Protokół Nr 193/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 21 grudnia 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. 8.00
1. Omówienie tematyki IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Starosta Pułtuski przedstawił tematykę IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
planowanej na 28 grudnia 2010r. oraz otworzył dyskusję w tym punkcie.
Członek Zarządu p. E. Wroniewski wnioskował aby sprawą wniesioną na IV Sesję
był temat „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego”.
Zmiana polegałaby na wprowadzeniu do Statutu zapisu mówiącego o tym, że z
jednym członkiem Zarządu Powiatu, który jest radnym Rady Powiatu zostanie
nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru. Stąd propozycja zmiany zarówno
§56 jak i §58 ust. 2 Statutu. Powyższą sprawę należy szczegółowo omówić z Radcą
Prawnym
Zarząd akceptował wniosek Pana E. Wroniewskiego oraz przyjął porządek IV Sesji
Rady Powiatu.
2. Informacja Dyrektora SP ZOZ nt. wydłużenia okresu realizacji projektu
pn. „Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego
pacjentów”.
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. I. Groszkowska poinformowała, że termin realizacji
projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego
pacjentów” upłynął 30 listopada 2010r.
Jednak do dnia dzisiejszego nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na
system informatyczny. W związku z powyższym SP ZOZ wystąpił do Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na zmianę okresu
realizacji ww. projektu, tj.

do 31 marca 2011r. MJWPU wyraziła zgodę na

proponowaną zmianę.
Dyrektor SP ZOZ zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu, aby na realizację
projektu , o którym mowa wyżej, zostały zabezpieczone środki finansowe w
budżecie powiatu na 2011r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w budżecie powiatu pułtuskiego na 2010r.
zaplanowano dofinansowanie realizacji projektu w formie dotacji dla SP ZOZ.
Obecnie ww. środki będą niewykorzystane i będą stanowiły wolne środki.
Dysponowanie wolnymi środkami będzie możliwe dopiero po przyjęciu bilansu
przez Regionalną Izbę Obrachunkową , tj. w miesiącu kwietniu.
Z uwagi na fakt, że zabezpieczenie udziału jest niezbędne w I kwartale roku 2011
Skarbnik zaproponowała ewentualnie następujące rozwiązanie: w projekcie budżetu
jest zabezpieczana dotacja dla SP ZOZ na wykonanie studni głębinowej w kwocie
550.000zł. Do budżetu powiatu na 2011r. można wprowadzić autopoprawkę Zarządu
polegającą na zmniejszeniu dotacji

na wykonanie studni głębinowej o kwotę

109.000zł, czyli niezbędny 15% udział własny na realizację projektu. Natomiast w
kwietniu po przyjęciu bilansu

o ww. środki zostanie zwiększone zadanie dot.

wykonania studni głębinowej.
Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik.
3. Omówienie spraw dotyczących budowy szpitala w Pułtusku
Tematy omówiono łącznie
-

informacja SP ZOZ nt. dokumentacji techniczno –
odbiorowej

-

opis techniczny mienia będącego przedmiotem protokołu
zdawczo – odbiorczego wybudowanego szpitala

Dyrektor SP ZOZ p. I. Groszkowska poinformowała, że z dokumentacją techniczno
-odbiorową budowanego szpitala w Pułtusku
obecnie analizuje ją Inspektor Nadzoru p. Górecki.

zapoznał się radca prawny oraz

Inspektor Nadzoru - Pan Górecki poinformował, że otrzymał cały komplet
dokumentacji techniczno – odbiorowej i po analizie powyższego dokumentu
stwierdził, że nie zawiera on we wszystkich przypadkach opisów technicznych
(parametrów technicznych) poszczególnych urządzeń oraz ich ilości. Dane te są
niezbędne do weryfikacji stanu faktycznego oraz założenia ewidencji księgowej
przekazanego mienia. Ponadto z niektórych pozycji protokołu należy wyodrębnić
urządzenia, które nie powinny być częścią wartości budynku (np. hydrofornia, stacja
uzdatniania wody itp.).
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że w tej
sprawie wystosowała pismo do Inwestora Zastępczego p. Z. Mikołajczaka, aby w
terminie do dnia 20 grudnia 2010r. przy współpracy przedstawicieli SP ZOZ w
Pułtusku uzupełnić dane do protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania mienia
według stanu na dzień 20.10.2010 r.
Zarząd przyjął informację.
-

