
Protokół Nr 143/09 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 grudnia 2009r.

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. Zatwierdzenie  wyników konkursu  na Koordynację  sportowych

rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim.

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 23 grudnia 2009r. odbyło się

posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu

ofert na realizację zadania: Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych

w powiecie  pułtuskim.  Wpłynęła  jedna  oferta:  Powiatowego  Szkolnego

Związku  Sportowego  w  Pułtusku,  która  spełniła  warunki  formalne

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz  ogłoszenia  o  konkursie.  W  związku  z  tym  komisja  postanowiła

przedstawić Zarządowi Powiatu w Pułtusku wyniki konkursu wskazując

na  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pułtusku jako realizatora

zadania.

Zarząd zatwierdził wyniki  konkursu. 

2. Wybór  trybu  zamówienia  publicznego  na  kurs  języka

angielskiego  w  ramach  projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję pracownika Wydziału Rozwoju i

Promocji p. A. Rachuba – dot. wyboru  trybu zamówienia publicznego na



kurs  języka  angielskiego  w  ramach  projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 140.000zł. Jest to wartość poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

Wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik

nr 3 do protokołu. 

3. Informacja  nt.  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  KPPSP  w

Pułtusku,  "Wyszkoleni  strażacy  ratownicy  -  bezpieczne

społeczeństwo" w ramach Działania  7.3.  Inicjatywy lokalne  na

rzecz  aktywnej  integracji,  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki,

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Starzy  Pożarnej  w  Pułtusku  p.  W.

Musiński  poinformował  o  możliwości  pozyskania  dotacji  z  UE  –

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego –

Kapitał  Ludzki  2007-2013  Priorytetu  VII  „Promocja  Integracji  Społecznej”

Działanie 7.3 „Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji”. W związku

z powyższym zwrócił  się  z wnioskiem o wyrażenie  zgody na rozpoczęcie

przez  KPPSP  procedury  ubiegania  się  o  pozyskanie  środków  dotacji  na

projekt pt.: „Wyszkoleni strażacy ratownicy – bezpieczne społeczeństwo” z

przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 10-

14 osobowej grupy strażaków – płetwonurków. 

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Komendant  poinformował,  że  z  uwagi  na  skomplikowaną  procedurę

sporządzania dokumentacji  projektu  będą zmuszeni skorzystać z odpłatnej

pomocy zewnętrznej, która nie będzie kosztem kwalifikowanym projektu. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Wydział Rozwoju

i  Promocji  do  udzielania  pomocy  KPPSP  w  Pułtusku  przy  opracowaniu

dokumentacji projektu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Zespołowi Szkół im. B.

Prusa  w  Pułtusku  sprzętu  gastronomicznego,  stanowiącego

własność Powiatu Pułtuskiego. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  274/09  w  sprawie  przekazania

Zespołowi  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  sprzętu  gastronomicznego,

stanowiącego własność Powiatu Pułtuskiego. 

Sprzęt o wartości 8.300zł zostanie przekazany nieodpłatnie, w użyczenie

do pracowni gastronomicznej ZS im. B. Prusa w Pułtusku. Sprzęt został

zakupiony w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego

w powiecie pułtuskim” realizowanego w ramach działania 9.2 Podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, priorytet IX Rozwój wy-

kształcenia  i  kompetencji  w regionach,  Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  Zespołowi  Szkół

Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  sprzętu  do

pracowni  „Podstaw   elektroniki”,  „Elektroenergetyki”  i

„Pomiarów  elektrycznych”  stanowiącego  własność  Powiatu

Pułtuskiego. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  275/09  w sprawie  przekazania  Ze-

społowi Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do

pracowni  „Podstaw   elektroniki”,  „Elektroenergetyki”  i  „Pomiarów

elektrycznych” stanowiącego własność Powiatu Pułtuskiego. 

Sprzęt  o  wartości  ok.  25 500zł  zostanie  przekazany  nieodpłatnie  w

użyczenie do pracowni  „Podstaw elektrotechniki”, „Elektroenergetyki” i

„Pomiarów  elektrycznych”  w  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku.



Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa

zawodowego w powiecie  pułtuskim” realizowanego w ramach działania

9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego,

priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 276/09 w sprawie uchwalenia Regula-

minu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  w Pułtusku. 

Zmiana  dot.  wprowadzenia  do  Regulaminu  komórki  organizacyjnej  -

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dróg powiatowych 

Zarząd Powiatu podjął  uchwałę  Nr 277/09 w sprawie przekazania  dróg

powiatowych.

Uchwała dotyczy przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Pułtusku

niżej wymienionych dróg: 

a) Kacice – Pokrzywnica – Klusek na odc.  Pokrzywnica

od  km 5+808 do  km 6+616,71 (dokument  księgowy

OT)

b) Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odc. od. Km

5+650,00 do km 10+838,66 (dokument księgowy OT)

c) Niestępowo – Łubienica   od km 3+567 do km 7+370

(dokument księgowy OT.

8. Omówienie Zbiorczego Zestawienia Kosztów Budowy Szpitala w

Pułtusku  

Pan K. Mendalka – przedstawiciel Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług

Inwestycyjnych w Ciechanowie poinformował,  że Zbiorcze Zestawienie



Kosztów  budowy  szpitala  w  Pułtusku  zostało  uzupełnione  o  zalecenia

Zarządu przyjęte na posiedzeniu w dniu 2 i 16 grudnia br.. 

Uwzględniono  pozycje,  które  zgodnie  z  decyzją  Zarządu  z  2  grudnia

2009r. przekazał Dyrektor SP ZOZ, tj.: 

- instalacja  schładzająca  pomieszczenia  na  odpady

medyczne – 3.000zł

- kuchenka mleczna i kuchenki oddziałowe – 50.000zł 

- minimalne wyposażenie szpitala – 1.200.000zł 

W nakładach poniesionych uwzględniono wszystkie wydatki roku 2009.

Zgodnie z ww. działaniem zestawienie minimalne środków finansowych

potrzebnych  do  otwarcia  Szpitala  w  cenach  2009r.  wynosi  obecnie

12.404.000zł, natomiast w poprzednim zestawieniu wynosiło: 13.446.000zł.

Na kwotę 12.404.000zł składa się: 

b) minimalne wyposażenie do wykonania -  1.200.000zł 

c) Blok A – 100.000zł 

d) Blok B  –  instalacja  schładzająca  pomieszczenia  na  odpady

medyczne – 3.000zł 

e) Roboty drogowe – droga dojazdowa do szpitala – 68.000zł

f) Rozruchy technologiczne – 233.000zł 

g) Koszty eksploatacyjne – 348.000zł 

h) Nadzór inwestorski i nadzór autorski – 282.000zł. 

i) Projekt  unijny  na  zakup  sprzętu  specjalistycznego

10.170.000zł 

Pan  Mendalka  poinformował,  że  w  zestawieniu  minimalnych  środków

finansowych nie uwzględniono małej architektury na kwotę 100.000zł. 

Następnie p. K. Mendalka na wniosek Wicestarosty Pułtuskiego przedstawił

dokładane  rozliczenie  pozycji  dot.  rozruchów technologicznych i  kosztów

eksploatacyjnych zgodnie z załącznikiem 4  do protokołu. 



Wicestarosta  Pułtuski poinformował,  że wymienione czynności  wynikają  z

wcześniej podpisanych umów i ustaleń i są niezbędne do wykonania przed

uruchomieniem budowanego szpitala. 

Pan  K.  Mendalka  poinformował,  że  w  kwocie  –  koszty  eksploatacyjne

uwzględniono  m.in.  opłaty  za  energię   w  wysokości  80.000zł  –  jest  to

wysokość szacunkowa oraz  opłatę za dostawę gazu w kwocie 120.000zł – jest

to również wielkość szacunkowa i może ulec zmianie. Ze względu na fakt, iż

budowa szpitala  w Pułtusku nie zostanie uruchomiona z dniem 1 stycznia

2010r. zapotrzebowanie na gaz jest dużo mniejsze. W związku z powyższym

zostanie przygotowany stosowny aneks do umowy dot. zmniejszenia  opłaty

przesyłowej gazu i przedstawiony do akceptacji Zarządowi Powiatu. 

Zarząd  akceptował  Zbiorcze  Zestawienie  Kosztów  budowy  Szpitala  w

Pułtusku, które zostanie przedstawione do akceptacji na najbliższej Sesji Rady

Powiatu.

ZZK opracowano na poziomie  cen 2010r.  Łączna powierzchnia  użytkowa

obiektów wynosi 19.289m2, w tym etap I – 12.713m2.

Z całego zakresu szpitala  na 235 łóżek wydzielono I etap  – szpital  na 160

łóżek. W ramach I etapu pozostają do zakończenia rozruchy technologiczne

instalacji Szpitala.

