Protokół Nr 89/08
Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 27 października 2008r.
I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokółu.
II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
III.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.
1. Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusku:
–

podjęcie decyzji w sprawie wyników przetargów pn.:
–

“Wykonanie zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym
zestawem hydroforowym na terenie budowanego Szpitala w
Pułtusku”

Dyrektor Wydziału OR – p. M. Permanicka – poinformowała, że w dniu
22.10.2008r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Wykonanie
zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na
terenie budowanego Szpitala w Pułtusku”. Kwota jaka została przeznaczona na
finansowanie zamówienia to 1.425.000 zł Zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
cena brutto: 1.446.358,86 zł.
Oferta nr 2
P.T.H.U. HYDRO – MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200
Jarocin
cena brutto: 1.830.000,00 zł.

Oferta nr 3
Zakłady Produkcyjno Usługowe AQUA TECH Sp.zo.o. ul. Podmiejska 5E, 83000 Pruszcz Gdański
cena brutto: 1.633.840,70 zł.
Oferta nr 4
P.P.H.U. HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski, Szpetal Górny, ul. Osiedle
Młodych 63, 87-811 Fabianki
cena brutto: 1.373.861,40 zł.
Oferta nr 5
P.P.U.H. HYDROBUD Stefan Brzozowski, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka
cena brutto: 1.229.136,53 zł.
Oferta nr 6
Firma BARTOSZ Sp.J Bujwicki, Sobiech, Cybulko, ul. Sejeńska 7, 15-399
Białystok
cena brutto: 1.497.497,42 zł.
Oferta nr 7
P.P.U. Zambet S.A. Al. Wojska Polskiego 52a, 06-100 Pułtusk
cena brutto: 1.200.00,02 zł.
Komisja uznała, że wszystkie oferty spełniają warunki. W związku z tym, że
głównym kryterium wyboru oferty była cena, komisja zwraca się z prośbą o
akceptację wyboru oferty nr 7 na realizację zadania.
Zakres rzeczowo – finansowy określa specyfikacja, a realizacja zadania na rok 2008
– to kwota 800.000zł.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek komisji i postanowił

ogłoszeniu wyniku

postępowania.
–

“Wykonanie portierni oraz czerpni i wyrzutni terenowych na
terenie budowanego Szpitala w Pułtusku”.

Dyrektor Wydziału OR – p. M. Permanicka – poinformowała, że na ww. zadanie

została złożona jedna oferta przez PPU Zambet S.A. Cena oferty wynosi
349.177,91 zł., termin wykonania do 05.12.2008r.
Dyrektor poinformowała, że na realizację ww. zadania w harmonogramie do
umowy z Marszałkiem na finansowanie budowy szpitala zostały przewidziane
środki w wysokości 290.000 zł. W związku z powyższym oferta firmy Zambet
może być zatwierdzona pod warunkiem zwiększenia kwoty na zadanie.
Przewodniczący zarządu zarządził głosowanie nad zwiększeniem puli środków na
zadanie, powstałych z oszczędności z innych pozycji w harmonogramie.
Za

5 Radnych
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-
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-

Zarząd Powiatu akceptował wynik oferty PPU Zambet S.A i postanowił, że środki na
pokrycie zadania zostaną zabezpieczone z powstałych oszczędności z innych pozycji w
harmonogramie.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zgłoszenia zmian w harmonogramie
rzeczowo – finansowym do

Marszałka, co będzie przygotowane w terminie

późniejszym po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów.
–

omówienie wniosków dotyczących kosztów eksploatacyjnych ujętych w poz.
8 harmonogramu realizacji i finansowania

zadania w ramach umowy

392/ZD.WPZ.II/D/08
Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak – poinformował, że w Wykazie rzeczowo –
finansowym robót budowlanych nie wygasających z upływem roku budżetowego
2008r., który Zarząd Powiatu zatwierdził na posiedzeniu w dniu 9 października
2008r.

pod poz. 8 zaplanowano koszty eksploatacyjne na poziomie

400.500zł.
W terminie do 8 grudnia 2008r. zostaną wydatkowane środki w wysokości
165.750zł natomiast w terminie do 30 września
środki w wysokości 234.750zł.

