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Protokot nr 	.2013 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 kwietnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowii, zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 14.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie aneksu do 

umowy poddzieriavvy i dzieriawy nieruchomogci i ruchomogci. 

Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 567/2018 sprawie wyraZenia zgody na zawarcie 

aneksu do umowy poddzier2awy i dzierawy nieruchomoki i ruchomoki 

Zmiany wprowadzone do uchwaly wiaZa sic z uchwala. Rady Powiatu 

Nr XXXVIII/229/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 27 marca 2018r. w sprawie 

wyraenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzier2awy i dzier2awy 

nieruchomoki i ruchomoki i dotycza; 

1) braku koniecznoki uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Powiatu Pultuskiego 

lub Spolki, na dokonywanie czynnoki o ktorych mowa w 5 2 ust. 6 zd. 1 Umowy 

(z wylaczeniem wznoszenia budynk6w) majacych na celu realizacjc zadati 

okreglonych w 5 12 ust. 1 umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i 

wspOlpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze Powiatu 

Pultuskiego z dnia 16 marca 2015r. - w takim przypadku Szpital Powiatowy 

Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowiazany do uprzedniego pisemnego 

poinformowania Powiatu Pultuskiego oraz Spolki o takich dzialaniach, 

2) dodania dodatkowego terminu (6 miesiccy liczonych od daty rozwiazania przez 

NFZ umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorob wewnctrznych lub 

chirurgii lub ginekologii i polonictwa lub anestezjologii i intensywnej terapii, na 

skutek sposobu wykonywania umowy z dnia 16 marca 2015r. zawartej w celu 



konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego lub dzialania lub zaniechania Roberta 

Gajdy), w ktorym Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowivany do 

bezplatnego gwiadczenia uslug w zakresie zgodnym z rozwivan4, lub 

rozwiazanymi umowami. Jezeli przez ww. okres 6 miesiccy lub po jego uplywie 

Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. zaprzestanie ww. bezplatnego 

gwiadczenia uslug to wowczas mozliwe jest rozpoczccie procedury 

wypowiedzenia Umowy, 

3) dodania, ze w przypadku niedokonania przez Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. 

• 
z o.o. w terminie jednego miesiaLca od daty zakonczenia Umowy zwrotu 

nieruchomoki oraz ruchomoki stanow4cych przedmiot Umowy w stanie 

niepogorszonym i uporzqdkowanym (za wyjgkiem zuZycia rzeczy bOacego 

wynikiem prawidlowego jej u#wania) Spolka bOzie uprawniona do dokonania 

niezbOnych napraw i innych prac z tym zwiazanych (w tym do usuniQcia 

naniesien i zabezpieczenia ich pozostalogci) na koszt i ryzyko Szpitala 

Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o., z wylaczeniem naniesien dokonanych przez 

Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. 

2. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany porozumienia dotyczgcego 

ustania bytu prawnego Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. 

• Zarzad Powiatu podje uchwak nr 568/2018 w sprawie zmiany porozumienia 

dotyczacego ustania bytu prawnego Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. 

Dokonane zmiany to: 

1) wprowadzono dodatkowy zapis z ktorego wynika, ze w przypadku 

rozwiazania/wygagniccia glownej umowy dzierzawy, zawartej w dniu 

11.09.2013r. pomkdzy Powiatem Pultuskim a Szpitalem Powiatowym w 

Pultusku Sp. z o.o. ("stara spOlka/stary szpital") z jakiejkolwiek przyczyny - 

Powiat w terminie do korica 2040r. (okres trwania obecnej umowy poddzieriawy 

z GAJDMED) zobowivuje sib wykonae niezwlocznie przewidziane i 

dopuszczalne prawem lub postanowieniami dotychczas zawartych 



umow/porozumien dzialania maj4ce na celu zapewnienie Szpitalowi Gajda —

Med nieprzerwane u2ywanie i pobieranie poytkow na warunkach dotychczas 

zawartych um6w-  pomicdzy Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o. a 

Szpitalem Gajda — Med. 