sprawa montażu i rozruchu aparatu RTG znajdującego się
w wybudowanym szpitalu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku p. I.
Groszkowskiej dot. uruchomienia aparatu RTG Siemens Multix Pro, który znajduje
się w wybudowanym szpitalu na Popławach. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Inspektor Nadzoru Pan Górecki poinformował, że w sprawie obsługi aparatu RTG
zostali przeszkoleni pracownicy SP ZOZ, natomiast żaden z pracowników SP ZOZ
nie posiada uprawnień aby go uruchomić technicznie. Niestety będzie się to wiązało
z dodatkowymi kosztami.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do podjęcia
wszelkich działań mających na celu uruchomienie i przegląd aparatu RTG w ramach
własnych środków finansowych.
-

sprawy wniesione.

Członek Zarządu Powiatu p. Z. Szczepanik prosił o przedstawienie informacji o
nowym szpitalu.
Inspektor Nadzoru Pan Górecki poinformował, że wybudowany szpital na
Popławach został odebrany przez odpowiednie służby, natomiast obecnie w szpitalu
odbywa się rozruch polegający na sprawdzeniu paramterów wytrzymałościowych
poszczególnych urządzeń, agregatów, UPS, kotłowni, itp. Obecnie zadaniem
pracowników SP ZOZ jest przygotowanie w 100% działalności wszystkich mediów.
Zarząd przyjął informację.
Następnie Pan Górecki zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o scedowanie
dla SP ZOZ w Pułtusku umów dot. budowy szpitala w Pułtusku, które posiadają
gwarancję lub rękojmię, ponieważ na tej podstawie będzie mógł występować do firm
o wykonanie pewnych prac, co z pewnością zmniejszy koszty rozruchu szpitala.
Dyrektor Wydziału OR poinformowała, że sprawę przekazania ww. uprawnienia
przekazała do opinii radcy prawnego i na jednym z posiedzeń Zarządu przedstawi
stosowną propozycję do akceptacji Zarządu.
Zarząd przyjął informację.
4. Wniosek Dyrektora LO dot. cofnięcia Stypendium Starosty za dobre
wyniki w nauce
Dyrektor Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że Dyrektor LO im. P.
Skargi w Pułtusku przekazała informację, że uczennica Anna Janczak została
stypendystką Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca
2009r. w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących
bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat,
stypendium nie przyznaje się w sytuacji gdy uczeń zostaje stypendystą Prezesa Rady
Ministrów. W związku z tym stypendium przyznane Annie Janczak
cofnięte.
Zarząd przyjął informację.

zostanie

5. Wniosek Dyrektora LO o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika, w
charakterze robotnika gospodarczego, w ramach prac interwencyjnych
Dyrektor Wydziału EZK p. Z. Chodkowski przedstawił wniosek Dyrektor LO im. P.
Skargi dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika, w charakterze robotnika
gospodarczego w ramach prac interwencyjnych.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem oraz zobowiązał Dyrektora Wydziału EZK do
uszczegółowiana wniosku oraz pozyskania w tej sprawie opinii Powiatowego
Urzędu Pracy.
6. Zatwierdzenie Aneksu do umowy dot. przebudowy drogi powiatowej nr
2422 Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił Aneks do
umowy dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2422 Nasielsk – Strzegocin na odc.
Chmielewo – Strzegocin. Aneks zawiera propozycję zmiany daty zakończenia robót
wraz z odbiorem końcowym do 31 maja 2011r.
Skarbnik Powiatu wnioskowała aby w Aneksie zawrzeć również zapis mówiący o
zmianie stawki VAT, w ten sposób, że cena brutto nie ulega zmianie.
Zarząd Powiatu akceptował treść aneksu wraz z propozycją wnioskowaną przez
Skarbnika Powiatu. Podpisanie Aneksu nastąpi po wprowadzeniu zmian w budżecie
powiatu na 2010r. , tj. po 28 grudnia 2010r.
7. Decyzja w sprawie zapłaty za faktury częściowe wystawione przez firmę
KDL dot. budowy chodnika w Grabówcu.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski poinformował, że zgodnie z
zapisami umowy podpisanej z firmą KDL dot. budowy chodnika w Grabówcu oraz
zgodnie z opinią radcy prawnego p. K. Milewskiego istnieje możliwość zapłacenia
za faktury częściowe za wykonane roboty. Termin wykonania całości robót został
ustalony na 30 czerwca 2011r.
Wniosek w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Skarbnik Powiatu wnioskowała aby zgodnie z umową dot. budowy chodnika w m.
Grabówiec, część robót wykonanych przez Wykonawcę zostało potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Poza tym do sporządzonych protokołów odbioru Wykonawca
zobowiązany jest załączyć kalkulację wartości wykonanych robót będących
przedmiotem odbioru.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że dokumenty o których mówi
p. Skarbnik zostały już sporządzone i znajdują się w ZDP.
Skarbnik poinformowała, że zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Dyrektora
ZDP za wykonane zadanie należy zapłacić ok.60.000zł, pozostałe środki
zaplanowane na tę inwestycję w wysokości ok. 227.000zł będą stanowiły nadwyżkę
budżetową, którą można dysponować dopiero w m. kwietniu.
Zarząd Powiatu

