Protokół Nr 170/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 7 lipca 2010r.
1.

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

niniejszego protokółu.
2.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki

3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

1.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu programu
ochrony środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010 – 2013 z
perspektywą na lata 2014 – 2017

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 311/10 w sprawie zaopiniowania projektu
programu ochrony środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010 – 2013 z
perspektywą na lata 2014 – 2017.
2.

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Pułtusku nt. decyzji wydanych jednostkom organizacyjnym powiatu
pułtuskiego.

Pan L. Skwierczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił
informację nt. decyzji nadzoru budowanego wydanych jednostkom organizacyjnym
powiatu pułtuskiego w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał dyrektorów
przedstawionych jednostek do przekazania w trybie pilnym, do Inspektora Nadzoru
(do wiadomości Zarządowi Powiatu) informacji o sposobie realizacji decyzji.
3.

Informacja Dyrektora Bursy Szkolnej nt.:

tematy omówione łącznie
- realizacji decyzji Nr 56/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
- potrzeb remontowych w jednostce

Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku p. I. Dynak poinformowała, że zrealizowano
decyzję Nr 56/2010 wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pułtusku nakazującą powiatowi pułtuskiemu usunięcie nieprawidłowości.
Wykonano następujące czynności:
- udrożniono i naprawiono kanalizację deszczową,
-

uporządkowano oraz wyprofilowano teren podwórka Bursy zapewniając
tym samym , że woda opadowa nie spływa w kierunku zagrożonej skarpy,

- odciążono skarpę poprzez zmniejszenie znacznej ilości zgromadzonego
pisaku i żużlu składowanego przy ogrodzeniu. Wzdłuż skarpy zapewniono
pas szerokości 3,0m wolny od ruchu i parkowania pojazdów.
Dyrektor poinformowała, że koszty związane z wykonaniem ww. czynności
wyniosą ok. 18.000zł brutto.
Wicestarosta Pułtuski wnioskował o udzielnie zlecenia na sporządzenie kompletnej
dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Dyrektor Bursy Szkolnej poinformowała, że istnieje możliwość podłączenia
budynku Bursy Szkolnej do kanalizacji sanitarnej zarówno od strony ul. 3-go Maja
jak również od strony ul. Baltazara. Jednak niezbędne jest wykonanie dokumentacji
projektowej, której szacunkowy koszt wyniesie ok. 5.000zł
Skarbnik Powiatu poinformowała, że Bursa Szkolna posiada środki finansowe na
realizację zadań, ponieważ w planie finansowym jednostki zabezpieczono kwotę
30.000zł na jako udział własny powiatu przy realizacji wniosku złożonego do MEN
o pozyskanie środków na remont dachu.
Obecnie konieczna jest decyzja Zarządu o wyrażeniu zgodny na wykorzystanie tych
środków na realizację zadań wyżej przedstawionych.
Zarząd akceptował wniosek oraz zobowiązał Dyrektora Bursy Szkolnej aby przy
pomocy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru udzieliła zlecenia na
wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej.
Dyrektor Bursy Szkolnej przedstawiła informację nt. potrzeb remontowych w
Bursie Szkolnej w Pułtusku. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją w Bursie
Szkolnej oraz decyzją nr 56/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nakazująca powiatowi pułtuskiemu usunięcie nieprawidłowości, należy rozważyć
możliwość

złożenia

wniosku

do

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej

o

dofinansowanie występującego zdarzenia losowego.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Bursy Szkolnej do przygotowania stosownego
wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie występującego
zdarzenia losowego.
- udzielenia zgody na włączenie odwodnienia domu czterorodzinnego
do studni deszczowej.
Dyrektor przedstawiła wniosek mieszkańców budynku przy ul. 3-go Maja 20 o
udzielnie zgody na włączenie odwodnienia domu czterorodzinnego do studni
deszczowej budowanej na podwórku Bursy Szkolnej. Wszystkie prace związane z
odwodnieniem posesji właściciele wykonają na własny koszt i zapłacą wykonawcy
oddzielanym rachunkiem.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.
4.