Wartość robót szpitala wg ZZK wynosi 139.005 tys zł. Nad dzień 28 grudnia

2009r.  poniesiono łącznie  86.684 tys zł.  Do zakończenia  I  etapu w cenach

2010r. pozostało 17.528 tys zł. Natomiast zestawienie minimalnych środków

finansowych  potrzebnych  do  otwarcia  szpitala  w  cenach  2009r.  wynosi

12.404.000zł

9. Omówienie propozycji zmiany do projektu budżetu powiatu na

2010r. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycje zmiany do projektu budżetu

powiatu na 2010r. Zaproponowała wprowadzenie następujących



autopoprawek: 

1) Wprowadzenie  projektu  “Pomagamy  naszym  klientom,  aby

potrafili sami sobie pomóc” na ogólną kwotę: 490.334 zł, w tym:

- udział  własny  (zabezpieczony  w  ramach  wydatków  na  rodziny

zastępcze) w kwocie: 51.485 zł.

- środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w

kwocie: 438.849 zł.

Uzasadnienie:

W dniu 17 grudnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

przesłała drogą  e-mailową informację o przyznaniu dla powiatu pułtuskiego

środków  finansowych  na  2010  rok   na  realizację  wyżej  wymienionego

projektu.  Jest  to  projekt  systemowy,  w  ramach  priorytetu   VII  POKL,

realizowany przez PCPR.

Źródło pokrycia wydatków to:

−kwota 51.485 zł (niezbędny wkład własny) to świadczenia społeczne rodzin

zastępczych zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r.

−kwota: 438.849 zł środki unijne w ramach programu operacyjnego.

2) Wprowadzenie  dotacji  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku

Sportowego w wysokości 50.000 zł.

Uzasadnienie:

Została  przeprowadzona  procedura  wynikająca  z  Ustawy  o  pożytku

publicznym i wolontariacie.

Przeprowadzono  konkurs  ofert  –  złożona  została  jedna  oferta  tj.

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. W projekcie budżetu zostały

zabezpieczone środki w kwocie 50.000 zł.  Autopoprawka polegać będzie na

wprowadzeniu  w  załączniku  nr  7  podmiotu  tj.  Powiatowego  Szkolnego

Związku Sportowego. 



Zarząd  akceptował  propozycję  p.  Skarbnik  i  postanowił  przedstawić

autopoprawki Radzie Powiatu do akceptacji. 

10. Propozycja rozszerzenia porządku XXXIV Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku.

Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Rady Powiatu o rozszerzenie

porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu o następujące punkty: 

a) Podjęcie  uchwały  w  sprawie  realizacji  wieloletniej

inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku 

b) Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego. 

c) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia

pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt.

„Pomagamy naszym klientom aby potrafili sami sobie

pomóc.” 

d) Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu

rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  „Wzbogacenie

zasobów  emocjonalnych  i  intelektualnych   uczniów

Zespołu Szkół im. B. Prusa  w Pułtusku w kontekście

podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”. 

11. Sprawa współpracy z gazetami lokalnymi. 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permincka

poinformowała,  że  na  zaproszenie  Zarządu  Powiatu  dot.  zamieszczenia

informacji z powiatu na stronach lokalnych gazet odpowiedziały:

Pułtuska Gazeta Powiatowa – kwota oferty: 29.861,80zł,

Tygodnik Pułtuski – kwota oferty 15.986,88zł.

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. temat zostanie omówiony na jednym

z  kolejnych  posiedzeń  Zarządu  wraz  przewidywanymi  działaniami



promocyjnymi  powiatu  oraz  planowanymi  środkami  finansowymi

przeznaczonymi na realizację tego zadania. 

12. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 16 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 16 grudnia 2009r. 

13. Wolne wnioski.  

- Informacja nt. przygotowania  ZDP w Pułtusku

do „akcji zima 2009/2010”. 

Sekretarz Powiatu przekazała członkom Zarządu informację Dyrektora

ZDP w Pułtusku nt. przygotowania ZDP do „akcji zima 2009/2010”. 

Przerwa w obradach Zarządu od godz. 13:00 do 19:00 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  układu  wykonawczego

budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  278/09  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  harmonogramu  realizacji

budżetu powiatu na 2009r

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 279/09w sprawie  zmian harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2009r

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia 19:15 

Protokołowała: B. Przybyłowska

 



Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1.Andrzej Dolecki ................................................

2.Witold Saracyn .....................................................

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

4.Zbigniew Szczepanik ........................................... 

5.Edward Wroniewski  ...........................................


