
Protokół Nr 36/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 3 sierpnia 2011r. 

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

protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00

1. Wniosek Dyrektora DPS w Ołdakach o zwiększenie liczby mieszkańców.

Dyrektor DPS w Ołdakach p. A. Wydra -  przedstawił wniosek o zwiększenie liczby

mieszkańców w DPS w Ołdakach ze 102 na 112. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do

protokółu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek i postanowił o przeprowadzeniu wizji

lokalnej w DPS w Ołdakach. 

2. Informacja  nt.  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  na  organizację  i  przeprowadzenie  kursu  prawa  jazdy

kat.  C  prowadzonego  w  trybie  przetargu   nieograniczonego  o  wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych

na podstawie  art.  11  ust  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  prawo  zamówień

publicznych i wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

perspektywą na lepsze jutro” -  przedstawiła informację nt. wyników przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie

kursu prawa jazdy kat. C.

Pani A. Łojek poinformowała, że w postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

„Oferta nr 1” – Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c. 

ul. Nowy Rynek 2, 06-100 Pułtusk

cena oferowanej usługi brutto: 21.950,00 zł

„Oferta nr 2” – Liga Obrony Kraju

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów



cena oferowanej usługi brutto: 19.720,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1,Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c.

ul. Nowy Rynek 2, 06-100 Pułtusk, cena oferowanej usługi brutto: 21.950,00 zł

Zarząd przyjął informację. 

3. Informacja  nt.  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na organizację  i przeprowadzenie kursu wizażysta z elementami

stylizacji  paznokci  oraz przedłużaniem i  zagęszczaniem rzęs prowadzonego  w

trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej

progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy

z  dnia  29  stycznia  2004  prawo  zamówień  publicznych  i  wyboru

najkorzystniejszej oferty.

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

perspektywą na lepsze jutro” -  przedstawiła informację nt. wyników przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  organizację  i przeprowadzenie

kursu wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem

rzęs.

Pani A. Łojek poinformowała, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

„Oferta nr 1” – „PRESTIŻ” s.c. M. Gładkowski, M. Gładkowska

ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok

cena oferowanej usługi netto/brutto: 15.000,00 zł

„Oferta nr 2” – „AGENCJA KONTACT” Iwona Rzewuska

pl. Hirszfelda 16/17, 52-413 Wrocław

cena oferowanej usługi netto/brutto: 18.700,00 zł

„Oferta nr 3” – „Open Art” Alicja Pawłowska

ul. Armii Krajowej 30/5, 05-800 Pruszków

cena oferowanej usługi netto/brutto: 19.500,00 zł / 23.985,00 zł

„Oferta nr 4” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

cena oferowanej usługi netto/brutto: 20.000,00 zł

„Oferta nr 5” – „AKADEMIA KREOWANIA WIZERUNKU” Marta Niesiobędzka

ul. Traugutta 10, 06-100 Pułtusk



cena oferowanej usługi netto/brutto: 20.000,00 zł

Jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  nr  1”  –  PRESTIŻ”  s.c.  M.  Gładkowski,  M.

Gładkowska, ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok, cena oferowanej usługi netto/brutto:

15.000,00 zł.

Zarząd przyjął informację. 

4. Zatwierdzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)

i ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na organizację

i  przeprowadzenie  kursu  kwalifikacji  wstępnej  przyspieszonej  na  przewóz

rzeczy

Pani Agata Łojek – sekretarz Komisji Przetargowej przedstawiła Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej  na  przewóz  rzeczy  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.  

Termin wykonania usługi – 31 października 2011r. 

Termin składania ofert – 11 sierpnia 2011r. 

SIWZ stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

5. Informacja  nt.  przetargów  ogłoszonych  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych

w Pułtusku.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner – poinformował, że

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku ogłosił następujące przetargi:

– na  budowę  mostu  na  rowie  melioracyjnym bez  nazwy  wraz  z  drogą  dojazdową  

w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza

– renowacja  gruntowej  drogi  powiatowej  nr  3421w  Płusy  –  Lutobrok  –  Pniewo  –

Mystkówiec – Zatory na odc. Mystkówiec – Ostrówek – Zatory

– na remonty cząstkowe na drogach powiatowych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

6. Informacja nt. protokółu konieczności pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych

w Pułtusku a firmą KDL Monika Tyszka. 



Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  p.  Julian  Kutner –  przedstawił

protokół konieczności pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku a firmą KDL

Monika  Tyszka  dotyczący  realizacji  inwestycji  pn.  “Budowa  chodnika  przy  drodze

powiatowej Nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory od km 0+665 do km 2+971,67 mb

2306,67”oraz pisma, jakie firma KDL Monika Tyszka wystosowała do Dyrektora ZDP

w Pułtusku po podpisaniu ww. protokółu w brzmieniu załączników nr 5, 6, 7, 8. 

