
 

Protokół  Nr 33/2011 

  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 12 lipca  2011r 

 

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

niniejszego protokółu. 

2.Posiedzeniu przewodniczył członek Zarządu Powiatu p. Witold Saracyn.  

3.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00 

 

1. Informacja nt. realizacji inwestycji pn. budowa chodnika w miejscowości 

Grabówiec.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner – odnośnie budowy chodnika w 

Grabówcu -  poinformował, że do firmy KDL Monika Tyszka wystosował wezwanie 

w sprawie właściwego wykonania ścianki czołowej przepustu, ponieważ obecnie jest 

ona mocno pochylona i w każdej chwili może się przewrócić. Ponadto w miejscu, o 

którym mowa wyżej na długości ok. 4m, na chodniku zapadła się kostka i obrzeża.  

Poza tym firma KDL została poinformowana, że w przypadku niezastosowania się 

do powyższego wezwania w ciągu 5 dni od dnia otrzymania pisma oraz ze względu 

na niezapewnienie właściwej jakości robót, wykonawca skorzysta z  zabezpieczenia 

zgodnie z zapisami podpisanej  umowy.  

Wykonawca został również wezwany do niezwłocznego dokończenia budowy 

chodnika w Grabówcu, po rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w 

terminie 14 dni od daty otrzymania pisma oraz żądania od Zamawiającego 

odszkodowania zgodnie z podpisaną umową.   

Następnie Dyrektor poinformował, że po uzyskaniu opinii radcy prawnego, została 

wstrzymana płatność faktury wystawionej przez firmę KDL na kwotę  101.185,70zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Dyrektora ZDP, aby w 

uzgodnieniu z radcą prawnym przedstawił propozycję rozwiązania sprawy budowy  

chodnika w Grabówcu.  



2. Sprawa firmy UNI-BUD dot. wykonawstwa robót remontowych na 

drogach powiatowych w 2011r.   

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner poinformował, że z uwagi na 

brak podstaw prawnych i faktycznych, w dalszym ciągu  nie została uregulowana 

sprawa płatności za wykonane roboty  przez  firmę UNI BUD na drodze powiatowej 

Łady - Gąsocin w miejscowości Begno i Gotardy. 

Zgodnie z przepisami prawa ZDP powinien zawrzeć z firmą UNIBUD umowę, 

której przedmiotem byłyby roboty budowlane. Brak oferty na wykonanie remontu 

drogi, umowy, protokołu odbioru nie upoważnia ZDP do uregulowania należności, 

której istnienie nie jest udowodnione. Prawdopodobnie firma UNI BUD skieruje 

sprawę do sądu.  

Zarząd zapoznał się z informacją.  

3. Informacja nt. wyników postępowania i zawarcia umów na organizację i 

przeprowadzenie kursu  „Operator koparko - ładowarki - kl. III" oraz na 

organizację i przeprowadzenie szkolenia "księgowość z obsługą 

komputera oraz programu PŁATNIK - poziom podstawowy". 

Pani A. Łojek – sekretarz Komisji Przetargowej w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje 

perspektywą na lepsze jutro” -  przedstawiła informację nt. wyników postępowania i 

zawarcia umów na organizację i przeprowadzenie kursu  „Operator koparko - 

ładowarki - kl. III" oraz na organizację i przeprowadzenie szkolenia "księgowość z 

obsługą komputera oraz programu PŁATNIK - poziom podstawowy". 

 

Pani A. Łojek poinformowała, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego – „na organizację i przeprowadzenie szkolenia Księgowość z obsługą 

komputera oraz programu PŁATNIK – poziom podstawowy” – prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty: 

- Oferta nr 1” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum 

Kształcenia w Ciechanowie ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów. 

 - Oferta nr 2” – Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul. 

Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa 



Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Roberta Wójcik – 

reprezentującego firmę „Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał 

Radzki” ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa, oferującego usługę za łączną cenę 

brutto: 21.920,00 zł.  

Zarząd przyjął informację.  

 

Pani A. Łojek poinformowała, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego – „na organizację i przeprowadzenie kursu operator koparko – 

ładowarki kl. III” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 

trzy oferty: 

Oferta nr 1” –      Centrum Szkoleniowe Lektor  Wioletta Stefanowska Skórka ul. 1 

Maja 7, 05-250 Radzymin 

„Oferta nr 2” –      Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy 

„SPAWALNIK” Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-

400 Ciechanów 

“Oferta nr 3” –      Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne  „KANN” Sp. z o.o. 

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Mirosława Klicki – 

reprezentującego firmę Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – 

Szkoleniowy „SPAWALNIK” Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Powstańców 

Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów, oferującego usługę za łączną cenę brutto: 

28.500,00 zł. 

Zarząd przyjął informację.  

4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 

ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu "prawa jazdy 

kat. C". 

Pani A. Łojek – sekretarz Komisji Przetargowej w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje 

perspektywą na lepsze jutro” -  przedstawiła Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursu "prawa jazdy kat. C" dla 



uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS.  

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu oraz zapewnienie 

materiałów dydaktycznych oraz ubezpieczenia NW dla 10 uczestników 

przedmiotowego projektu.  

Termin wykonania usługi – 15 września 2011r.  

Termin składania ofert – 20 lipca 2011r.  

SIWZ stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu.  

5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 

ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie Kursu „wizażysta z 

elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs”. 

Pani A. Łojek -sekretarz Komisji Przetargowej w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje 

perspektywą na lepsze jutro” przedstawiła Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia na organizację i przeprowadzenie Kursu „wizażysta z elementami 

stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs,  dla uczestników 

projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” współfinansowanym 

przez Unię Europejską ze środków EFS.  

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu oraz zapewnienie 

materiałów dydaktycznych oraz ubezpieczenia NW dla 10 uczestników 

przedmiotowego projektu.  

Termin wykonania usługi – 30 września 2011r.  

Termin składania ofert – 20 lipca 2011r.  

SIWZ stanowi załącznik nr 4  do protokołu.  

Zarząd akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu.  

6. Informacja nt. wyników matur na dzień 30 czerwca 2011r.  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski 

przedstawił wyniki matur w szkołach ponagimnazjalnych powiatu pułtuskiego oraz 

w Polsce wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. 

Informacja stanowi załącznik nr 5  do protokołu.  



Zarząd przyjął informację.  

 

Członek Zarządu p. W. Saracyn - mając na względzie wyniki matur w szkołach 

ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego jak również ranking szkół gimnazjalnych w 

powiatach województwa mazowieckiego sporządzony na podstawie wyników 

egzaminów, przedstawił propozycję zorganizowania, w drugiej połowie września 

2011r., konferencji na temat jakości kształcenia.  Do udziału w konferencji zostaną 

zaproszeni nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych jak i podstawowych oraz 

gimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego.  

Zarząd przyjął informację.  

7. Informacja nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

pułtuskiego.  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. Z. Chodkowski 

przedstawił informację nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

pułtuskiego wg stanu na dzień 1 lipca  2011r. 

Informacja stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  

Zarząd przyjął informację.  

8. Zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: "Organizacja kompleksowej kampanii promocyjnej ryb i 

produktów rybnych pt. Zdrów jak ryba w powiecie pułtuski"  

p. M. Permanicka – Przewodnicząca Komisji Przetargowej przedstawiła wyniki 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Organizacja kompleksowej 

kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych pt. Zdrów jak ryba w powiecie 

pułtuski" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora 

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 

Przewodnicząca poinformowała, że na realizację zadania pierwszego „Wykonanie 

materiałów promocyjnych”  wpłynęła jedna oferta –  AGA PRESS Agencja 

Wydawniczo – Reklamowa Agnieszka Anulewicz, ul. Świętojańska 15, 06 – 100 

Pułtusk.  Cena brutto oferty :  71.894,10 zł  

 



Na zadanie drugie „Organizacja pikników kulinarnych plenerowych” wpłynęła 

również jedna oferta - Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA DOM POLONII 

w Pułtusku ul. Szkolna 11, 06 – 100 Pułtusk  

 Cena brutto oferty : 57.000,23 zł 

Zarząd zatwierdził  wyniki postępowania.  

9. Zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy 

kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej".  

P. K. Gutowska  członek Komisji Przetargowej przedstawiła wyniki postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa 

jazdy kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej" w ramach projektu 

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu 

pułtuskiego”, realizowanego z poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Poinformowała, że na:  

Zadanie 1  - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C – 

zaplanowano środki w wysokości - 21.000,00 zł brutto. 

Zadanie 2  - Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej - zaplanowano środki w wysokości  75.000,00 zł brutto. 

 

Złożono następujące oferty: 

Oferta nr 1 –  Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas ul. Bohaterów Modlina 48, 

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zadanie 2  Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 

Cena brutto: 50.900,00 zł 

 

Oferta nr 2 –  Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. 

Rzeczkowska 4, 06 – 400 Ciechanów 

Cena brutto:  



Zadanie 1  - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C - 21.320,00 zł  

Zadanie 2  - Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 

66.400,00 zł  

 

Oferty spełniają wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), są zgodna z przepisami ustawy PZP. 

p. K. Gutowska poinformowała, że oferta złożona przez firmę Liga Obrony Kraju 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Rzeczkowska 4, 06 – 400 

Ciechanów na zadanie nr 1 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C- 

przewyższa wysokość środków zaplanowanych na realizację ww. zadania o 320zł.  

Jednak zgodnie z zasadami finansowania projektu – „dopuszczalne jest dokonywanie 

przez beneficjanta przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym 

wniosku o dofinansowanie projektu , którego suma kontrolna została zapisana w 

umowie o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków alokowanych na 

zadanie., z którego są przesuwane środki oraz na zadanie, na które są przesuwane 

środki”. Wobec powyższego istnieje możliwość zwiększenia środków finansowych o 

kwotę 320zł na realizacje cytowanego zadania,  ponieważ są oszczędności z 

przeprowadzonych postępowań przetargowych realizowanych w ramach projektu 

„EUROKWALIFIKACJE...”.  

Komisja Przetargowa wnioskuje o wybór:  

- na realizację zadania 2  - Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej 

przyspieszone-  Oferty nr 1 –  Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas ul. Bohaterów 

Modlina 48, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki 

-na realizację zadania nr 1 „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C” 

Oferty nr 2 –  Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. 

Rzeczkowska 4, 06 – 400 Ciechanów 

Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 

stycznia 2011r.  



Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr  

74/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011  

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zdań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.   

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr  

75/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków 

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr  

76/2011 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku 

wykonywania budżetu. 

13. Sprawa ufundowania nagród rzeczowych lub finansowych dla policjantów 

z okazji Święta Policji.  

Zarząd Powiatu z okazji uroczystych obchodów Święta Policji postanowił 

ufundować trzy nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów.  

Wysokość przyznanych środków na nagrody  – do 500 zł dla każdego wyróżnionego 

funkcjonariusza.    

14.  Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nt. budowy 

obwodnicy Pułtuska. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, stanowiącą odpowiedź na pismo Zarządu Powiatu, dot. budowy 

obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61. Z przekazanej informacji wynika, 

że w dniu 8 września 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych  

uwarunkowaniach, co zakończyło etap prac studialnych dla tego zadania. Z uwagi 

jednak na ograniczone środki finansowe przeznaczone na inwestycje drogowe 

GDDKiA Oddział w Warszawie nie uzyskał zgody na kontynuację prac 

przygotowawczych i zlecenie dokumentacji. Przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte 

w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 ustanowionym Uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011r.   



Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.   

15. Wolne wnioski.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół  zakończono.  

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 9.00  

Bogumiła Przybyłowska  

  

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

1. Edward Wroniewski ............................................ 

2. Andrzej Dolecki .................................................. 

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

4. Witold Saracyn ................................................... 

5. Zbigniew Szczepanik .......................................... 

 

 

 