2009r. zostaną wydatkowane

W powyższych kosztach poza dostarczeniem ciepła (zakup oleju opałowego),
zużyciem energii elektrycznej, znajdują się koszty konserwacji urządzeń
elektrycznych i koszty związane z eksploatacją obiektów budowanego szpitala.
Prezes WPUI wyjaśnił, że przedłużający się termin przekazania szpitala do
eksploatacji wymaga wykonania niezbędnego zakres robót na budynku „A” i
Budynku „B” , który jest związany z właściwym utrzymaniem obiektów oraz
sprawdzeniem i zabezpieczeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Zakres robót przedstawiony w ofercie jest wykonywany sukcesywnie od
01.10.2008r. i będzie wykonywany przez okres zimowy do 30.04.2009r.
Prezes zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o:
-

akceptację oferty firmy ELPROMONT Sp. zo.o. z siedzibą w
Ciechanowie na wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej i
teletechnicznej na budowie Szpitala w Pułtusku w Bryłach: A1 i A2.
Koszt wykonania - 5 tyś. zł. miesięcznie. Konserwacja będzie
wykonywana od 01.10.2008r. do 30.04.2009r.
Oferta stanowi załącznik do nin. protokółu.

-

akceptację oferty firmy ZAMBET w Pułtusku na prowadzenie
eksploatacji obiektów budowanego Szpitala w Pułtusku w okresie od
01.10.2008r. do 30.04.2009r. Miesięczny koszt prowadzenia eksploatacji
wynosi 10 tyś. zł.
Oferta stanowi załącznik do nin. protokółu.

–

o zakup 500 l zimowego oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, który
również planowany jest w poz. 8 harmonogramu finansowania zadania ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Środki na powyższe zostały zabezpieczone w harmonogramie realizacji i

finansowania zadania pn.: “Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” na
rok 2008. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik do nin. protokółu (Pismo
WPUI znak: RP/978/08 z dnia 22.09.2008r.)

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Prezesa WPUI.
Zarząd zobowiązał Prezesa WPUI, aby podczas zmiany harmonogramu realizacji i
finansowania zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku, który został złożony do
Marszałka Woj. Maz. uwzględnić również zmianę opisu pozycji „koszty eksploatacyjne”
o zadanie: konserwacja i przeglądy.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Powiatu w Pułtusku:
–

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – przedstawił projekt uchwały w
sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski wraz z
regulaminem funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wnioskiem o przyznanie
pomocy zdrowotnej, które stanowią załączniki do projektu uchwały.
Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały oraz zobowiązał Dyrektora
EZK do przesłania projektu uchwały Związkom Zawodowym funkcjonującym na
terenie powiatu pułtuskiego.
–

w sprawie przyznania uczniom stypendium za osiągnięcia wysokich
wyników sportowych.

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – przedstawił projekt uchwały w
sprawie przyznania uczniom stypendium za osiągnięcia wysokich wyników
sportowych wraz z regulaminem przyznawania stypendium Starosty Pułtuskiego
oraz wnioskiem o przyznanie stypendium Pułtuskiego, które stanowią załączniki
do projektu uchwały.
Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały oraz postanowił o
zwiększeniu puli środków na przyznawanie stypendiów z 2 tyś. zł. do 5-6 tyś. zł
rocznie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu
pułtuskiego na 2008r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 158/09. Uchwała znajduje się w rejestrze uchwał
Zarządu Powiatu w Pułtusku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu
powiatu na 2008r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 159/09. Uchwała znajduje się w rejestrze uchwał
Zarządu Powiatu w Pułtusku.
5. Ogłoszenie konkursu na realizację zadania “Koordynacja sportowych
rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim na 2009r.”
Sekretarz – poinformowała, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze.
zm.). corocznie jest ogłaszany konkurs na Koordynację sportowych rozgrywek
szkolnych w powiecie pułtuskim tj. organizacja i przeprowadzenie całorocznej
rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym i udział w systemie
zawodów

międzypowiatowych

i

wojewódzkich

zgodnie

z

regulaminem

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W związku z powyższym zwraca się z
prośbą o wyrażanie zgodny na ogłoszenie takiego konkursu.
Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu konkursu na realizację zadnia “Koordynacja
sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim na 2009r.”
Zarząd podjął uchwałę Nr 160/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na
realizację zadania publicznego w 2009r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej (Uchwała znajduje się
w rejestrze uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku).
6. Wolne wnioski:
- podziękowanie za współpracę przy organizacji finału rejonowego Konkursów
AGROLIGA 2008.

Sekretarz – przedstawiła podziękowanie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku za współpracę przy
organizacji finału rejonowego Konkursów “AGROLIGA 2008”.
Podziękowanie stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
Na tym protokół zakończono .
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.
Protokółowała: Sylwia Sekutowicz

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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