
Protokol nr. A (../2017 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 22 listopada 2017r. 

1. 	Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 2 
do nin. protokolu. 
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 
3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz. 8.15 

1. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwatc 

w sprawie okregenia zadafi finansowych w 2017r. ze Arodkow PFRON 

oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow przyznania dofinansowafi 

• obowiqzukcych w 2017r. 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, Rada Powiatu w formie 

uchwaly okregla zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane przez 

Prezesa Zarz4du Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

dla powiatu. 

Zgodnie z pismem nr CAZ-731-27/MC/17 otrzymanym z Powiatowego Urzcdu 

Pracy w Pultusku postanowiono dokonaC zmian w planie finansowym dotycz4,cym 

rehabilitacji zawodowej w zakresie zmniejszenia o 313,00 zi kwoty przeznaczonej na 

finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku pracy okreglone w ustawie 

• o promocji w odniesieniu do osob niepelnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujq.ce pracy niepozostajce w zatrudnieniu. 

Poza tym w zwiazku z rezygnacj4 z przyznanego dofinansowania do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym oraz zmniejszenia kwoty jednego przyznanego 

dofinansowania do likwidacji barter architektonicznych, postanowiono przeznaczye 

grodki finansowe na realizacjq zadan z zakresu dofinansowania zaopatrzenia w sprzqt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i grodki pomocnicze, adekwatnie do 

bieg,cych zapotrzebowani. 

Propozycja zmian w planie finansowym zostala pozytywnie zaopiniowana przez 

Powiatow4,SpolecztARak ds. Osob Niepelnosprawnych na posiedzeniu w dniu 20 

listopada 2017 r. 



Zarzqd Powiatu akceptowal projekt uchwaly zmienia4cej uchwaly w sprawie 

okreglenia zadan finansowych w 2017r. ze SrodkOw PFRON oraz wprowadzenia 

dodatkowych kryteriOw przyznania dofinansowan obowivujacych w 2017r. w 

brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na posiedzenia komisji i sesjc Rady Powiatu. 

2. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej o wyraienie zgody 

na zio2enie wniosku do Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-lecznej o 

dofinansowanie robot budowlanych dot. obiektOw stu2qcych 

rehabilitacji. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej o wyraZenie zgody na zlolenie wniosku do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Spolecznej o dofinansowanie robot budowlanych w rozumieniu przepis6w 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dot. obiektow slulgcych rehabilitacji, 

w zwiqzku z potrzebami osOb niepelnosprawnych, z wyjatkiem rozbiorki tych 

obiektOw". W ramach ww. projektu Powiat bcdzie ubiegala sic o dofinansowanie: 

remontu i dostosowanie do potrzeb klientow dodatkowej Sali terapeutyczno — 

rehabilitacyjnej oraz 2 lazienek usytuowanych na parterze i pierwszym pictrze. 

Wartok szacunkowa planowanej inwestycji ok. 90.000z1 Mozliwe dofinansowanie 

do 50% poniesionych kosztow. 

Zarzftd akceptowal wniosek Dyrektora Poradni. Wniosek stanowi zalqcznik nr 4 do 

protokolu. 

3. Uniewainienie postepowania przetargowego na zakup komputerow dla 

potrzeb Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku 

Zarzftd Powiatu, dziala4c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamOwien 

publicznych uniewaZnil postcpowanie przetargowe na dostawe sprzctu 

komputerowego do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku. 

Przyczyna uniewainienia: nie wplyncla Zadna oferta. 

4. Wniosek o wszczecie procedury na zakup komputera dla 

Srodowiskowego Domu Samopomocy w trybie z wolnej reki. 

Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka zloZyla wniosek o 

zakup sprzctu komputerowego do Srodowiskowego Domu Samopomocy w 

Pultusku w trybie zamowienia z wolnej rcki. 



• 

• 

Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych. 

Uzasadnienie trybu stanowi zalftcznik nr 6 do protokolu. 