przyjął przedstawione informacje oraz

akceptował wniosek

przedstawiony przez Dyrektora ZDP.
8. Akceptacja wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.2.1.
POK
Dyrektor WRP p. M. Szajczyk przedstawił projekt „Partnerstwo na rzecz realizacji
Projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 jst”, realizowany w
ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej
„Projektem”.
Liderem Partnerstwa będzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, natomiast
liderami projektu będą: powiat zwoleński, powiat pułtuski, powiat nowodowrski,
Miasto i Gmina Pilawa, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
Dyrektor poinformował, że projekt obejmuje szkolenie dla 50 pracowników. Wkład
finansowy polega na tym , że czas pracy pracowników wlicza się jako wkład własny
do projektu. Termin realizacji projektu od maja 2011 do kwietnia 2013r.
Dyrektor poinformował, że Rada Powiatu w Pułtusku podjęła Uchwałę Nr
XLI/309/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Pułtusku do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego

Kapitał

ludzki

oraz

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z opinią Radcy Prawnego p. S.
Paszkowskiego powyższa uchwała obejmuje swoim zakresem także upoważnienia do
składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach umów partnerskich, w
których powiat pułtuski jest partnerem projektu.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek o dofinansowanie projekt.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 280/2010 Zarządu
Powiatu w Pułtusku z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przekazania
uprawnień jednostkom organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011
roku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 350 /10 w sprawie zmiany uchwały nr 280/2010
Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przekazania
uprawnień jednostkom organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia: 18, 25 listopada
2010r, 8 i 21 grudnia 2010r.
Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 18 i 25 listopada
2010r, 8 i 21 grudnia 2010r.
11. Wolne wnioski.
−

Dyrektor Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że w dniu 21
grudnia

2010r.

odbyło

się

posiedzenie

Komisji

Konkursowej

dot.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez
powiat pułtuski. Wpłynęła jedna oferta Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego , która spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W
związku z tym Komisja postanowiła przedstawić Zarządowi Powiatu wyniki
konkursu wskazując Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jako realizatora

zadania: Koordynacja sportowych rozgrywek sportowych w powiecie
pułtuskim.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. Powyższa sprawa będzie
wprowadzona do budżetu powiatu na 2011r. w formie autopoprawki Zarządu
Powiatu.
−

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił informację nt. zimowego
utrzymania dróg w powiecie pułtuskim. Poinformował, że na dzień dzisiejszy
wszystkie drogi powiatowe są przejezdne i nie ma problemu z bieżącym
utrzymaniem dróg

Zarząd przyjął informację.
-

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S.
Niedzielska

przedstawiła

wniosek

firmy

GEO-MARK

Marek

Kopczyński dot. zmiany terminu zakończenia zlecenia dot. pomiaru i
podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 462, 463, 464
położonych we wsi Obryte gm. Obryte. Przyczyna zmiany terminu są
warunki pogodowe.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Termin realizacji zadania został
ustalony na 15 kwietnia 2010r.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00
Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ..................................................
2. Witold Saracyn ...................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Zbigniew Szczepanik ..........................................
5. Edward Wroniewski ............................................

