Protokół Nr 174/10
Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 4 sierpnia 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. Omówienie spraw dot. budowy szpitala w Pułtusku

a) przedstawienia opinii radcy prawnego nt. wykonania dodatkowych
robót budowlanych w budowanym szpitalu (dot. pisma Urzędu
Zamówień Publicznych).
Starosta Pułtuski poinformował, że na poprzednim posiedzeniu członkowie
Zarządu otrzymali pismo Urzędu Zamówień Publicznych nt. wykonania
dodatkowych robót budowlanych w budowanym szpitalu.
Obecnie w ww. sprawie opinię prawną wydał Radca Prawny p. S. Paszkowski ,
który ocenił zgodność zastosowania procedury z przepisami Prawo zamówień
publicznych w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych dot. budowy
szpitala w Pułtusku. Radca prawny podtrzymał tym samym swoją opinię prawną
wyrażaną w tym zakresie w dn. 25.03.2010r. poprzedzającą udzielenie
zamówienia na wykonanie ww. robót.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła propozycję odpowiedzi
na pismo jakie zostanie skierowane do UZP w brzmieniu załącznika nr .............
do protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował treść odpowiedzi.
b) zatwierdzenie

umowy

na

konserwację

i

ponowny

rozruch

technologiczny instalacji teletechnicznych w budowanym szpitalu przy
ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła
projekt umowy na konserwację i ponowny rozruch technologiczny instalacji

teletechnicznych w budowanym szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w
Pułtusku. Wykonawcą zadania będzie PHU SALON ZABEZPIECZEŃ Wardak
Krzysztof z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji umowy – 4 sierpnia – 18
sierpnia 2010r. Wynagrodzenie wynikające z protokołu negocjacji wynosi
29.500zł brutto.
Zarząd akceptował treść umowy i postanowił o udzieleniu zlecenia.
c) zatwierdzenie umowy na podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do
monitoringu pożarowego KPPSP
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła
projekt umowy na podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do monitoringu
pożarowego KPPSP.

Wykonawcą zadania będzie Koncesjonowany Zakład

Instalacji Alarmowych AL – BER z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji
umowy – od 4 sierpnia do 30 października 2010r. Wynagrodzenie wynikające z
protokołu negocjacji wynosi 10.370zł brutto.
Zarząd Powiatu akceptował treść umowy i postanowił o udzieleniu zlecenia.
d) sprawy różne.
Członek Zarządu p. E. Wroniewski zapytał, czy zostały odebrane dodatkowe
roboty budowlane na budowie szpitala w Pułtusku wykonywane przez firmę
ZAMBET.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych p. K.
Mendalka poinformował, że w dniu 26 lipca 2010r. Komisja odbiorowa
sporządziła protokół odbioru robót, zgodnie z którym roboty budowlane zostały
już zakończone. Natomiast w uwagach zaznaczono, że należy zamontować
regały w pomieszczeniu czasowego depozytu ubrań oraz szafki w szatni dla
rodziców. Kierownik Budowy potwierdził , że do 4 sierpnia zostaną
zamontowane szafki i regały.
Zarząd zapoznał się z informacją
- Dot. rozbieżności w rozliczeniach umów dot. budowy szpitala w
Pułtusku – stanowisko ZAMBET w sprawie rozliczenia WPUI

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do PPU ZAMBET S.A. o jak najszybsze
uzgodnienie z Inwestorem Zastępczym ostatecznego rozliczenia umów na
budowę szpitala w Pułtusku. Brak przedłożenia uzgodnionego stanowiska
spowoduje, że Zarząd Powiatu przejmie rozliczenie przedstawione przez
Inwestora Zastępczego
Skarbnik Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2010r.
Zarząd Powiatu omawiał sprawę rozliczenia umowy nr 64/2006 zawartej z
firmą ELEKTROBUD oraz przedstawiono ustalenia ze spotkania z radcą
prawnym p. Sokalskim nt. czynności prawne jakie należy podjąć w celu
wyegzekwowania nadpłaty.

Wówczas ustalono, że jeżeli wykonawca nie

zwróci nadpłaconej kwoty sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w
Pułtusku do ugodowego załatwienia. W przypadku braku ugody sprawa miała
zostać skierowana do Sądu Gospodarczego właściwego do siedziby pozwanego.
Obecnie po przeprowadzonych

rozmowach z radcą prawnym p. S.