5. Podjecie decyzji w sprawie sktadnikow mienia ruchomego (dwOch 

piecow) w ZSZ. im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 

Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku, w zwiqzku z termomodernizacjq,  

szkoly oraz zamontowaniem dwoch nowych kotl6w, zwrocil sic z wnioskiem o 

wyraknie zgody na: 

- nieodplatne przekazanie pieca Viessmann Paromat Simplex na rzecz Szpitala 

Powiatowego Gajda — Med. sp. z o.o. 

- zlomowanie pieca Viessmann Paromat Simplex 

Wniosek w ww. sprawie oraz protokol z przeprowadzonej oceny przydatnogth 

skladnikow majqtku ruchomego w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku, stanowi 

zalqcznik nr 7 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego w Pultusku. 

6. Ogloszenie przetargu na zakup trzech samochod6w w ramach grodkow 

PFRON. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamowienia oraz 

postanowil o ogloszeniu postepowania na zakup trzech samochodow 

przystosowanych do przewozu osob niepelnosprawnych na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Powiatu Pultuskiego w ramach programu pod nazw1, „Program 

wyrownywania ro2nic micdzy regionami III" — Obszar D. Realizacja projektu 

wspolfinansowana jest przez Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych (PFRON) tj. przedmiot zamowienia obejmuje dostawc trzech 

samochodow przystosowanych do przewozenia osob niepelnosprawnych, w typie 

mikrobusu (8 pasakrow + kierowca) z moZliwogciq przewozenia 2 osob 

niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Przystosowanie samochodu obejmuje 

adaptacjc pojazdu do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym tak2e 

podro2ujqcych na swoich wozkach. 

Samochod musi bye wyposakny w specjalne najazdy aluminiowe, umo2liwiajqce 

wprowadzenie do grodka pojazdu zarowno wozka tradycyjnego, jak rownie2 wjazd 

do auta wozkiem inwalidzkim o napcdzie elektrycznym. 



2. Zamawiajacy podzielll zamowienie na 3 zadania i dopuszcza skladania ofert 

czcgclowych j.n. 

Zadanie 1 „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w 

Oldakach", 

Zadanie 2: „Likwidacja barier transportowych - zakup dziewicciomiejscowego 

samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, 

w tym dwoch ()sob na wozkach inwalidzkich dla Specjalnego 0§rodka — Szkolno — 

Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku", 

Zadanie 3: „Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego 

samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, 

w tym dwoch osob na wozkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w 
• Obrytem". 

Zamawiajacy mote zloZye ofert na jedna, lub wiccej czcgci. 

SIWZ stanowi zalacznik nr 8 do protokolu. 

7. Podjecie dwoch uchwat w sprawie przekazania mienia Starostwa 

Powiatowego w Pultusku 

Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 499/2017 w sprawie nieodplatnego przekazania 

mienia Starostwa Powiatowego w Pultusku do Domu Pomocy Spolecznej w 

Pultusku, tj. m.in. segment polkowy, komoda, lawa. 

Dokument PT (protokol przekazania — przejccia grodka trwalego) jest podstawa. do 

wyksicgowania ww. mienia z ewidencji ksicgowej Starostwa Powiatowego w 

Pultusku. 

Zarzftd Powiatu podjal uchwalc nr 500/2017 w sprawie: nieodplatnego przekazania 

mienia Starostwa Powiatowego w Pultusku do Domu Pomocy Spolecznej w 

Obrytem, tj. m.in. szafy dwudrzwiowe, fotele, szafki stojace. 

Dokument PT (protokol przekazania — przejccia grodka trwalego) jest podstawa do 

wyksicgowania ww. mienia z ewidencji kskgowej Starostwa Powiatowego w 

Pultusku. 

8. Zaproszenie „Radia dla Ciebie" do wspotpracy i wspoiorganizacji 

imprez plenerowych w ramach trasy koncertowej „Letnie Granie z 

Radiem dla Ciebie" 



Zarzqd Powiatu zapoznal siq z zaproszeniem „Radia dla Ciebie" do wspOlpracy i 

wspOlorganizacji imprez plenerowych w ramach trasy koncertowej „Letnie Granie z 

Radiem dla Ciebie". 

