
Protokół Nr 171/10

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 21 lipca 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. 11.30

1. Sprawa budowy chodnika w m. Grabówiec i Pniewo

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. K. Strzyżewski – poinformował, że

koszt  wykonania chodnika w m. Grabówiec  o długości  2306 m został  wyszacowany na

kwotę 764.357 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość zadania wynosi 799.949,27

zł. Brak jest środków w wysokości 505.615 zł.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  ogłosi  przetarg  na  wykonanie  chodnika  w  m.

Grabówiec.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. K. Strzyżewski – poinformował, że w

budżecie powiatu są zaplanowane środki finansowe na budowę chodnika w m. Pniewo w

wysokości 100.000 zł. Szacunkowy koszt budowy chodnika na długości 1060 m wynosi ok.

244.000 zł. 

Zarząd Powiatu zobowiązał  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przeprowadzenia

rozmów nt.  budowy chodnika z Wójtem Gminy Zatory i ustalenia zasad współpracy. 

1a.  Informacja  nt.  rozpatrzenia  ofert  na  wykonanie  zadania  “Przebudowa  drogi

powiatowej ul. Kolejowa w Pułtusku”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. K. Strzyżewski – poinformował, że

zostały  rozpatrzone  oferty  na  realizację  zadania  pn  “Przebudowa  drogi  powiatowej  ul.

Kolejowa w Pułtusku.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła firma  Przedsiębiorstwo Handlu  i

Obrotu “POLHILD” Mieczysław Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, Kobyłka.

Cena oferty wynosi 379.671,00 zł.  W budżecie powiatu zostały natomiast zabezpieczone

środki  w  wysokości  300.000  zł.,  z  czego  61.000  zł  przeznaczono  na  sfinansowanie

dokumentacji budowlanej. W związku z tym na realizację zadania pozostało 239.000 zł. Do



zrealizowania ww. inwestycji brakuje środków w wysokości 140. 671 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

2. Informacja  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  wykonanych  robotach  na  drogach

powiatowych po intensywnych opadach deszczu w m. czerwcu 2010r. 
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  p.  K.  Strzyżewski –  przedstawił

informację  o  wykonanych robotach  na  drogach  powiatowych po  intensywnych opadach

deszczu, które miały miejsce w miesiącu czerwcu 2010r. Informacja stanowi załącznik nr 3

do protokółu. 

Dyrektor  poinformował,  że  wszystkie  prace  związane  z  poprawą  stanu  dróg  zostaną

zakończone do końca września 2010r. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

3. Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  o  akceptację  projektów

opracowanych w ramach POKL. 

Dyrektor ZS im. B.  Prusa w Pułtusku – p.  D.  Orłowska  – zwróciła  się  z  wnioskiem o

akceptację  projektów  opracowanych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,

Priorytet IX Działanie 9.2 “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Poinformowała,  że  opracowane  projekty  to:  “Aktywność  pozalekcyjna  alternatywą  dla

destrukcyjnych  i  patologicznych  zachowań  młodzieży”  oraz  “Profesjonalny  pracownik

gastronomii”.

Pani Anna Kmiołek – pracownik ZS im. B. Prusa w Pułtusku – poinformowała, że wartość

projektu  “Aktywność  pozalekcyjna  alternatywą  dla  destrukcyjnych  i  patologicznych

zachowań młodzieży” wynosi 385.645,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w postaci sal

lekcyjnych  stanowi  49.204,00  zł.  tj.  12,7585%.  Jeśli  chodzi  o  projekt  “Profesjonalny

pracownik  gastronomii”  jego  wartość  wynosi  445.706,00  zł.,  w  tym  wkład  własny

niepieniężny  wynosi  54.436,00  zł.,  a  wkład  własny  pieniężny  to  2.400  zł.  (środki

zabezpieczone są w budżecie szkoły). 

Ww. wnioski stanowią załącznik do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu projektów.

4. Wniosek p. Jolanty Siejbik o wyrażenie zgody na kontynuację nauczania. 

p.o.  Dyrektora  Wydziału  EZK  –  p.  Z.  Chodkowski  –  poinformował,  że  nauczyciel

matematyki w LO im. P. Skargi w Pułtusku p. Jolanta Siejbik zwróciła się z wnioskiem o

wyrażenie zgody na kontynuację nauczania w roku szkolnym 2010/2011. Dyrektor dodał, że



w związku z objęciem funkcji przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Związkowej, p.

Siejbik uzyskała prawo do zmniejszenia pensum. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4  do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem oraz dokonał  analizy zatwierdzonej organizacji

pracy  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  na  rok  szkolny  2010/2011.  Zarząd  negatywnie

zaopiniował wniosek. 