Paszkowskim wynika, że w sytuacji gdy wykonawca nie wykazuje żadnej
inicjatywy ugody sprawę należy skierować do Sądu. Natomiast szansa na
podpisanie ugody istnieje również w momencie rozprawy sądowej. Warunkiem
skierowania sprawy do Sądu jest dokonanie ostatecznego odbioru umowy nr
64/2006 podpisanej z firmą ELEKTROBUD.
Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez p. Skarbnik oraz
zobowiązał Inwestora Zastępczego do sporządzenia protokołu odbioru
końcowego zadania w terminie do 20 sierpnia 2010r.
- sprawa skompletowania dokumentów dot. rozliczenia budowy szpitala
Zarząd Powiatu postanowił, że Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru
przygotuje zestawienie dokumentów stanowiących rozliczenie poszczególnych
umów związanych z budową szpitala w Pułtusku. W sytuacji braku
dokumentów zostanie przygotowane stosowne wystąpienie do WPUI o ich
uzupełnienie.
Termin przygotowania zestawienia - 20 sierpnia 2010r.

- Sprawa zmiany umów na dostawę mediów
Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na konieczność zmiany umów na dostawę
mediów (np. wodę, gaz) ponieważ umowy są zawarte z powiatem pułtuskim.
Natomiast

z

chwilą

przekazania

budowanego

szpitala

przyszłemu

użytkownikowi koszty dostawy mediów będzie ponosił SP ZOZ w Pułtusku. W
związku z powyższym należy wcześniej podjąć czynności organizacyjno –
prawne, aby w stosownym terminie została podpisana umowa przez SP ZOZ o
dostarczenie mediów do nowo budowanego szpitala.
Zarząd przyjął informację. Odpowiedzialny za realizację ww. czynności - SP
ZOZ w Pułtusku oraz WPUI w Ciechanowie.
- Sprawa dostawy gazu do budynku szpitala
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała , że w terminie do 16
sierpnia 2010r. należy przekazać do PGNiG w Warszawie informację nt.
planowanego odbioru mocy umownej lub paliwa gazowego w 2011r.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz zobowiązał WPUI w Ciechanowie oraz
SP ZOZ w Pułtusku do przygotowania stosownej informacji na ww. temat.
- Sprawa sprzątania budowy szpitala
Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z umowami podpisanymi z firmą
ZAMBET – sprzątanie terenu budowy należy do wykonawcy.
Przedstawiciel WPUI p. K. Mendalka poinformował, że rozmawiał z
Kierownikiem budowy p. T. Czyżem, który zapewnił, że wszelkie nieczystości
zostaną usunięte z placu budowy.
Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na konieczność opracowania HACCP, który
jest niezbędny podczas odbioru szpitala przez Wojewódzką Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Warszawie.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że obecnie przygotowywany jest przetarg na
dostarczanie posiłków do budowanego szpitala, który w warunkach zamówienia
będzie zawierał normy HACCP.

- sprawa przygotowania rozliczenia kosztów eksploatacyjnych i rozruchów
technologicznych budowy szpitala
Skarbnik Powiatu poinformowała, że obecnie pojawiają się nowe pozycje
związane z rozruchami technologicznymi i kosztami eksploatacyjnymi. W
związku z powyższym zaproponowała aby WPUI przygotowało rozliczenie
harmonogramu robót zakończenia budowy szpitala w Pułtusku (poz. 6 i poz. 7).
Rozliczenie powinno obejmować okres od 1 lipca 2010r. do 30 września 2010r.
i uwzględniać nakłady poniesione oraz wszystkie niezbędne nakłady do
poniesienia związane z zakończeniem budowy szpitala – etap I.
2. Informacja Dyrektora SP ZOZ o postępach prac związanych z

podpisaniem

umowy

na

wykonanie

przebiegu

przyłącza

teleinformatycznego do budowanego szpitala w Pułtusku
Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, że w wyniku rozmów
prowadzonych z Dyrekcją TP S.A. uzyskano potwierdzenie, iż TP S.A. jest w
stanie uruchomić usługę w postaci cyfrowego dostępu i ISDN od 31 sierpnia
2010r. Natomiast sprawa dostępu do Internetu -

