
Protokoi nr 	 I/V./2017 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 grudnia 2017r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 

2 do nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Puituski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczqlo sib godz. 18.00 

1. Pismo PCPR w Pultusku dot. uczestnictwa 5 mieszkaticow Powiatu 

Pultuskiego w Warsztatach Terapii Zajeciowej w Starych 

Piekirogach 

Zarz4d Powiatu postanowil, ze pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pultusku dot. uczestnictwa pkciu mieszkaricow powiatu pultuskiego w 

Warsztatach Terapii Zajcciowej rozpatrzy na najbliszym posiedzeniu Zarz4du. 

2. Rozstrzygniecie postepowania przetargowego na „Zakup trzech 

samochodOw przystosowanych do przewozu osob 

niepelnosprawnych na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Powiatu Pultuskiego". 

W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania nr 1 

„Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w Oidakach", 

dla zadanie nr 2 „Likwidacja barier transportowych - zakup 

dziewkciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do 

przewozu osob niepelnosprawnych, w tym dwOch osob na wozkach 

inwalidzkich dla Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego im. Anny 

Karlowicz w Pultusku" oraz dla zadania nr 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" Zarzqd Powiatu 

zatwierdzil wybor oferty Nr 3 zlozonej przez: POLSTER Spolka z ograniczona, 

odpowiedzialnogc4 Sp.k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Pila. Cena brutto wybranej 

oferty wynosi: zadanie 1 — 152.520,00 zi (slownie: sto pieedziesi4 dwa tysiqce 

pieCset dwadziegcia zlotych 00/100), zadanie 2 — 152.520,00 zi (slownie: sto 

pieedziesig dwa tysiace pieCset dwadziegcia zlotych 00/100), zadanie 3 —

152.520,00 zi (slownie: sto pieedziesig dwa tys4ce pieCset dwadziegcia zlotych 

00/100). 

Wykonawca POLSTER Spolka z ograniczona, odpowiedzialnogc4 Sp.k. spelnil 

• warunki udzialu w postepowaniu. Oferta spelnia wszystkie wymagania 

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnowienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami 

ustawy PZP, jest oferta, najkorzystniejsz4.  na podstawie ustalonego kryterium 

oceny ofert - cena 60%, okres gwarancji na podzespoly mechaniczne — 20%, 

okres gwarancji na powlokc lakierniczq — 20% i uzyskala 97,58 pkt w kaidym 

zadaniu. 

Informacja o wynikach przetargu stanowi zakcznik nr 3 do protokolu. 

3. Decyzja w sprawie przekazania kuchni gazowej z DPS w Puttusku 

na rzecz DPS Obryte 

• 
Zarzad Powiatu wyrazil zgodc na nieodplatne przekazanie kuchni gazowej przez 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku na rzecz Domu Pomocy Spolecznej w 

Obrytem zgodnie ze zio2onym wnioskiem, ktOry stanowi zalacznik nr 4 do 

protokolu. 

4. Wniosek AH im. A. Gieysztora w Pultusku dot. wnoszenia oplaty 

ryczattowej na rzecz Biblioteki 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Akademii Humanistycznej im. A. 

Gieysztora w Pultusku dot. rozwaZenia mo2liwogci wnoszenia miesiecznej 

()platy ryczaltowej na rzez Biblioteki GlOwnej AH im. A. Gieysztora, ktora 



bcdzie udostcpniae zbiory pracownikom starostwa, gmin. Pismo stanowi 

zakcznik nr 5 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pultusku ma4 zapewniony szeroki dostcp 

do aktualnej informacji prawnej, prasy, Internetu, publikacji naukowych, 

fachowych wydawnictw. Poza tym pracownicy urzcdu maja moAiwogC 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach wewnctrznych i 

zewnctrznych. 

5. Wniosek wtakiciela Parku Edukacji i Rozrywki „Szturm6wka" o 

wsparcie projektu 

Zarz4d zapoznal sic z wnioskiem wkascicieli Parku Edukacji i Rozrywki 

„Szturm6wka" o wsparcie projektu jakim jest prowadzenie Parku Edukacji i 

Rozrywki Szturmowka znajdujgcego sic na terenie powiatu pultuskiego w 

Prusinowicach gmin Swiercze. Wniosek stanowi zakcznik nr 6 do protokolu. 

Zarzad Powiatu uznal, ze nie ma moiliwoki udzielenia wsparcia finansowego na 

ww. przedsicwziccie. 

6. Podjvcie uchwaty w sprawie zmian planu finansowego zadafi z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

nr 513/2017 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

r4dowej oraz innych zadaii zleconych odrcbnymi ustawami 

7. Podjvcie uchwaly w sprawie zmian planu dochodfiw i vvydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu. 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

nr 514/2017 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkOw wprowadzonych w 

toku wykonania budietu. 

8. Wolne wnioski. 



1. Zarzad Powiatu zapoznal siq z pismem Urzqdu Marszalkowskiego 

WojewOdztwa Mazowieckiego nt. zamowienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieorganicznego na „Kontrolq i monitoring realizacji 

zamowienia na cyfryzacjq danych Paristwowego Zasoby Geodezyjnego oraz 

utworzenia metodanych i uslug dla zbiorow i uslug danych przestrzennych 

— II tura w ramach projektu „Regiona1ne partnerstwo samorzadow 

Mazowsza dla aktywizacji w zakresie e-administracji i geoinformacji" w 

ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020. W postcpowaniu 

wplynely dwie wane oferty. Jako najkorzystniejsza wplyncla oferta firmy 

• OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

W sprawie dysponowania dodatkowymi grodkami wkladu wlasnego przez 

powiat pultuski wystarczajacymi na sfinansowanie przez zamawiajacego ww. 

zamowienia publicznego, Zarzad Powiatu zabezpieczy dodatkowe grodki w 

kwocie 25.700z1 na rok 2019. 

Pismo stanowi zalacznik nr 7 do protokolu. 

2. Zarzad Powiatu po zapoznaniu siq z pismem Dyrektora Domu Pomocy 

Spolecznej w Pultusku uznal za zasadne odstapienie od odplatnoki za pobyt 

mieszkarica w DPS za okres od 1 listopada 2017r. do 20 listopada 2017r. w 

wysokoge 778,53z1. Mieszkaniec ww. okresie przebywal w Hospicjum w 
41) Pultusku i nie korzystal z przyslugujacych gwiadczen opiekunczych i 

socjalnych w DPS w Pultusku. 

Pismo stanowi zahicznik nr 8 do protokolu. 

Na tym protokol zakonczono. 



Podpig ct/on 	ar-4idu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 18.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

• 
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