2) w przypadku ustania bytu prawnego "starego szpitala/starej spOlki" lub 

zdarzenia opisanego powyej w pkt 1 (rozwivania/wygagn. gi. umowy 

dzier2awy) Powiat Pultuski do dnia 31.12.2040r. zobowivuje wykonae 

niezwlocznie przewidziane i dopuszczalne prawem lub postanowieniami 

dotychczas zawartych umow/porozumieri (pomiqdzy Szpitalem Powiatowym w 

• 
Pultusku sp. z o.o. a Szpitalem Gajda — Med) dzialania maj4ce na celu 

zapewnienie Szpitalowi Gajda — Med nieprzerwane u2ywanie i pobieranie 

poZytkow. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia postepowania na 

wybor Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych 

powiatu pultuskiego. 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 569/2018 w sprawie przeprowadzenia 

postcpowania na wybor Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych 

powiatu pultuskiego. 

Zarzqd wyznaczyl i upowa2nil Starostwo Powiatowe w Pultusku do przygotowania, 

• przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zamowienia publicznego na wybor 

Inspektora Danych w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

4. Wniosek o wszczecie postepowania pn. Dostawa sprzctu 

komputerowego na rok 2018. 

Obecny na posiedzeniu Informatyk p. G. Rzepkowski przedstawil wniosek o 

wszcNcie postQowania pn. „dostawa sprzctu komputerowego w roku 2018r." 

Poinformowal, 2e przedmiotem zamowienia jest dostawa sprzctu komputerowego 

dla Starostwa Powiatowego Pultusku w postaci: 



- zestawow komputerowych typu All-In-One z systemem operacyjnym i biurowym -

29 szt. (ZONED Phantom modek PF2F4CH1DK) 

- zestawow komputerowych typu Laptop z systemem operacyjnym i biurowym - 2 

szt. (Lenovo Ideapad 520-15 i5-8250U/ 8GB MX150) 

- dyskOw twardych SSD - 25 szt. (Kingston 120GB 2,5" SATA SSD A400) 

Szacunkowa wartok zamowienia - 128.293,33 PLN - rOwnowartoge w EURO 

29.754,70 na dzieri okreglenia wartoki szacunkowej zamOwienia wg rozporzWzenia 

Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie gredniego kursu ziotego 

• w stosunku do euro stanow4cego podstawc przeliczania wartoki zamOwien 

publicznych, 1 EURO — 4,3117 PLN. 

Wartoge szacunkowq, ustalono na podstawie ofert cenowych. 

Netto — 128.293,33 z1 

VAT 23% w kwocie 29.507,47 zi 

Brutto — 157.800,80 zi 

TRYB POSTUOWANIA 

Zapytanie ofertowe zgodnie z §19. Zasad udzielania zamowien o wartoki 

• 
szacunkowej nieprzekracza4cej wyraonej w zlotych rownowartogci 30 000 euro 

wprowadzonych Zarzqdzeniem Nr 16/2014 Starosty Pultuskiego z dnia 16 kwietnia 

2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielania zamOwieri o wartoki szacunkowej 

nieprzekraczaj2lcej wyrazonej w zlotych rownowartoki 30 000 euro. 

Zarz4d Powiatu akceptowal wniosek o wszczccie postepowania pn. „dostawa 

sprzetu komputerowego w roku 2018r." 

5. Wniosek gDS w Puttusku dot. przekazania podjazdu na rzecz Parafii 

Rzymskokatolickiej ew. Jozefa w Pultusku 

Srodowisko-wy Dom Samopomocy zgodnie z decyz4 wladz powiatu pultuskiego, od 

grudnia 2017r. miegci sic w budynku przy ul. Bialowiejskiej 5 (dawna siedziba 



Starostwa), ktory zostal dostoswany do potrzeb osob niepelnosprawnych, zgodnie 

ze standardami okreglonymi w rozporz4dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie grodowiskowych domOw samopomocy. 