ze względu na potrzebę

doposażenia centrali TP w regeneratory zapewniające odpowiednie parametry
łącza – TP S.A. jest w stanie świadczyć od 31.X.2010r. . Jednak TP S.A.
zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby tę usługę uruchomić od 31 sierpnia
2010r.
Zarząd przyjął informację.
3. Informacja Dyrektora SP ZOZ

nt. kosztów związanych z

wykonaniem wizualizacji szpitala.
Dyrektor SP ZOZ przedstawił wstępne koszty związane z wykonaniem
wizualizacji szpitala ok. 58.000zł netto.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przygotowania pełnej
informacji nt. wizualizacji szpitala z wyszczególnieniem kosztów jakie poniesie
powiat pułtuski, np. tablicy głównej usług medycznych – RTG, USG, itp., oraz
tabliczek pozostałych (np. tabliczki na drzwi administracji, itp.), które będzie
finansował SP ZOZ.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Obrytem
Z-ca Dyrektora DPS Obryte p. B. Łach przedstawił projekt Regulaminu
Organizacyjnego DPS Obryte w brzmieniu załącznika nr ............ do protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował regulamin oraz podjął uchwałę nr 314/10 w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
5. 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 312/10 w sprawie zmiany 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 był nieobecny na posiedzeniu
Zarządu.
6. 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 313/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Pan Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski był nieobecny na posiedzeniu
Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia
mieszkańców powiatu pułtuskiego
Temat zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Zarządu.
8. Wolne wnioski
-

sprawa złożenia wniosku dot. przebudowy drogi powiatowej w ramach
Schetynówki

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do końca września będzie trwał nabór
wniosków na realizację zadań drogowych w ramach rządowego programu
budowy i naprawy dróg lokalnych tzw. Schetynówki na rok 2011. Skarbnik
Powiatu poinformowała, że należy przygotować stosowny wniosek dot.
przebudowy drogi powiatowej.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania
propozycji przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. Schetynówki , na
najbliższe posiedzenie Zarządu.
- dot. opracowania projektu uchwały intencyjnej Rady Powiatu dot.
składnia wniosków o środki unijne
Skarbnik

Powiatu

Wdrażania

poinformowała, że obecnie Mazowiecka Jednostka

Programów

Unijnych

nie

intencyjnych Rady Powiatu podczas

wymaga

od

powiatów

uchwał

składaniu wniosków o pozyskanie

środków unijnych.
Jednak Skarbnik uważa, że zgodnie z propozycją przedstawioną na poprzednim
posiedzeniu Zarządu przez

p. Wroniewskiego, Rada Powiatu w Pułtusku

powinna podjąć uchwałę intencyjną ogólną, w której Rada Powiatu wyraziłaby
zgodę na składanie przez Zarządu Powiatu wniosków ww. sprawie.
Natomiast w sytuacji gdy wniosek wymagałby zabezpieczenia wkładu własnego
powiatu wówczas Rada Powiatu podjęłaby stosowną uchwałę.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Skarbnik i zobowiązał Wydział
Rozwoju i Promocji do przygotowania wraz z radcą prawnym stosownego
projektu uchwały na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu.
- Dot.

wniosku

pt.

„Wsparcie

techniczne

systemu

reagowania

kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu
Pułtuskiego”.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował, że
zgodnie z korespondencją prowadzoną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych jednostką odpowiedzialną za realizację projektu powinien
być powiat pułtuski a nie jak w przedłożonym wniosku Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiana podmiotu realizującego wniosek
wiąże się z pewnymi konsekwencjami. W imieniu powiatu pułtuskiego będzie
występowało Starostwo Powiatowe w Pułtusku a to znaczy, że stawka podatku
VAT będzie wynosiła nie 7% - jak w przypadku KPPSP a 22 %. Poza tym
należy wprowadzić stosowne zmiany w uchwale budżetowej powiatu
pułtuskiego a majątek będzie również własnością Starostwa. Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji do przygotowania wraz z
radcą prawnym stosownego pisma do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych informującego o konsekwencjach

spowodowanych

zmianą jednostki realizującej wniosek.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................

2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ...........................................

