Protokol nr
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 3 lipca 2018r.
1. Lista obecnoki i porzqdek posiedzenia stanowia, zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 9.00

•

1. Informacja uzupeiniaj4ca do wniosku LO im. P. Skargi w Pultusku o
remont pomieszczefi szkolnych
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacjq, uzupelniajqcq do wniosku LO im. P. Skargi w
Pultusku omawianego na posiedzeniu w dn. 21 czerwca 2018r. dot. remontu
pomieszczeri szkolnych w brzmieniu zalqcznika nr 3 do protokolu.
Zarzqd Powiatu postanowil o przeprowadzeniu prac remontowych polegajqcych na
adaptacji:
- sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne
- dwOch przebieralni i magazynka na szatnic
- sali silowni na szatnie

•

- sali fitness na sale lekcyjnq,
Laczne szacowane koszty przeprowadzenia remontu — 151.558z1
Zarzftd postanowil, ze grodki finansowe, niezbcdne na realizacje zadania, zostana
zabezpieczone z rezerwy ogwiatowej bud2etu powiatu.
Zgodnie z informacjg przekazanq przez Dyrektora LO — koszt dokumentacji projektowo
— kosztorysowej (9.286,50z1) sfinansowala szkola w ramach planu finansowego
jednostki.
2. Decyzja w sprawie og/oszenia przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum
Ogolnokszta/c4cego im. Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu

zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu,
elewacji i parkanu"
- podjccie uchwaly w sprawie powotania komisji przetargowej
Zarzad Powiatu podja1 decyzjc o ogloszenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum. Ogolnoksztalcacego im.
Piotra Skargi. w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia
zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"
Przedmiotem zamOwienia sat roboty budowlane w budynku Liceum OgOlnoksztalcacego
im. P. Skargi w Pultusku polegajace m.in. na: osuszeniu fundamentOw, wykonaniu
•

drenaZu opaskowego, izolacji fundamentOw, remoncie dachu wraz z instalacja
odgromowa, remoncie elewacji i parkanu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum OgOlnoksztalcacego im.
Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia
zabytku". Zamawiajacy nie podzielil zamowienia na zadania i nie dopuszcza skladania
ofert czegciowych. Szczegolowy zakres robOt zostal okreglony w SIWZ, projekcie
umowy, w przedmiarach robot, projektach architektoniczno — budowlanych, projektach
bran2owych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Wartoge
zamOwienia nie przekracza wyraionej w zlotych rOwnowartoki kwot okreglonych w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamOwien publicznych.
Termin skladania ofert - 2018-07-18.
Specyfikacja Istotnych WarunkOw ZamOwienia stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
Zarzad podja1 uchwale nr 607/2018 w sprawie powolania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postepowania, o ktOrym mowa wyej.
3. Informacja nt. Aneksu nr 5 do umowy dzierZawy nieruchomoki i
ruchomoki
Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneks nr 5 do umowy dzierZawy nieruchomoki i
ruchomoki z dnia 11 wrzegnia 2013r., jaki zostanie zawarty pomiedzy Powiatem.
Pultuskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Pultusku zwanym
„WydzierZawiajacym" oraz Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedziba. w
Pultusku, zwana. „DzierZawca.

Zgodnie z zatwierdzonym. Aneksem „Strony zgodnie potwierdzaj4, ie przedmiot
Umowy the obejmuje mienia ok_regionego w uchwale Nr 587/2018 Zarz4du Powiatu w
Pultusku z dnia 28 maja 2018r. w sprawie nieodplatnego przekazania infrastruktury
technicznej dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku (wraz z zalacznikiem) oraz
Budynku D o wartoki 2.870.647,62 zi, opisanego pod poz. Nr 1 w wykazie mienia
nieodplatnie przekazanego do Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku, zaNczonego do
protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi za4cznik do uchwaly Nr 344/2016
Zarzqclu Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przekazania mienia
zakoriczonej inwestycji pn.: "Budowa Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Teofila
•

Kwiatkowskiego w Pultusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby".
Tre.ft Aneksu stanowi

nr 5 do protokolu.