Zaproszenie stanowi zalqcznik nr 9 do protokolu. 

Zarzad Powiatu nie wyrazil zgody na wlqczenie sib do organizacji imprez, o ktOrych 

mowa wyej. 

9. Sprawa zwotania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o 

samorzqdzie powiatowych. 

Zarzftd Powiatu postcpujac zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorzqdzie 

powiatowym postanowil wystqpie do Przewodniczqcego Rady o zwolanie Sesji z 

• 
niej podanym porzqdkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzadku Sesji. 

3. Pod*ie uchwaly zmieniajqcej uchwak w sprawie okreglenia zadan 

finansowych w 2017 r. ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriOw 

przyznawania dofinansowari obowiqzujqcych w 2017r. 

4. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

5. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego 

• na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 

2016r. 

6. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

7. Zamknkcie Sesji. 

10. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzgdu w dniu 15 listopada 2017r. 

Zarzqd Powiatu przyje protokOl posiedzenia Zarzqdu w dniu 15 listopada 2017r. 

11. Wolne wnioski. 

a) Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem o 

wyraZenie zgody na ziolenie wniosku do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Spolecznej o dofinansowanie robot budowlanych w rozumienie przepisOw 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowalne, dotyczqcych obiektOw sluZqcych 



rehabilitacji w zwiazku z potrzebami os6b niepelnosprawnych, z wyjatkiem 

rozbiOrki tych obiekt6w. 

W ramach ww. projektu DPS ubiegalby sie o dofinansowanie do planowanych 

w jednostce remontOw, wynikajocych z jej bie2acych potrzeb, tj. remont pokrycia 

powierzchni podlog oraz wymiana dzwigu osobowego. Wartoge kosztorysowa 

planowanej inwestycji wynosi ok. 438.000zI. Dofinansowanie — 50%. 

Zarzad Powiatu wyrazil zgodc na zio2enie wniosku. Pismo DPS stanowi 

zlacznik nr 10 do protokolu. 

b) Zarzad Powiatu zatwierdzil wyniki postqpowania na „Dostawe sprzqtu 

komputerowego dla szkolnych punktOw informacji i kariery realizowane 

w ramach projektu KREATOR KARIERY — Rozwoj doradztwa edukacyjno- 

0 	zawodowego w powiecie pultuskim, dofinansowanego ze grodkOw Unii 

Europejskiej oraz bud2etu panstwa". 

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostala wybrana oferta Nr 1 

zio2ona przez: Web-Profit Maciej Kuilik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 36 977,40 A. 

W postepowaniu wplynOy 2 oferty. Wykonawca Web-Profit Maciej Kuilik spelnil 

warunki udzialu w postqpowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta spelnia wszystkie 

wymagania Specyfikacji Istotnych WarunkOw ZamOwienia (SIWZ), jest zgodna z 

przepisami ustawy PZP, jest oferta najkorzystniejsza na podstawie ustalonego 

kryterium oceny ofert: cena — 60%, okres gwarancji dla sprzetOw komputerowych — 

• 40% i uzyskala 100 pkt. 

Poni2ej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawc6w, ktOrzy zlozyli oferty 

niepodlegajace odrzuceniu w niniejszym postepowaniu: 

Numer 

01'0 

Firma (na7a) lub na7isko oral  
adres wykonawg 

Lit* punktow w kryterium: 
Raein  

cena 
60% 

okres gwarangi dla 
spruthw komputerowych 

40% 

1 
Web-Profit Maciej Kuilik 

ul. Spokojna 18 
41-940 Piekary Slaskie 

60 40 100 

2 

ALLTECH spOlka jawna 
Zdzislaw Pajak, Artur Pajak 

ul. SpOldzielcza 33, 
09-407 Plock 

59,32  40 99,32 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy cVonkow,  r*u Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 	  

• 
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