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dot.
przyłączenia do sieci gazowej budynku szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku p. D. Orłowska przedstawiła
wniosek o przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły. Planowana wartość
zadania - ok. 30.000zł brutto.
Dyrektor wyjaśniła,

że

szkoła posiada ogrzewanie olejowe jednak po

przeprowadzeniu symulacji kosztów ogrzewania olejowego i ogrzewania gazowego
okazało się, że w roku szkolnym 2010/2011 będą oszczędności w wysokości ok.
50.000zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż zostały przygotowane pozwolenia na budowę
przyłącza gazowego Dyrektor wnioskowała o wyrażenie zgody na realizacje ww.
zadania.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
posiada środki finansowe w planie finansowym jednostki ponieważ zabezpieczono
200.000zł jako udział własny przy realizacji wniosku złożonego do MEN m.in. na
zagospodarowanie strychu i remont schodów w ww. jednostce.
Obecnie nie ma rozstrzygnięcia złożonego wniosku.
Wobec powyższego środki w wysokości 30.000zł na

sfinansowanie kosztów

przyłącza gazowego można przeznaczyć na przedstawioną propozycję.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyłączenie do sieci gazowej budynku Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Pułtusku oraz akceptował propozycję p. Skarbnik dot.
sfinansowania zadania.
Ponadto Zarządu Powiatu zwrócił się do Dyrektora Szkoły o przekazanie
informacji o wyciągniętych konsekwencjach wobec pracowników, którzy nie
wprowadzili do planu finansowego jednostki na 2010r. ww. zadania.
5.

Informacja nt. wypowiedzenia umów przez SP ZOZ dla NZOZ dot.
badań diagnostycznych.

Dyrektor SP ZOZ p. Narcyz Tokarski poinformował, że przekazał do
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pisma wypowiadające umowę na
badania diagnostyczne. Jednocześnie NZOZ -om została zaproponowana nowa
umowa zawierająca propozycję wprowadzenia opłaty w wysokości 50 groszy za
tzw. gotowość.
Dyrektor wyjaśnił, że w poprzednich latach NZOZ-y wykonywały badania
diagnostyczne w SPZOZ w Pułtusku za 15% posiadanego kontraktu. Obecnie te
wielkości są bardzo niskie. Poza tym NZOZ, pracują tylko do godz. 18.00, po tej
godzinie wszystkie nagłe zachorowania, badania lekarskie wykonywane są w Nocnej
Pomocy Lekarskiej, co bardzo obciąża budżet SP ZOZ.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że NPL nie jest od wykonywania badań tylko
od udzielania pomocy lekarskiej. Jednocześnie Wicestarosta dodał, że nie jest
pewny, czy NZOZ będą miały możliwość wprowadzenia zapisu o tzw. gotowości
do kontraktu zwartego z NFZ. Może należy poszukać innego rozwiązania tego
problemu.

Członek Zarządu p. Z. Szczepanik poinformował, że do powiatu należy ochrona
zdrowia, dlatego też należy podjąć wszelkie starania w kierunku rozwiązania tego
problemu. Pan Szczepanik działania podjęte przez Dyrektora SP ZOZ ocenił
negatywnie. Uważa, że skutki ekonomiczne będą pozytywne ale równie ważne są
skutki społeczne, które z pewnością będą negatywne.
Starosta Pułtuski poinformował, że bardzo istotną sprawą jest sytuacja
ekonomiczna zakładu.
6.

Informacja Dyrektora SP ZOZ o postępach prac związanych z
podpisaniem

umowy

na

wykonanie

przebiegu

przyłącza

teleinformatycznego do budowanego szpitala w Pułtusku
Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski poinformował, że trwają uzgodnienia umowy z
TP S.A. na wykonanie przebiegu przyłącza teleinformatycznego do budowanego
szpitala w Pułtusku. Obecnie sprawa dot. ustalenia kar za czas nie świadczenia
usług przez TP. Propozycja, w tym zakresie, przygotowana przez SP ZOZ została
przekazana do TP.
Członek Zarządu p. E. Wroniewski zapytał, czy świadczenie usług przez TP S.A.
nastąpi od 1 września 2010r.
Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że na pewno uruchomienie usług nastąpi od 1
września 2010r.
Zarząd zapoznał się z informacją.
Dot. realizacji zamówień publicznych projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie szpitala
gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów:”
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że
- w dn. 15 czerwca 2010r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę
echokardiografu Wartość szacunkowa – 280.373,83zł netto, 300.000zł
brutto. Złożona oferta na kwotę 322.000zł netto, 344.540zł brutto.Nie ma
podstaw prawnych do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki, ponieważ
art. 67 ust 1 pkt 4 umożliwia zamawiającemu udzielenie zamówienia z wolnej
ręki w sytuacji, gdy rynek danego dobra lub usługi nie wykazuje
zainteresowania postępowaniami organizowanymi przez zamawiającego.

