realizację ww. zadania. W związku z powyższym Dyrektor przekazał, że
stosowny wniosek przygotuje w roku 2011.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.40
Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Andrzej Dolecki ...................................................
Witold Saracyn .....................................................
Wiesław Cienkowski ...........................................
Zbigniew Szczepanik ...........................................
Edward Wroniewski ...........................................