WyZej przytoczone zapisy powodujq, koniecznok dokonania korekty odzyskanego
podatku VAT od budowy szpitala w Pultusku. Korekty rocznej deklaracji VAT naleiy
dokonae w miesiAcu styczniu 2019r.
4. Decyzja w sprawie wnioskow zioionych przez Prezesa Szpitala
Powiatowego w Pultusku sp. z o.o.
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskami Prezesa Szpitala Powiatowego w
Pultusku sp. z o.o. pod41 nastcpujace decyzje:
-dot. pisma dnia 28 c'erwca 2018r.
•

Zarzqd dziala4c na podstawie 54 ust. 3 umowy dzier2awy nieruchomoki z dnia 25
stycznia 2017r., wyrazil zgodc na wydzierZawienie powierzchni w budynku przy
ul. Math Sklodowskiej Curie 11, pod automaty vendingowe do dystrybucji produktow
spo4wczych.
Pismo stanowi za4cznik nr 6 do protokolu.
-dot. pisma dnia 26 tvrivca 2018r.
Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzgdzie powiatowym
„Powiat w celu zapewnienia porzOku publicznego i bezpieczeristwa obywateli oraz
ochrony przeciw-po2arowej i przeciwpowodziowej mote stosowae grodki techniczne
umo2liwia4ce rejestracjc obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej (...)".

Celem monitoringu jest zapewnienie porzqdku publicznego i bezpieczelistwa obywateli
oraz ochrona przeciwpolarowa i przeciwpowodziowa.
Wobec powyZszego Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o., jako zarz4dzaj4cy
budynkiem Starostwa Powiatowego w Pultusku, zwrocil sic z wnioskiem o wyraZenie
zgody na dzialanie polega4ce na rejestracji obrazu (monitoring) w budynku Starostwa.
Pismo stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu.
Zarzqd Powiatu wyrazik zgodc na powyZsze dzialanie.
5. Wniosek Wojta Gminy Winnica o uiyczenie czeeci dzialki w celu
realizacji przebudowy drogi w m. Kamionna.
•

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc u2yczenie czcgci dzialki ewidencyjnej nr 86/2 obrcb 0019
Kamionna, gm. Winnica, bcd4cej wlasnoSciq Powiatu pultuskiego na cele realizacji
inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w . Kamionna gm. Winnica".
Wniosek wojta Gminy Winnica stanowi zalqcznik nr 7 do protokolu.
6. Informacja nt. zio2onych ofert na ewiadczenie us1ug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Drog p. W. Balcerowski poinformowal, ze ze wzglcdu
na zamkniccie z dniem 30 czerwca 2018 r. polqczeii autobusowych wykonywanych przez
Przedsicbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S. A. w likwidacji na
liniach komunikacyjnych powiatowych (niewykraczajqcych poza granice powiatu
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pultuskiego) oraz liniach komunikacyjnych wykracza4cych poza obszar co najmniej
jednego powiatu, jednakle niewykracza4cych poza obszar wojewodztwa (np. linia
Pultusk — Ciechanow), podjeto starania dla zapewnienia mieszkaricom powiatu dostepu
do komunikacji autobusowej. Priorytetem jest zapewnienie dojazdu uczniom do szkol
ponadpodstawowych w Pultusku i w Golidkowie od 1 wrzegnia 2018r.
Obecnie trwajq, rozmowy z lokalnymi przewoinikami w sprawie rozwivania tego
zagadnienia. Biorqcy udzial w rozmowach prywatni przewoinicy wyrazili wstcpne
zainteresowanie realizacja. przewozow autobusowych na liniach komunikacyjnych
powiatowych, utrzymywanych dotychczas przez PKS Ciechanow. Bye mole 1)04,
drobne korekty przebiegu niektOrych linii komunikacyjnych zwigzane z dostosowaniem
do biei4cych potrzeb mieszkaricow. Jest koncepcja, aby prywatni przewoinicy zkoZyli