Zarząd Powiatu uznał pisma składane przez firmę KDL Monika Tyszka, o których mowa

wyżej, za ostateczną decyzję o zaprzestaniu realizacji inwestycji pn. “Budowa chodnika

przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory od km 0+665 do km

2+971,67  mb  2306,67”.  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  do  przygotowania

i uzgodnienia z radcą prawnym stosownej  odpowiedzi  do firmy KDL Monika Tyszka

z  ewentualnym  uwzględnieniem  odszkodowania  i  naliczenia  odsetek  za  zwłokę

w wykonaniu inwestycj.

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Dyrektora do uzgodnienia z radcą prawnym

formy  wystąpienia  do  sądu  o  wykluczenie  z  postępowań  przetargowych  firmy  KDL

Monika Tyszka, ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka.  

7. Informacja  nt  przeprowadzania  objazdu  dróg  powiatowych

w  poszczególnych  gminach  powiatu  pułtuskiego  celem  określenia  potrzeb

remontowych.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner – poinformował, że

wraz  ze  Starosta  Pułtuskim  dokonali  objazdu  dróg  powiatowych  w  następujących

gminach:  Winnica,  Świercze,  Zatory,  Obryte.  W  kolejnych  dniach  planowany  jest

objazd dróg w gminie Gzy oraz Pułtusk. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją.  Na  następnym  posiedzeniu  zostanie

przedstawiona  szczegółowa  informacja  dot.  stanu  dróg  powiatowych,  koniecznych

remontów oraz szacunkowa wartość robót.

8. Sprawy dot. SP ZOZ w Pułtusku 

– informacja nt.  regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w Pułtusku

– informacja nt.  nowego schematu organizacyjnego SP ZOZ w Pułtusku 

Dyrektor  SP  ZOZ  w Pułtusku  p.  Z.  Buraczyński –  przedstawił  projekt  regulaminu

organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną SP ZOZ w Pułtusku. 

Zgodnie z  art. 48  ust.  2 ustawy o działalności  leczniczej  z  dnia  15  kwietnia 2011r.



projekt  regulaminu  organizacyjnego  wraz  ze  schematem  organizacyjnym  zostanie

przekazy pod obrady Rady Społecznej SP ZOZ. Po akceptacji Rady Społecznej SP ZOZ

informacja  nt.  regulaminu  zostanie  ponownie  omówiona  przez  Zarząd  Powiatu

w Pułtusku. 

Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora do przygotowania następujących dokumentów:

– szczegółowej informacji nt. obecnego oraz docelowego stanu zatrudnienia w SP ZOZ

w Pułtusku

– projektu regulaminu porządkowego,

– projektu regulaminu wynagradzania wszystkich pracowników zakładu.

– informacja nt.  sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku za I półrocze 2011r.

Z-ca Dyrektora ds, Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku p. K. Pabich   – przedstawiła

informację  nt.   sytuacji  finansowej  SP  ZOZ  w  Pułtusku  za  I  półrocze  2011r.

w brzmieniu załącznika nr 10 do protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

– informacja o zrealizowanym kontrakcie w I półroczu z NFZ

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  Z.  Buraczyński –  przedstawił  informację

o  zrealizowanym kontrakcie  w I  półroczu  z  NFZ w brzmieniu  załącznika  nr  11  do

protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. Zarząd zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ w

Pułtusku  o  przedstawienie  na  jednym  z  kolejnych  posiedzeń  informacji  nt.  działań

podjętych w stosunku do oddziałów, które nie wykonują kontraktu. 

Ponadto  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  do  przygotowania  informacji  dotyczącej

możliwości pozyskania i wykorzystania ewentualnej dotacji z budżetu państwa, o którą

SP  ZOZ  będzie  mógł  się  ubiegać  po  przekształceniu  szpitala  w  spółkę  prawa

handlowego. 

– stanowisko  Związku  Pracodawców  Mazowieckie  Porozumienie  Szpitali

Powiatowych  nt.  funkcjonowania  Pogotowia  Ratunkowego

w strukturach szpitali powiatowych

Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku p.  Z.  Buraczyński –  przedstawił  stanowisko  Związku

Pracodawców  Mazowieckie  Porozumienie  Szpitali  Powiatowych  nt.  funkcjonowania

Pogotowia Ratunkowego w strukturach szpitali powiatowych w brzmieniu załącznika nr

12 do protokółu.



Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

– sprawy różne dot. SP ZOZ w Pułtusku.

Zgodnie z wnioskiem Radnego Rady Powiatu  w Pułtusku Pana Tadeusza Nalewajka

przyjętym   podczas  XIII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  dniu  30  maja  2011r.

dotyczącym dobrowolnego przekazania przez Radnych Rady Powiatu w Pułtusku wpłat

w kwocie 200 zł. (słownie: dwieście złotych) na zakup wyposażenia sali konferencyjnej

w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku,  Starosta

Pułtusku przekazał Dyrektorowi SP ZOZ w Pułtusku środki pieniężne przekazane przez

Radnych Rady Powiatu w Pułtusku na ww. cel. 

Protokół przekazania stanowi załącznik nr 13 do protokółu. 

9. Wniosek  Wójta  Gminy  Pokrzywnica  dot.  remontu  kapliczki  w  m.  Nowe

Niestępowo.

Dyrektor Wydziału GGN – p. Stella Niedzielska – przedstawiła wniosek Wójta Gminy

Pokrzywnica  dot.  remontu  kapliczki  w  m.  Nowe  Niestępowo.  Wniosek  stanowi

załącznik nr 14 do protokółu. 

Zgodnie z art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami  “w  trybie  określonym  odrębnymi  przepisami  dotacja  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do

rejestru może  być  udzielona  przez  organ stanowiący  gminy,  powiatu lub samorządu

województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale”. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zarząd Powiatu postanowił o udostępnieniu

gruntu, na którym znajduje się kapliczka w celu wykonania jej remontu.

10.Informacja nt. przejmowania obiektów byłego szpitala w Pułtusku na potrzeby

Starostwa Powiatowego.

Dyrektor  Wydziału  OR  p.  M.  Permanicka -  przedstawiła  informację  dot.  spraw

wynikających  z  przejmowania  obiektów  byłego  szpitala  w  Pułtusku  na  potrzeby

Starostwa Powiatowego w brzmieniu załącznika nr 15 do protokółu. 

Dyrektor zawnioskowała o wznowienie prac komisji zdawczo – odbiorczej. 

Zarząd Powiatu postanowił o wznowieniu prac komisji oraz o kontynuowaniu działań

mających na celu zawarcie umów na dostawę mediów do budynku byłej administracji

szpitala przy ul. Daszyńskiego 2. 

W  celu  dokonania  ustaleń  w  zakresie  przyłącza  wodociągowego  do  budynku



administracji  szpitala,  znajdującego  się  na  działce  Państwa  Dyga  oraz  ustaleń

dotyczących docelowej drogi dojazdowej do budynku starego szpitala  Zarząd Powiatu

zobowiązał Dyrektor Wydziału OR do zorganizowania spotkania z właścicielami działek

wewnętrznej drogi dojazdowej oraz z Państwem Dyga.

11.Informacja nt. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania

do rejestru obrazów z kaplicy szpitalnej.

Dyrektor  Wydziału  OR  p.  M.  Permanicka -  przedstawiła  informację  nt.  wszczęcia

postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru obrazu Św. Stanisław

kostka wraz z nałożoną na niego sukienką oraz Obrazu “Chrystus w cierniowej koronie”

wraz z ramą. Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektor Wydziału OR do podjęcia czynności mających na

celu ustalenie  stanu prawnego obrazów oraz do podjęcia działań w celu dokonania

opisu  historycznego wszystkich  obrazów przekazanych przez  SP ZOZ w Pułtusku  na

podstawie protokółu przejęcia – przekazania obrazów z dnia 12 maja 2011r. (sztuk 5 )

oraz protokółu przejęcia – przekazania obrazu z dnia 21 kwietnia 2011r. (sztuk 1). 

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. 

Dyrektor Wydziału OR p. M. Permanicka – poinformowała, że zgodnie z uchwałą  Nr

XXIX/213/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: zasad

wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu

powiatu Zarząd  Powiatu  powołuje  komisję  mieszkaniową,  w  skład  której  wchodzą

przedstawiciele:

– Zarządu Powiatu w Pułtusku;

– Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku;

– Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku;

– Rady Powiatu w Pułtusk

Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

o uwzględnienie wytypowania przedstawiciela Rady Powiatu do komisji mieszkaniowej

w porządku najbliższej sesji. Po wytypowani przedstawiciela Rady Powiatu w Pułtusku

do komisji mieszkaniowej, Zarząd Powiatu podejmie stosowną uchwałę. 

13.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

83/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr

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

14.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

84/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

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

85/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków  wprowadzonych  w  toku

wykonywania budżetu.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024

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

86/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na

lata 2011-2024. 

17.Wolne wnioski.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  nt.  organizacji  Dożynek  Powiatowo-

Gminnych, które odbędą się 11 września 2011 r. w Pokrzywnicy. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.30 

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