- W dniu 8 lipca 2010r. zostanie podpisana umowa na dostawę wyposażenia
oddziałów szpitalnych zadanie nr 1: wyposażenie sal chorych i gabinetów
zabiegowych (łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy lekarskie, kozetki, itp.) na
kwotę 843.210,51zł brutto,
- Został ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia oddziałów szpitalnych,
tj. dostawa łóżek porodowych, dostawa foteli ginekologicznych. Łączna
wartość szacunkowa 64.000zł brutto.
Zarząd zapoznał się z informacją.
7.

Sprawa budowy szpitala w Pułtusku

-

informacja nt. narady w sprawie budowy szpitala w Pułtusku w dn. 23
czerwca 2010r.

Wicestarosta Pułtuski przedstawił informację nt. narady w sprawie budowy szpitala
w Pułtusku , która odbyła się 23 czerwca 2010r.
Wicestarosta poinformował, że podczas narady omówiono sprawy dot.:
- podpisania aneksu do umowy z Inwestorem Zastępczym,
- rozliczenia omów zawartych z PPU ZAMBET S.A. w Pułtusku,
-

rozliczenia umowy nr 29/2006 z firmą KTS ELPOM dot. wykonania
instalacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorni w budowanym szpitalu,

- wymiany i odbioru drzwi przystankowych wind,
- usterek budowlanych,
- określono terminy ostatecznego przygotowania dokumentów wynikających z
zawartych umów na budowę szpitala.
Podczas spotkania ustalono m.in.:
- ostateczne rozliczenie umów z firma ZAMBET zostanie przedstawione w
dn. 9 lipca 2010r. W przypadku nie dotrzymania ww. terminu proponuje się
uznać rozliczenie Inwestora Zastępczego.
- WPUI w trybie pilnym sprawdzi i przekaże do Starostwa kosztorysy
powykonawcze dot. umowy nr 29/2006 KTS ELPOM
- Prezes WPUI wystąpi do FUD Bolęcin o podjęcie działań w celu uzyskania
certyfikatu dopuszczającego widny do eksploatacji.

Protokół stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją.
-

zgłoszenie zakończenia robót przez firmę ZAMBET

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że firma ZAMBET zgłosiła zakończenie
umowy dot. wykonania robót dodatkowych w budowanym szpitalu wynikających z
zaleceń KPPSP oraz SANEPID.
Obecnie istnieje konieczność wyznaczenia terminu odbioru robót.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz ustalił, że odbiory zostaną
przeprowadzone 12 lipca 2010r. godz. 10.00.
Wicestarosta pułtuski poinformował, że w n. 12 lipca 2010r. obędzie się również
spotkanie

w

sprawie

uzgodnienia

dokumentacji

modernizacyjnej

oraz

przeprowadzenia badań eksploatacyjnych dźwigów zainstalowanych w budowanym
szpitalu w Pułtusku
Zarząd zapoznał się z informacją.
-

udzielnie zlecenia na zadanie pn. podłączenie systemu sygnalizacji
pożarowej do monitoringu pożarowego KPPSP

Wicestarosta Pułtuski przypomniał, że Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej wyraził zgodę na odstąpienie od szerokości drzwi zamontowanych w
budowanym szpitalu pod warunkiem m.in. podłączenia systemu sygnalizacji
pożarowej do monitoringu pożarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pułtusku.
W związku z powyższym istnieje konieczność udzielenia zamówienia na realizację
ww. zadania. Ofertę na realizację omawianego zadania złożył Pan Jerzy Bernaś
„AL-BER” Koncesjonowany Zakład Instalacji Alarmowych w Warszawie.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:
a) Opłaty instalacyjne za uruchomienie radiowego systemu monitorowania 3 500,00 zł netto
b) Comiesięczne opłaty za usługę monitorowania – poziom kosztów na lata
2010/2011:
⇒ koszt abonencki utrzymania sieci transmisji alarmów

0 300,00 zł netto;

⇒ ryczałt za konserwację urządzeń w obiekcie abonenta 0 050,00 zł netto
⇒ RAZEM

0 350,00 zł netto

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił o zaproszeniu p.
Jerzego Barnaś AL-BER” Koncesjonowany Zakład Instalacji Alarmowych

w

Warszawie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Podłączenie
systemu sygnalizacji pożarowej do monitoringu pożarowego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku”.
8.

Informacja nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu
pułtuskiego – stan na 9 lipca 2010r.

Temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu zarządu.
9.

Zatrudnienie bezrobotnego od sierpnia 2010r. na stanowisko pomocy
administracyjnej

w

komórce

księgowości

w

ramach

prac

interwencyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku.
p. Z. Chodkowski p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu
przedstawił wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody
na zatrudnienie od sierpnia 2010r. osoby na stanowisko pomocy administracyjnej w
komórce księgowości w ramach tzw. prac interwencyjnych.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.
Zatrudnienie ww. osoby nastąpi w ramach planu finansowego jednostki.
10.

Zatrudnienie 3 bezrobotnych od września 2010r. na stanowisko

robotnika gospodarczego w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
p. Z. Chodkowski p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu
przedstawił wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody
na zatrudnienie od września 2010r. osób na stanowisko robotnika gospodarczego w
ramach tzw. prac interwencyjnych
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.

Zatrudnienie ww. osób nastąpi w ramach planu finansowego jednostki.
11.

Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego nt.
wydatków poniesionych podczas akcji przeciwpowodziowej

Starosta Pułtuski poinformował, że do Wojewody Mazowieckiego zostanie złożony
wniosek

o

sfinansowanie

wydatków

związanych

z

prowadzeniem

akcji

przeciwpowodziowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Pułtusku. Ogólne koszty poniesione przez KPPSP wynoszą ok. 60.000zł.
Natomiast o zwrot wydatków poniesionych przez Ochotnicze Straże Pożarne
wystąpią samorządy gminne.
Zarząd przyjął informację.
12.

Ogłoszenie przetargu na modernizację ewidencji gruntów i budynków
5 obrębów- Gmina Świercze

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

na „Modernizację ewidencji

gruntów i budynków obrębów: Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe
Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice , gmina Świercze”
Dyrektor poinformowała, że Rada Gminy Świercze na ewidencje gruntów w
Gminie Świercze przyznała środki finansowe w wysokości 80.000zł, ze względu na
fakt, iż cena po przeprowadzonym przetargu na ewidencję gruntów i budynków w
obrębie Strzegocin była niższa od planowanej, Rada Gminy Świercze podjęła
decyzję o rozszerzeniu zadania na obręby: Brodowo, Kowalewice Włościańskie,
Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice
Zarząd akceptował Specyfikację oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu.
13.

Informacja nt. podjętych działań w sprawie Jednostki Wojskowej w
kontekście pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska
poinformowała, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskiem z
dn. 4 czerwca 2010r. wystąpił o wywłaszczenie zabytkowego zespołu koszar w

Pułtusku na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Pułtusk ze względu na zagrożenie
polegające na możliwości jej zniszczenia lub uszkodzenia.
Obecnie Wydział Geodezji przygotował projekt pisma Starosty Pułtuskiego jakie
zostanie skierowane do Wojewody Mazowieckiego dot. zajęcia stanowiska w
sprawie wywłaszczenia zabytkowego zespołu koszar w Pułtusku na rzecz Skarbu
Państwa a także rozważenia sprawy ewentualnego wypłacenia odszkodowania za
wywłaszczoną nieruchomość.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował treść pisma.
14.

Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym , jednogłośnie podjął uchwałę
nr 310/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok
2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
15.

Wniosek Komendy Powiatowej Policji dot. ufundowania nagród dla
wyróżniających się policjantów.

Z okazji uroczystych obchodów Święta Policji Zarząd postanowił ufundować trzy
nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów. Wysokość przyznanych
środków na nagrody – ok. 400zł dla każdego wyróżnionego funkcjonariusza.
Wniosek Komendanta Powiatowego Policji ww. sprawie stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
16.

Omówienie sprawozdania z kontroli 5% wydatków.

Skarbnik poinformowała, że skontrolowano 16 jednostek organizacyjnych powiatu,
w tym 13 jednostek jest bez zaleceń natomiast 3 jednostki posiada zalecenia i są to:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiegoi w Pułtusku.
Wszystkie zalecenia dotyczą zamówień publicznych, tj.:

1) Zarząd Dróg Powiatowych – zalecenia dot.. przebudowy chodnika w m.
Przewodowo – Sisice. Została zawarta umowa na roboty uzupełniające (umowa
nr 13/2009 z dn. 21 października 2009r. na kwotę brutto 162.029zł).
Uwaga - ogłoszenie o zawarciu umowy nie było zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – zalecenie dotyczy dostawy oleju
Uwaga - nie zamieszczono informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na
stornie internetowej art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Błędnie opisano faktury na zakup oleju – jest opis: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych , czyli zakup do 14.000 EURO poza ustawą
a powinno być art. 69-73 ustawy PZP– zapytanie o cenę.
Wstępna kontrola Głównej Księgowej – opis zawiera art. 35 ust 3 ustawy o
finansach publicznych a powinno być art. 45 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych. Na umowie na zakup oleju – brak kontrasygnaty Głównej
Księgowej
3) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – zalecenie dot.
budowy boiska wielofunkcyjnego, tj. w SIWZ nie przewiduje się zamówień
uzupełniających natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu wpisano przewiduje się
zamówienie uzupełniające.
Skontrolowano wydatki jak niżej
1. PCPR

– 21,62% wykonanych wydatków

2. ZDP

– 41,50%

3. ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- 31,48%

4. LO im. P. Skargi w pułtusku

- 18,12%

5. SOSW w Pułtusku

- 15,00%

6. ZS w Golądkowie

- 53,57%

7. DPS Obryte

- 12,82%

8. ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

-31,06%

9. Środowiskowy Dom Samopomocy –

45,06%

10. PUP w Pułtusku

-12,55%

11. KP PSP –

67,15%

12. Bursa Szkolna

– 37,66%

13. DPS Ołdaki

- 9,12%

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 35,18%
15. PINB

- 67,11%

16. Starostwo Powiatowe

-5,66%

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w sprawie stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest uwaga do wszystkich jednostek i dot. szacowania
wartości.
Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli dopuszcza się zamówienie uzupełniające to szacowana
wartość powinna się odbywać razem z wartością uzupełniającą, tzn. wartość
szacunkowa zamówienia podstawowego plus wartość szacunkowa zamówienia
uzupełniającego i dopiero przeliczenia na EURO. Podstawa prawa – art. 32 ustawy
Prawa

zamówień

publicznych

„jeżeli

zamawiający

przewiduje

udzielenie

zamówienia uzupełniającego przy ustalenia wartości zamówienia uwzględnia się
wartość zamówień uzupełniających”.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił o przekazaniu zaleceń
pokontrolnych do jednostek organizacyjnych powiatu.
17.

Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z
dnia: 15 czerwca 2010r., 23 czerwca 2010r., 30 czerwca 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 15 czerwca 2010r., 23
czerwca 2010r., 30 czerwca 2010r.
18.

Wolne wnioski
⇒

sprawa budowy chodnika w Grabówcu

Zarząd Powiatu podtrzymał w mocy decyzję przyjętą na posiedzeniu w dniu 2
czerwca 2010r. dot. budowy chodnika w Grabówcu na całej długości
projektowanej drogi i postanowił ponownie przeanalizować koszty realizacji ww.
zadania.
⇒

Informacja
Pedagogicznej

nt.

Poradni

Psychologiczno

–

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski poinformował, że wraz z członkiem
Zarządu p. W. Cienkowskim brał udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku, podczas którego wystąpili w
imieniu Zarządu jako mediatorzy. Podczas posiedzenia uzgodniono, że strony
konfliktu podejmą próbę komunikacji, która zmieni atmosferę w Poradni na
pozytywną. W miesiącu sierpniu br. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady
Pedagogicznej poświęcone sytuacji w Poradni.
Zarząd zapoznał się z informacją.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:
Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ...................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ...........................................
4. Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ...........................................