5. Informacja  nt.  realizacji  zamówień  publicznych  projektu  pn.  „Nowoczesne

wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. N. Tokarski – poinformował, że w dniu 8 lipca 2010r.

została podpisana umowa na dostawę wyposażenia oddziałów szpitalnych, zadanie nr 1:

wyposażenie  sal  chorych  i  gabinetów  zabiegowych  na  kwotę  843.210,51  zł  brutto  z

terminem realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Ponadto w dniu 14 lipca 2010r.

została podpisana umowa na dostawę echokardiografu na łączną kwotę 344.540,00 zł. brutto

z terminem realizacji umowy – 8 tygodni od podpisania umowy. W dniu 13 lipca 2010r.

miało miejsce otwarcie ofert na dostawę sprzętu kardiologicznego oraz na dostawę sprzętu

medycznego. 

Pracownik Starostwa Powiatowego – p.  A.  Wądolna -  przedstawiła wykaz ofert  wraz z

wartościami szacunkowymi w brzmieniu załącznika nr 5 do nin. protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

5a.  Sprawa  oszczędności  powstałych   w  wyniku  przeprowadzonych  postępowań

przetargowych  dot.  projektu  pn.  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”
Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych w Pułtusku – p. B. Więcek – poinformowała,

że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dot. projektu pn. „Nowoczesne

wyposażenie  szpitala  gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego  pacjentów”,  w niektórych

pozycjach  powstały  oszczędności,  których  zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez

Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych,  nie  można  przesunąć  na  inne

zadania  przetargowe.  Powstałe  oszczędności  należy  zwrócić  do  budżetu  Mazowieckiej

Jednostki. 

Dyrektor  SP  ZOZ w  Pułtusku  –  p.  N.  Tokarski –  poinformował,  że  do  Mazowieckiej

Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  został  złożony  wniosek  o  przesunięcie

powstałych oszczędności na inne zadania przetargowe, jednak odpowiedź była negatywna.

Dyrektor podkreślił, że w sytuacji, gdy SP ZOZ nie będzie mógł skorzystać z ww. środków,



wówczas,  na  dzień  dzisiejszy,  biorąc  pod  uwagę  cały  projekt  na  zakup  wyposażenia

zabraknie ok. 400.000  zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

6. Informacja Dyrektora SP ZOZ o postępach prac związanych z podpisaniem umowy

na wykonanie przebiegu przyłącza teleinformatycznego do budowanego szpitala w

Pułtusku 

Dyrektor SP ZOZ poinformował, o dalszych rozmowach z TP S.A nt. podpisania umowy.

Dyrektor  zaznaczył,  że  zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami,  świadczenie  usług

telekomunikacyjnych w nowym szpitalu nastąpi od 1 września 2010r. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

7. Informacja nt. kontraktu na Poradnię „K” w latach 2008-2010

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  N.  Tokarski  przedstawił  informację  nt.  realizacji

kontraktu w  poradni ginekologiczno – położniczej w I półroczu lat 2008, 2009 oraz 2010.

informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

8. Sprawy dot. budowy szpitala w Pułtusku 

a)  zapoznanie  Zarządu  z  propozycją  rozliczenia  umów  dot.  budowy  szpitala  w

Pułtusku wykonanych przez firmę ZAMBET 

– przedstawienie pisma WPUI z dnia 9 lipca 2010r. dot. rozliczenia firmy ZAMBET

– przedstawienie pisma firmy Zambet z dnia 9 lipca 2010r. dot. rozliczenia budowy

szpitala w Pułtusku (tematy omawiane łącznie)

Zarząd  zapoznał  się  ze  złożoną  propozycją  rozliczenia  budowy  szpitala  w  Pułtusku

przedstawioną przez WPUI oraz PPU Zambet i postanowił, że strony dokonają ponownie

szczegółowej analizy rozliczenia, która będzie przedmiotem jednego z kolejnych posiedzeń

Zarządu Powiatu. 

b) informacja nt. odbioru robót objętych umową na roboty dodatkowe wynikające z

zaleceń pokontrolnych SANEPID oraz KPPSP 

Wicestarosta – poinformował, że w dniu 22 lipca 2010r. o godz. 10 odbędzie się spotkanie z

Komendantem KP PSP w Pułtusku oraz  firmy “Al-Ber” w Warszawie dot.  podłączenia

obiektu  szpitala  do  monitoringu  pożarowego.  Podłączenie  to  wymagane  było  w  opinii

Komendanta  Wojewódzkiego  PSP  w  Warszawie  dotyczącej  odstępstwa  od  wymaganej

szerokości  drzwi  w klatach  schodowych,  było to  dodatkowym wymogiem związanym z

realizacją zaleceń pokontrolnych KP PSP w Pułtusku.  



