
Protokół Nr 118/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 maja 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. 8.15

1. Informacja  nt.  realizacji  postanowień Zarządu Powiatu  w  dniu  13 maja

2009r.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

2. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku:

Prezes  WPUI  poinformował,  że  obecnie  na  budowie  szpitala  odbywają  się

spotkania  i  narady  branżowe,  podczas  których  omawiane  są  wszelkie  sprawy

związane z budową szpitala w Pułtusku. Poza tym przeprowadzane są przeglądy

wewnętrzne  poszczególnych  obiektów  szpitala  mające  na  celu  uzupełnienie

pewnych  usterek,  usunięcie  nieprawidłowości.  Powyższe  czynności  przygotują

obiekt szpitala do głównego odbioru.

Zarząd przyjął informację oraz ustalił, że: 

- pozwolenie na użytkowanie  „kotłowni olejowo – gazowej” powinno być

wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

- Prezes WPUI wyjaśni sprawy:

a) terminu wykonania projektu na przystosowanie pracowni radiologicznej dla

potrzeb tomografu komputerowego i ciemni w budynku A2 oraz terminy

wykonania  projektu   budowlano  –  wykonawczego  na  przystosowanie

pomieszczeń w budowanym szpitalu w Pułtusku dla “sekcji technicznej” i

odpadów medycznych w budynku “B. 



b) centrali telefonicznej w szpitalu. Sprawdzi, czy została ona uwzględniona  w

wykazie wyposażenia, czy też dostarczy ją telekomunikacja. 

c) przeprowadzenia,  w ramach odbiorów,  szkoleń dla pracowników, np. w

zakresie obsługi kotłowni, rozdzielni 

- wniosek WPUI w sprawie konserwacji instalacji elektrycznej w bud. A1, A2

i pomieszczeniu UPS w bryle B 

Prezes  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa  Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie

przedstawił wniosek dot. objęcia konserwacją instalacji elektrycznej w budynkach

A1, A2 i  pomieszczenia  UPS w bryle  B.  Konserwację  należy  wykonać  w celu

zapewnienia i odpowiedniego zabezpieczenia działania instalacji elektrycznej. 

Dotychczas czynności konserwacyjne pełniła firma ELPROMONT Sp. z o. o. W

związku z powyższym Prezes WPUI zaproponował aby umowa została podpisana

z ww. firmą.

Zarząd  Powiatu  akceptował  wniosek  Prezesa  WPUI.  Umowa  z  firmą

ELPROMONT zostanie podpisana  do 30 września br. 

- wniosek  WPUI  w  sprawie  utrzymania  budynków   w  stanie

eksploatacyjnym, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan,

sprawności wentylacji grawitacyjnej, sprawności instalacji odgromowej i

uziemiającej. 

Prezes  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa  Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie

przedstawił  wniosek dot.  zawarcia  umowy na utrzymanie  w stanie  eksploatacji

budynków  szpitala.  Zakres  prac  związany  z  właściwym  utrzymaniem  obiektu

będzie  obejmował:  utrzymanie  obiektu  w  stanie  eksploatacji,  uruchomienie

instalacji  centralnego ogrzewania na sezon grzewczy,  bieżącą  kontrolę  instalacji

wodno  –  kanalizacyjnej,  utrzymanie  w  sprawności  wentylacji  grawitacyjnej,

sprawdzenie jesienią stanu połączeń instalacji odgromowej i uziemiającej. 

Dotychczas  czynności  konserwacyjne  pełniła  firma  PPU  ZAMBET  S.A.  W

związku  z  powyższym  Prezes  WPUI  zaproponował  aby  umowa  została



podpisana z ww. firmą.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Prezesa WPUI. Umowa z firmą ZAMBET

zostanie podpisana  do 30 września br. 

- pozostałe sprawy wniesione

Zarząd Powiatu postanowił udzielić zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  na  „opracowanie  projektu

budowlanego na wewnętrzną drogę dojazdową od ulicy T. Kwiatkowskiego do

budynku szpitala”.

W postępowaniu wpłynęła  oferta  firmy „ Żelech Jerzy - Biuro Projektowe” na

kwotę 9.760zł. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Pan Jerzy Żelech wyraził

zgodę na obniżenie wartości oferty na kwotę 7.320zł brutto. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  wyniki  negocjacji  oraz  postanowił  o  udzieleniu

zlecenia firmie „Żelech Jerzy - Biuro Projektowe”

Termin wykonania zadania 31 lipca 2009r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  202/2009  sprawie  powołania  komisji

przetargowej.

Komisja Przetargowa  przeprowadzi  czynności związane z przetargiem ustnym

nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości, położonych we

wsi Ołdaki gmina Gzy, oznaczonych numerami działek 30/5, 30/6 i 30/7

Powołano komisję przetargową w następującym składzie: 

1. Bogusław Sokalski – Przewodniczący

2. Małgorzata Pajewska – członek

3. Marianna Permanicka - członek

4. Stella Niedzielska – członek

5. Patrycja Kazimierczak - członek

4. Ustalenie wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  p.  W.  Gregorczyk 



poinformował,  że  zgodnie z przepisami prawa oświatowego Karta Nauczyciela,

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, tak samo jak nauczyciele, w roku 2009

otrzymają  dwie  podwyżki:  od  1  stycznia  2009r.  do  31  sierpnia  2009r.  i  od  1

września 2009r. do 31 grudnia 2009r. 

Składniki wynagrodzeń dyrektorów  przedstawiają się następująco:

-       wynagrodzenie zasadnicze -  uzależnione od stopnia awansu zawodowego i

wykształcenia  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  z

dnia  24  marca  2009r.  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości

minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych

warunków  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz

wynagradzania  za  pracę  w  dniu  wolnym  od  pracy,  na  podstawie  §3  ust.2

Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zostaje zwiększone o 10%;

-       dodatek  funkcyjny,  zgodnie  z  zapisem  w  §9  ust.2  pkt  1  Regulaminu

wynagradzania nauczycieli wynosi od 50% do 80% wynagrodzenia zasadniczego;

-       dodatek stażowy, w zależności od posiadanego stażu pracy, wynosi od 14%

do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto Dyrektor SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku oraz Dyrektor Poradni

Psychologiczno –Pedagogicznej w Pułtusku posiadają dodatki za warunki pracy, z

tytułu  pracy  w  trudnych  i uciążliwych  dla  zdrowia  warunkach,  w  wysokości

określonej w §11 Regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Zarząd  Powiatu  akceptował  propozycję  wynagrodzeń  dyrektorów  szkół  i

placówek oświatowych przedstawioną przez Dyrektora Wydziału EZK.  

5. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

Zarząd Powiatu zatwierdził  arkusze organizacyjne w roku szk. 2009/2010 niżej

wymienionych szkół i placówek oświatowych:

1)       Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,

2)       Zespół Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku,

3)       Liceum Ogólnokształcące  im. Piotra Skargi w Pułtusku,



4)       Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,

5)       Bursa Szkolna w Pułtusku,

6)       Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz  w

Pułtusku,

7)       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku,

Załącznik nr 3 do protokołu stanowi  "Zestawienie danych liczbowych z arkuszy

organizacji podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym

2009/2010 ( wg stanu na 1 września 2009 )".

6. Akceptacja  wyników  przetargu  na  realizację  zadania  pn.:  Poprawa

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  nad  Narwią  w  powiecie

pułtuskim”.  

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała,  że  Komisja

Przetargowa  dokonała  otwarcia   ofert  na  realizację  zadania  pn. Poprawa

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  nad  Narwią  w  powiecie  pułtuskim”,  które

obejmuje przebudowę trzech odcinków drogowych. Postępowanie podzielono na

trzy pakiety, tj.

- Pakiet  nr  1  Gładczyn  –  Zatory –  Popowo Kościelne  na  odcinku od km

6+329,66 do km 10+838,66 mb 4509 

- Pakiet nr 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice – Pokrzywnica

- Klusek na odcinku Pokrzywnica od km 5+808 do km 6+616,71 mb 808,71

- pakiet  nr  3  Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  3408W  na  odcinku

Niestępowo - Łubienica od km 3+567 do km 7+370 mb 3803 

Podstawowym kryterium oceny ofert była cena. 

