
Protokół Nr 190/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 18 listopada 2010r. 

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski -  Andrzej Dolecki. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

1. Informacja  nt.  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  przekazania  inwestycji  pn.

Budowa szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału OR – p.  M. Permanicka – poinformowała, że w związku z decyzją

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2010r., zwróciła się do radcy prawnego

p. Stanisława Paszkowskiego o wydanie opinii prawnej w sprawie rozliczenia końcowego

szpitala.  Radca  prawny  odpowiedział,  że  nie  może  na  podstawie  tych  dokumentów

stwierdzić,  czy  też  potwierdzić  ewentualnego  rozliczenia  inwestycji.  Wiąże  się  to

z posiadaniem wiedzy fachowej i on nie jest w  wstanie tego zaopiniować. 

Opinia radcy prawnego stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu. 

Zarząd, po omówieniu ww. dokumentów, działając zgodnie z umową Nr 34/2006 dot.

świadczenia Inwestorstwa Zastępczego, postanowił zobowiązać Pana Prezesa do:

potwierdzenia  dokumentów  inwentaryzacyjnych  budowy  szpitala  lub  złożenia,  w  innej

formie (np. oświadczenia) ostatecznego rozliczenia końcowego inwestycji

Działając  zgodnie  z  wnioskami  Komisji  Inwentaryzacyjnej,  Zarząd  zobowiązał  Pana

Prezesa do natychmiastowego uzupełnienia brakującej dokumentacji  i złożenia wyjaśnienia

w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji wynikającej z zawartych

umów na budowę szpitala, w tym również umów dot. dokumentacji projektowej.

Konieczność  przedłożenia  Inwestorowi  dokumentacji  w  pełnym  obowiązującym  zakresie

wynika z §4 ust. IV pkt 20 Umowy nr 34/2006 wraz z aneksami od 1-4. 

2. Informacja w sprawie przygotowanego wniosku dot. firmy ELEKTROBUD 
Dyrektor  Wydziału  OR –  p.   M.  Permanicka –  przedstawiła  pozew do  sądu  o  zapłatę

przeciwko firmie ELEKTROBUD. Dyrektor poinformowała, że radca prawny podtrzymuje

stanowisko  konieczności  rozliczenia  wartości  robót  przez  biegłego  sądowego  z  zakresu

budownictwa. Jego zdaniem rozliczenie takie może zostać w sposób bezstronny dokonane

przez  osobę,  która  pozwoli  sądowi  w  sposób  jednoznaczny  dokonać  oceny  słuszności

dochodzonego  roszczenia  od  pozwanego,  po  stronie  powoda  leży  udowodnienie

powyższego faktu. 



Pozew stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

Zarząd Powiatu akceptował treść pozwu z wyłączeniem powoływania biegłego sądowego do

spraw  budownictwa.  Zarząd  uznał,  że  sąd  może  na  każdym  etapie  prowadzone

postępowania sądowego wprowadzić nowe dowody w sprawie, m.in.  powołanie biegłego

sądowego.   

Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił o wpłacie opłaty sądowej w wysokości 5.255 zł. 

3.  Decyzja  w  sprawie   ogłoszenia  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego

w 2011r. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

-  Podjecie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie:  powołania  Komisji  Konkursowej  na

realizację zadania publicznego w 2011r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji

Konkursowej
p.o.  Dyrektora  Wydziału  EZK –  p.  Z.  Chodkowski –  poinformował,  że  zgodnie  z  art.

13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

corocznie  jest  ogłaszany  konkurs  na  Koordynację  sportowych  rozgrywek  szkolnych

w powiecie  pułtuskim,  tj.  organizacja  i  przeprowadzenie  całorocznej  kwalifikacji  dzieci

i młodzieży na poziomie powiatowym i udział w systemie zawodów miedzypowiatowych

i  wojewódzkich  zgodnie  z  regulaminem  Mazowieckich  Igrzysk  Młodzieży  Szkolnej.  

W związku z tym Dyrektor wnioskował o ogłoszenie takiego konkursu.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w 2011r. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 343/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na

realizację  zadania  publicznego  w  2011r.  oraz  uchwalenia  Regulaminu  Pracy  Komisji

Konkursowej

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale 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 344/10

w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu  Pułtuskiego  na  rok  2010  Nr

XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

5.  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 345/10

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami.

6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 12 listopada 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 12 listopada 2010r. 



7. Wolne wnioski

Skarbnik zwróciła się do członka Zarządu p. E. Wroniewskiego z prośbą o monitorowanie

i przyspieszenie wypłaty refundacji dla powiatu pułtuskiego z tytułu wykonanego zadania

pn.: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim”.

Skarbnik poinformowała, że sprawa dotyczy następujących zadań:

– “Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408W na odcinku Niestępowo - Łubienica od km

3+567 do km 7+370 mb 3803”,

– “Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice – Pokrzywnica - Klusek na odcinku

Pokrzywnica od km 5+808 do km 6+616,71 mb 808,71”.

Skarbnik  poinformowała,  że  firma  POLHILD,  która  wygrała  przetarg  na  zadanie  pn.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2422  Nasielsk-  Strzegocin  na  odc.  Chmielewo-

Strzegocin od km 4+867,29 do km 7+590,65 mb 2723,36, nie ma możliwości wykonania

całości zadania.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Strzyżewskiego do

wyjaśnienia  z radcą prawnym sposobu częściowej zapłaty za ww. zadanie. 

Starosta –  poinformował,  że  Dyrektor  Mazowieckiego Zespołu  Parków Krajobrazowych

zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w wydaniu kalendarza  - plakatu przyrodniczo –

dedykacyjnego na rok 2011. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

Z  uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe  budżetu  Zarząd  Powiatu  podjął  negatywną

decyzję w powyższej sprawie. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