Zarząd Powiatu przyjął informację. 

c) sprawa  zasilania  energetycznego  pomieszczenia,  w  którym  będzie  montowany

aparat RTG

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  zasilania  energetycznego w pomieszczeniu  RTG

WPUI omówi z przyszłym użytkownikiem szpitala – SP ZOZ w Pułtusku. 

8. Aktualizacja  rozliczenia  poz.  6  -  rozruchy  technologiczne  oraz  poz.  7  –  koszty

eksploatacyjne harmonogramu budowy szpitala

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału   OR  i  p.  Mendalkę  do  ustalenia.

harmonogramu  prac  dot.  rozruchów  technologicznych  budowanego  szpitala  do  dnia  6

sierpnia 2010r. Ponadto zostaną zlecone rozruchy, na które jest gotowa dokumentacja. 

– pismo Kancelarii Radcy Prawnego z Leszna.

Wicestarosta – przedstawił pismo Radcy Prawnego, który działa w imieniu PPU Elektrobud

dot. rozliczenia umowy nr 64/2006.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.

Zarząd zapoznał  się  z  informacją oraz zobowiązał  WPUI do zajęcia  stanowiska  w ww.

sprawie.

9. Przyjęcie protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2010r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół z posiedzenia w dniu 7 lipca 2010r. 

10.Wolne wnioski. 

– Przekazanie  informacja  nt.  opracowania  sprawozdania  z  monitoringu  Strategii

Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007-2020

Dyrektor Wydziału WRP – p. M. Szajczyk  przekazał Członkom Zarządu sprawozdanie z

monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007-2020.

Temat zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

-  Wniosek  Dyrektora  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  o  akceptację  możliwości

zatrudnienia nieodpłatnie skazanych do wykonywania prac remontowych. 

Dyrektor  ZS im.  B.  Prusa  w Pułtusku  –  p.  D.  Orłowska  poinformowała  o  możliwości

zatrudnienia nieodpłatnie skazanych do wykonywania prac remontowych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

– sprawa uchwalenia Statutu Przedszkola specjalnego przy SOSW im. A. Karłowicz w

Pułtusku. 

Wicestarosta – poinformował,  że Rada Powiatu w Pułtusku podczas XXXIX Sesji Rady

Powiatu  w  dniu  30  czerwca  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/281/10  w sprawie:  założenia



przedszkola  specjalnego.  Przedszkole  będzie  funkcjonowało  w  Specjalnym  Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.  Organ tworzący placówkę

nadaje  jej  statut.  W związku  z  tym na  najbliższym posiedzeniu  Rady Powiatu  zostanie

podjęta uchwała w sprawie nadania statutu ww. placówce. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  w  informacją  i  zobowiązał  Dyrektora  Wydziału  EZK do

przygotowania projektu  statutu. 

-  Informacja  nt.  przeprowadzonych  egzaminów  dla  nauczycieli  kontraktowych

zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu pułtuskiego, którzy złożyli wnioski o

podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wicestarosta –  poinformował,  że  w  dniach  19  i  20  lipca  2010r.  były przeprowadzane

egzaminy dla nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania

egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy byli

egzaminowani to:

– Pani  Renata  Najder,  nauczyciel  zatrudniony  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku

– Pani  Beata  Zaręba,  nauczyciel  zatrudniony  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku,

– Pani Katarzyna Agata Woźniak, nauczyciel zatrudniony w Specjalnym Ośrodku Szkolno

– Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusk

– Pani  Ewa  Kucharczyk,  nauczyciel  zatrudniony  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku

– Pani  Katarzyna  Grzywacz,  nauczyciel  zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym im.

Piotra Skargi w Pułtusku

– Pani Katarzyna Jankowska, nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa

w Pułtusku

– Pani  Elżbieta  Kosek,  nauczyciel  zatrudniony w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w

Pułtusku

– Pani  Jolanta  Jadaś,  nauczyciel  zatrudniony w  Zespole  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  w

Pułtusku

Wicestarosta  poinformował,  że  wszyscy  ww.  nauczyciele  uzyskali  stopień  nauczyciela

mianowanego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

– Informacja nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 



Wicestarosta – przedstawił zakres rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

– Informacja nt. wykonania operatu na budowę szpitala 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 20 lipca 2010r. firma Emmerson Evaluation Sp. zo.o.

w Warszawie złożyła wycenę nieruchomości zabudowanej – obecnego szpitala  przy ul. 3

Maja 20. Zgodnie z przedawnionym operatem nieruchomość została wyceniona na kwotę

3.902.000 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenia zakończyło się o godz. 16.00

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