wnioski do Starosty Pultuskiego o wydanie zezwolen na wykonywanie przewozOw
regularnych osob na liniach komunikacyjnych przebiegajqcych w granicach powiatu
pultuskiego wg zaproponowanego przez przewoinika rozkladu jazdy, ktory the mole
bye w kolizji z rozkladem jazdy innego przewoinika. Liczba kursow na poszczegolnych
liniach komunikacyjnych uwarunkowana jest (przede wszystkim) od liczby chqtnych,
ktorzy bOq zainteresowani tym rodzajem transportu. Planuje siq, aby przewoinicy
realizowali co najmniej 2 kursy dziennie w dni powszednie od poniedzialku do piatku (w
godzinach rannych um(T;dliwiajqcych mieszkancom powiatu pultuskiego dotarcie do
miejsca pracy lub szkoly w Pultusku i Golqdkowie oraz powrot w godzinach
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popoludniowych do miejsca zamieszkania).
Przewoinicy, ktorzy uzyskajq zezwolenie (w mygl obowiqzujqcych przepisow ustawy z
dnia 6 wrzegnia 2001 r. o transporcie drogowym) Starosty Pultuskiego na wykonywanie
regularnych przewozow osob w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych przebiegajqcych w granicach powiatu, bedq mieli prawo uzyskania
doplat do biletow ulgowych z Urzcdu Marszalkowskiego. Dyrektor poinformowal, ie
ww. zezwolenia na wykonywanie przewozow na liniach komunikacyjnych
wykraczajqcych poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednalde niewykraczajqcych
poza obszar wojewodztwa, wydaje marszalek wojewOdztwa, w uzgodnieniu ze starostami
wiagciwymi ze wzgkdu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Zgodnie z
uzyskanymi informacjami z Urzqdu Marszalkowskiego WojewOdztwa Mazowieckiego w
Warszawie obecnie the tocza, jakiekolwiek postcpowania administracyjne o udzielenie
ww. zezwolen na End komunikacyjnej Pultusk — Ciechanow (brak zainteresowania ze
strony przewoinikow).
Zarz41 Powiatu przyje informacjc.
7. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia informacji o moiliwoeci
udzielenia dotacji celowej w 2018r. podmiotom uprawnionym do
wykonywania ratownictwa wodnego na terenie powiatu pultuskiego
Zarzqd Powiatu podjq uchwalc nr 606/2018 w sprawie ogloszenia informacji o
moZliwogci udzielenia dotacji celowej w 2018r. podmiotom uprawnionym do
wykonywania ratownictwa wodnego na terenie powiatu pultuskiego

Ponadto Zarzad Powiatu akceptowal ogloszenie o naborze przedstawicieli organizacji
pozarzqdowych funkcjonujacych na terenie powiatu pultuskiego do komisji powolanej
do dokonania wyboru oferty w zakresie ratownictwa wodnego. Ogloszenie stanowi
zalqcznik nr 9 do protokolu.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Puhusidego na rok 2018.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc Nr
•

603/2018 w sprawie zmian w uchwale bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr
XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc Nr
604/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami.
10.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w
toku wykonania bud2etu
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc Nr
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605/2018 w sprawie zmian planow wydatkOw wprowadzonych w toku wykonania
bucUetu.
11. Wolne wnioski.
Zarzad Powiatu na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018r., po zapoznaniu sic z wnioskiem
Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka" Pultusk, postanowil o
dofinansowaniu zakupu strojow sportowych z napisem „POWIAT PULTUSKI" dla
ww. Klubu, przeznaczajqc na ten cel — 2 000z1.
Obecnie ze wzglcdu na proThc Prezesa Zarzqdu Klubu, Zarzftd Powiatu wyrazil zgodc
na przeznaczenie ww. kwoty na zakup pilek do gry w pilkc noZnq„

Nat tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia: 10.00
Protokolowala:
B. Przybylowska

•
•

Podpisy czionkOw Zarz

Powiatu:

1.

Jan Zalewski

2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.

Malgorzata Kozlowska

5.

Krzysztof Janusz Pierikos