Poprzednia siedziba Domu miegcila sib w budynku wynajmowanym od Parafii 

Rzymskokatolickiej 	Jozefa w Pultusku, poloionym przy ul.Daszyriskiego3 przy 

ktorym SDS wykonal podjazd dla osob niepelnosprawnych. Obecna wartoge 

podjazdu 1.708z1. 

W kwietniu 2018r. Dyrektor SDS, ze wzglcdu na progb Proboszcz Parafii zwrocil 

sib z wnioskiem o wyrazenie zgody na nieodplatne przekazanie ww. podjazdu, na 

• 
trwale zwiazanego z budynkiem, na rzecz Parafii. Obecnie budynek ten sluZy celom 

spolecznym. Przebywa4 w nim m.in. osoby ubogie, osoby niepelnosprawne 

przychodzace na rehabilitacjc. 

Zarz40 Powiatu, kalajgc na podstawie uchwaY Nr 57 2 / 2014 Zar*uPowiatu w Pultusku 

dnia 13 paV#ernika 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania skladnikami majettku 

ruchomego powiatu, wyrazil zgok na powyZsze dzialanie. 

Sprawl przedstawila Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru. Wniosek Dyrektora 

k;IS stanowi za1acznik nr 3 do protokolu 

6. Zaproszenie Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego do wziecia 

udzialu w regionalnym Swiecie Plonow (16 wrzeenia 2018r. w 

Sierpcu) 

Zarzad Powiatu zapoznal sib z zaproszeniem Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego do wzkcia udzialu delegacji Powiatu Pultuskiego w regionalnym 

Plonow, kthre odbqdzie sib 16 wrzegnia 2018r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu. 

Zarzad Powiatu postanowil o wzkciu udzialu w ww. uroczystoki i wskazal Wydzial 

Rolnictwa Legnictwa i Ochrony Srodowiska do realizacji zadari okreglonych 

w zaproszeniu Marszalka, kthre stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 



7. Sprawa Do2ynek Powiatowo — Gminnych 

Zarzad Powiatu postanowil o organizacji Doynek Powiatowo — Gminnych w 

Gminie Zatory w dniu 19 sierpnia 2018r. 

8. Sprawa ufundowania nagrod z okazji zakoticzenie roku szkolnego 

2017/2018 

Zarzad Powiatu postanowil o ufundowaniu nagrod rzeczowych dla najlepszych 

uczniow szkol ponadgimnazjalnych Powiatu Pultuskiego, ktore zostana wrcczone: 

- 27 kwietnia 2018r. podczas zakonczenia roku szkolnego klas maturalnych 

-22 czerwca 2108r. podczas zakonczenia rocznych zajqe w szkolach 

4110 	
ponadgimnazjalnych 

Wysokoge grodkow finansowych przeznaczonych na nagrody - 2.000 zi 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie powiatu na 2018r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc Nr 

565/2018 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania bud2etu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc Nr 

566/2018 w sprawie zmian plan:5w wydatkow wprowadzonych w toku wykonania 

bu&etu 

10. Przyjecie protokotow posiedzenia Zarzqdu w dn. 14, 20, 23, 27 marca 

oraz 4 kwietnia 2018r. 

Zarzad Powiatu przyjal protokoly posiedzenia Zarzftdu w dn. 14, 20, 23, 27 marca 

oraz 4 kwietnia 2018r. 

11. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e w dn. 4 kwietnia 2018r. do Starostwa 

Powiatowego wplynclo pismo p. Z. L., zapytanie w trybie dostgpu do informacji 

publicznej, kierowane do Zgromadzenia Wspolnikow Szpitala Powiatowego w 

Pultusku sp. z o.o.. Pismo zostalo przekazane czlonkom Zgromadzenia. 



Na tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 16.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarzftd ii wiatu: 

1. Jan Zalewski 	  

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pietikos 	  
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