Protokół Nr 96/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 27 listopada 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. 15.00.
1. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku
W wyniku przeprowadzonych spotkań:
-

na budowie szpitala w Pułtusku z udziałem członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego p. Waldemara

Roszkiewicza

oraz Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Ewy Łagońskiej w
dniu 19 listopada 2008r.
-

w gabinecie Starosty Pułtuskiego z udziałem członków Zarządu,
Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych
p. Zbigniewa Mikołajczaka, Radnego Sejmiku Woj. Maz. p.
Witolda Chrzanowskiego, Skarbnika Powiatu p. Krystyny
Rzepnickiej w dniach 26 listopada i 27 listopada br.

Zarząd Powiatu przyjął ustalenia dot. dalszej realizacji budowy szpitala w
Pułtusku.
Celem Zarządu jest oddanie nowo budowanego szpitala w 2009r.
Ze względu na ograniczone środki finansowe wynikające ze skorygowania
harmonogramu realizacji zadania pn. “Budowa szpitala w Pułtusku” oraz
pilną potrzebę wykonania innych prac warunkujących przeniesienie
istniejącego szpitala do nowego obiektu Zarząd postanowił:

- unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „Dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni
głównej w budowanym szpitalu w Pułtusku”
- odstąpić

od

ogłaszania

przetargu

na

wykonanie

robót

wykończeniowych w pomieszczeniach kuchni w budynku „K”
budowanego szpitala w Pułtusku
- pomieszczenia

w budynku „K” pozostawić i nie można

planować tam innych funkcji,
- w budynku „B” zostaną wykonane prace budowlano –
montażowe,

tj.

sekcja

techniczna,

odpady

medyczne,

pomieszczenia do rozdziału cateringu i ciąg komunikacyjny
- zobowiązać Dyrektora SP ZOZ do przedstawienia informacji nt.:
1) funkcjonowania cateringu w nowo budowanym szpitalu, potrzeb w
zakresie podstawowego wyposażenia kuchennego na oddziałach, np.
ilość potrzebnych kuchenek , procesu dystrybucji do poszczególnych
oddziałów,
2) minimalnego

wyposażenia

apteki,

decyzja

czy

apteka

musi

funkcjonować jako apteka szpitalna, czy może być zlecona do
prowadzenia przez inny podmiot
3) funkcjonowania laboratorium - minimalne wyposażenie laboratorium
z uwzględnieniem sprzętu istniejącego w obecnym szpitalu, ewentualne
przekazanie laboratorium innemu podmiotowi,
Dyrektor SP ZOZ został zobowiązany do przeprowadzenia bilansu
wyposażenia szpitala, tj. izba przyjęć, administracja, które można przenieść
do nowego Szpitala oraz określić zakupy jakie należy poczynić w celu
uzupełnienia istniejącego wyposażenia.
Zarząd

Powiatu

w

Pułtusku

zobowiązał

Prezesa

Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie do przygotowania

rozliczenia kosztów realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów wykonania: elewacji budynku „B” i „K”, małej architektury (daszki
przed wejściem do szpitala, drogi spacerowe przy szpitalu, ławki, itp.) robót
budowlano – montażowych w budynku „B”. Termin wykonania rozliczenia
- 2 grudnia 2008r.
Poza tym Prezes WPUI został zobowiązany do uzupełnienia harmonogramu
rzeczowo – finansowego - pozycji „rozruchy technologiczne”.
Następnie Zarząd postanowił, że Inwestor Zastępczy przeprowadzi rozmowę
z Dyrektorem firmy ZAMBET o ewentualne odstąpienie od realizacji zadania
„zakup zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem
hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusku.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu z 18 listopada,
24 listopada i 25 listopada 2008r.
Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń z 18 listopada, 24 listopada i
25 listopada 2008r.
3. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Powiatu dot. projektu uchwały
budżetowej na 2009r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu dot.
projektu uchwały budżetowej na 2009r.,tj.
Wnioski z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa:
1) zwiększenie wartości inwestycji budowy chodnika w Szyszkach
(Gmina Gzy) z 200.000 zł. na 250.000 z., z czego 200.000 zł. - stanowi
udział powiatu, a 50.000 zł. Gmina Gzy.
2) wykonanie dokumentacji w roku 2009 na przebudowę dróg na
odcinkach: Łady – Gotardy oraz Borza Strumiany – Osiek (Gmina
Gzy)
3)

zapisanie w projekcie budżetu na 2009r. opracowanie projektu
chodnika na ul. Grabowej.

Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki
Regionalnej i Promocji
1) budowa chodnika na ulicy Grabowej
2) modernizacja ulicy Bartodziejskiej
Zarząd Powiatu z uwagi na zaplanowane zadania inwestycyjne powiatu na
rok 2009 jak również ograniczone środki finansowe – negatywnie
zaopiniował ww. wnioski.
4. Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00
Protokółowała:
B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik

