Protokół Nr 138/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 18 listopada 2009r.
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. 12:30
1.

Sprawa wykonania zadania: koncentratora tlenu i zlecenia
rozruchu technologicznego źródeł zasilania i instalacji gazów
medycznych.

Starosta Pułtuski przedstawił informację ze spotkania, które odbyło się 17
listopada 2009r.

na budowie szpitala w Pułtusku w sprawie

źródeł

zasilania gazów medycznych w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.
Następnie Wicestarosta Pułtuski przedstawił pismo Prezesa WPUI dot.
analizy kosztów zużycia gazów medycznych dla potrzeb funkcjonowania
szpitala w nowym obiekcie zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu.
Kierownik ds. Administracyjno – Gospodarczych SP ZZO w Pułtusku p.
P. Piekarski przedstawił analizę zużycia gazów medycznych dla potrzeb
funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie. Poinformował, że:
a)

koszt budowy płyty fundamentowej, zakup zbiornika oraz koszt
zużycia zakupionego tlenu z zewnątrz w pierwszym roku wynosi
458.600zł

b)

koszt budowy płyty fundamentowej, dzierżawa zbiornika oraz
koszt zużycia zakupionego tlenu z zewnątrz w pierwszym roku
wynosi 115.000zł

c)

koszt wykonania koncentratora tlenu wynosi 362.438zł

Koszty konserwacji bieżącej ok. 38.000zł
Szczegółowo informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę względy finansowe oraz konieczność
przeprowadzenia odbiorów budowanego szpitala do końca listopada
2009r., zaakceptował wariant drugi proponowany przez Kierownika p.
Piekarskiego dot. dzierżawy zbiornika
Sprawa zakupu koncentratora tlenu zostanie ewentualnie rozpatrzona
przez Zarząd Powiatu w momencie pozyskania dodatkowych środków
finansowych i po ostatecznym wyliczeniu zapotrzebowania na tlen w
nowym obiekcie szpitala.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że powiat pułtuski poniósł już nakłady
finansowe na budowę płyty fundamentowej w wysokości 55.000zł.
Natomiast sprawa dzierżawy zbiornika oraz zakup tlenu stanowi koszty
bieżące SP ZOZ.
Zarząd przyjął informację p. Skarbnik oraz zobowiązał Dyrektora SP
ZOZ do wydzierżawienia zbiornika miesiąc przed uruchomieniem
szpitala.
2.

Zamówienie

publiczne

POZALEKCYJNE

w
DLA

PONADGIMNAZJALNYCH
realizowanego

w ramach

ramach

projektu

„ZAJĘCIA

UCZNIÓW
POWIATU

Programu

SZKÓŁ

PUŁTUSKIEGO”,

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji przedstawił Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia na zadanie pt.

„Organizacja i przeprowadzanie

kursu komputerowego ECDL” projektu „ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU
PUŁTUSKIEGO”,

realizowanego

w ramach

Programu

Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Liczba uczestników – 35 osób , tj. 3 grupy: dwie w LO im. P. Skargi w
Pułtusku, jedna grupa 15 osobowa w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
Liczba godzin do przeprowadzenia dla uczestników każdej grupy wynosi 120
godzin lekcyjnych, Łącznie 360 godzin.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zarząd akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu postępowania na
realizacje ww. zamówienia.
Zarząd Powiatu postanowił, że tematy proponowane pod obrady Zarządu
powinny zwierać uzasadnienie, ewentualne wyliczenie kosztów, wskazane
źródło finansowania natomiast w przypadkach szczególnych opinię radcy
prawnego.
3.

Informacja

o

zmianach

POZALEKCYJNE

DLA

PONADGIMNAZJALNYCH
realizowanym

w ramach

w

projekcie

„ZAJĘCIA

UCZNIÓW

SZKÓŁ

POWIATU

Programu

PUŁTUSKIEGO”,

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował,
że w ramach projektu „ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PUŁTUSKIEGO”.,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych są problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby uczniów
liceów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego na kurs języka
angielskiego.

W

związku

z

powyższym

Dyrektor

proponował

zmniejszenie liczby osób biorących udział ww. kursie o 20.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zmniejszenie liczby osób biorących
udział w kursie

oraz postanowił, że Starosta Pułtuski przeprowadzi

rozmowę na ww. temat z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego.
Wicestarosta wnioskował o przekazania harmonogramu szkoleń uczniów w
ramach projektów realizowanych przez Wydział Rozwoju i Promocji.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował, że przedłuża się
rekrutacja na realizację poszczególnych kursów, co pociąga za sobą
opóźnienia w rozpoczęciu ich realizacji. W związku z powyższym Dyrektor
zaproponował aby środki finansowe przewidziane w ramach projektu na
pokrycie kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkolenia w wysokości
30.000 zł. został przesunięty do wydatkowania w roku 2010.
Zarząd akceptował wniosek.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji przygotuje stosowny wniosek
ww. sprawie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr .263/09 w sprawie zmian budżetu
powiatu na 2009r.
Uchwała dot. zwiększenia budżetu powiatu o kwotę 25.000zł z
przeznaczeniem na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
5.

Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu w dniu
13 listopada 2009r.

Zarząd przyjął informację.
6.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13

listopada 2009r.
Zarząd przyjął protokół.
7.

Wolne wnioski.

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych dot. zabezpieczenia środków finansowych na projekt i
specyfikację techniczna na przebudowę mostu w m. Łady w kwocie ok.
34.000zł z
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. Środki na realizację ww.
zadania zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej. Powyższa sprawa
zostanie uregulowana w uchwale Zarządu w sprawie zmian budżetu
powiatu.
2) Skarbnik Powiatu poinformowała, że w październiku 2009r. decyzją
Wojewody zmniejszono dotację dla domów pomocy społecznej o ok.
103.000zł. W związku z tym proporcjonalnie do liczby mieszkańców
zmniejszono środki finansowe DPS Obryte o kwotę ok. 71.000zł i

DPS Ołdaki o kwotę ok. 32.000zł. Ze względu na trudną sytuacje
finansową DPS Ołdaki Skarbnik zaproponowała przekazać kwotę ok.
32.000zł z rezerwy celowej na wydatki bieżące w DPS.
Zarząd akceptował wniosek p. Skarbnik. Powyższa sprawa zostanie
uregulowana w uchwale Zarządu w sprawie zmian budżetu powiatu.
3) Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Banku Spółdzielczego w
Ciechanowie, który sprawuje obsługę bankową budżetu powiatu, o
udzielnie pomocy finansowej w wysokości 4.000zł na organizację
dwóch imprez wigilii oraz spotkania noworocznego, które odbędą się z
udziałem samorządów, przedsiębiorców, mieszkańcami powiatu.
4) Zarząd Powiatu przyjął wnioski Wicestarosty Pułtuskiego dot.
-

przystąpienia do organizacji imprezy Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

-

pomoc w przygotowaniu wnioskodawcy stosownego
wniosku o pozyskanie środków unijnych na organizację
obchodów z okazji 30- lecia Zespołu Puszcza Biała i
Dzieci Puszczy Białej.

-

przygotowania

stosownej

informacji

nt.

budowy

szpitala w Pułtusku, która zostanie podana do
publicznej wiadomości.
-

przygotowania przez Prezesa WPUI w Ciechanowie
informacji

niezbędnych

do

omówienia

tematu

związanego z zakończeniem budowy szpitala – I etap.
-

przygotowania przez Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku
wykazu sprzętu i wyposażenia medycznego, który nie
został uwzględniony we wniosku złożonym w ramach

RPO oraz w zestawieniu przedstawionych przez SP
ZOZ, a który jest niezbędny do uruchomienia szpitala,
5) Zarząd przyjął wniosek członka Zarządu Powiatu p. Wroniewskiego
dot. zamieszczenia w lokalnej prasie ogłoszenia o możliwości
wydzierżawienia 680m2 położonych w części parterowej budynku „B”
budowanego szpitala na Stację Dializ i Poradni Nefrologicznej oraz
powierzchnię ok. 6.000m2 (tj. Budynek K: parter i I piętro, Budynek B:
I i II piętro, Budynek D - parter )

na inne cele związane ze

świadczeniem usług zdrowotnych, które nie będą kolidowały z
działalnością szpitala.
6) Zarząd zapoznał się z listami sprawdzającymi dla oceny merytorycznej
wniosków

o

dofinansowanie

złożonych

w

ramach

Programu

Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:10
Protokółowała
B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1.

AndrzejDolecki .....................................

2.

Witold Saracyn .....................................

3.

Wiesław Cienkowski ............................

4.

Zbigniew Szczepanik ...........................

5.

Edward Wroniewski ...........................