W postępowaniu na realizację ww. odcinków drogowych płynęły trzy oferty, tj. 



Nr

ofer-

ty
Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba

punktów 

w kryte-

rium:

CENA –

PAKIET

NR 1

Liczba

punktów 

w kryte-

rium:

CENA –

PAKIET

NR 2

Liczba

punktów 

w kryte-

rium:

CENA –

PAKIET

NR 3

1

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06 – 100 Pułtusk

2.775.694,3

9 944.730,95

1.490.719,6

0

2

PTH WAPNOPOL Adam Nowakow-

ski, Glinojeck 

3.299.875,8

5

1.144.044,6

1

1.785.181,8

3

3

STRABAG Sp. z o.o. 

03 – 472 Warszawa, ul. B. Brechta 7

2.846.532,3

9 904.793,37

1.764.651,4

7

• W Pakiecie Nr 1:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gładczyn – Za-

tory – Popowo Kościelne na odcinku od km 6+329,66 do km 10+838,66 mb

4509 za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 złożona przez firmę: 

DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76. 

Cena oferty brutto wynosi: 2.775.694,39 zł

• W  Pakiecie  Nr  2:  Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 3401W Kacice  –  Po-

krzywnica - Klusek na odcinku Pokrzywnica od km 5+808 do km 6+616,71

mb 808,71 za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 3 złożona przez fir-

mę:

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą 03 – 472 Warszawa, ul. B. Brechta 7.

Cena oferty brutto wynosi: 904.793,37 zł 

• W Pakiecie Nr 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408W na odcinku Nie-

stępowo - Łubienica od km 3+567 do km 7+370 mb 3803 za najkorzystniejszą

została uznana oferta Nr 1 złożona przez firmę:



DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76

Cena oferty brutto wynosi: 1.490.719,60 zł.

Termin wykonania – 15 października 2009r. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  wyniki  przetargu  oraz  postanowił  o  udzieleniu

zlecenia. 

Ze względu na oszczędności  jakie  powstałe  po przeprowadzonym przetargu na

realizację wymienionych zadań drogowych zostaną pilnie podjęte rozmowy przez

Starostę  Pułtuskiego  z  Marszałkiem  Województwa  Mazowieckiego  nt.  zmiany

propozycji  wniosku,  tj.  65%  udział   Marszałka  Woj.  Maz.   w  planowanej

inwestycji zostałby zamieniony na  82,63% udział (wg zasad RPO udział środków

może  wynosić  do  85%).   Wówczas  powiat  wykorzysta  pełną  kwotę

przydzielonych środków, tj. 4.489.530zł.

Przewodniczący  Rady p.  Czesław Czerski   wnioskował  aby  oszczędności  jakie

pozostały po przetargach z pakietu nr 1 - Zatory, z pakietu nr 2 – Pokrzywnica i z

pakietu  nr  3  Niestępowo  –  Łubienica  zostały  przeznaczone  na   przebudowę

dalszych odcinków ww. dróg w tych gminach. 

Starosta  zaproponował  uszczegółowić  sprawę  finansowania  umowy  natomiast

kwotę pozostałą  po przetargu  rozpatrzyć ostatecznie na roboty  uzupełniające

wówczas  gdy  Marszałek  podejmie  decyzję  o  zmianie  udziału  finansowania

inwestycji. 

7. Akceptacja wniosku do RPO Działanie 7.2 – Infrastruktura edukacyjna

–  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjnej  szkół  ponadgimnazalnych

powiatu pułtuskiego

Artur Rachuba – Wydział Rozwoju i Promocji – poinformował, że w dniu 19 maja

br.  został  ogłoszony  konkurs  z  działania  7.2  –  Infrastruktura  edukacyjna  –

„Poprawa  infrastruktury  edukacyjnej  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu

pułtuskiego”.  Konkurs  będzie  trwał  do  25  czerwca  br.  Jest  to  konkurs  bez



preselekcji,  co  oznacza,  że  na  etapie  składania  wniosku  wymagana  jest  pełna

dokumentacja konkursowa i techniczna. 

Jest propozycja aby w ramach ww. działania złożyć wniosek na: 

- remont dachu w  ZS im. B. Prusa w Pułtusku na kwotę ok. 600.000 zł.,

- na  prace  modernizacyjne  w  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku,  tj.:

modernizacja boiska wielofunkcyjnego – ok. 400.000 zł., modernizacja hali

sportowej – ok. 400.000 zł., modernizacja warsztatów mechanicznych – ok.

200.000 zł., pracownia elektroniczna – ok. 200.000 zł., pracownia językowa

– ok. 40.000 zł., pracownia fizyczno – chemiczna – ok. 40.000 zł. Łącznie

stanowi to koszt ok. 2,5 mln. zł.

Pan  A.  Rachuba  poinformował,  że  jednym  z  koniecznych  dokumentów  jaki

należy złożyć do wniosku jest  studium wykonalności, dlatego też zwrócił się do

Zarządu o wyrażenie zgody na udzielenie zlecenia na wykonanie tego zadania. 

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  złożenie  wniosku  do  RPO oraz  postanowił

udzielić zlecenia na wykonanie studium wykonalności.  

Studium  wykonalności  wykona  firma  „BIZNES  –  EXPERT”  z  Poznania  w

terminie do 19 czerwca 2009r. Kwota wynagrodzenia – 10.858 brutto. 

8. Zapoznanie z listem otwartym Pana Cezarego Jaskulskiego. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła list otwarty p. Cezarego Jaskulskiego zam. Pułtusk

dot. dobrowolnego odstąpienia od egzekucji nienależnych kosztów procesowych.

List stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Radcy Prawnego oraz uznał, że  nie widzi

podstaw  do  odstąpienia  od  egzekucji.  W związku  z  tym,  iż  minął  termin  do

zapłaty,  w  najbliższym  czasie  zostanie  skierowany  wniosek  do  komornika  o

wszczęcie egzekucji.

9. Ocena akcji „Pierścień 2009”

Sekretarz – poinformowała, że główne działania ćwiczebne Akcji “Pierścień 2009”

odbyły się w dniach 11-13 maja 2009r. 



W akcji udział wzięli:

– studenci Akademii Obrony Narodowej

– przedstawiciele  jednostek  organizacyjnych  służb,  inspekcji  i  straży  powiatu

pułtuskiego.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone sprawnie.  Pracownicy powiatu wykazali  się

merytoryczna  wiedzą  i  operatywnością.  Ponadto  odbył  się  Apel  Poległych

prowadzony przez Jednostkę Wojskową z Kazunia. Widowiskową częścią Akcji

“Pierścień  2009”  była  symulacja  napadu  terrorystów na  rzece  Narew.  Na  tym

przykładzie  pokazana  została  współpraca  wszystkich  sekcji  Powiatowego

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego.  Ważnym  momentem  była  dekoracja

zasłużonych weteranów, tj. p. Estkowskiego oraz p. Giedymina  

Podsumowując Powiat Pułtuski został oceniony przez dowództwo AON bardzo

wysoko.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

10.Akceptacja  umowy  użyczenia  na  wykonanie  usług  pielęgniarskich  w

DPS Ołdaki.

p.o.  Dyrektora DPS Ołdaki – p. Andrzej Wydra  – przedstawił  projekt umowy

użyczenia pomieszczeń w DPS Ołdaki na wykonywanie usług pielęgniarskich w

DPS  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  “Pomocna  Dłoń”,  Pani

Małgorzata  Zajdzińska,  Ołdaki  Stefanowo  7B,  06-126  Gzy.   Umowa  będzie

integralną częścią Umowy – Kontrakty podpisanej z NFZ. 

W  zamian  za  użyczenie  pomieszczeń  NZOZ  zapewni  nieodpłatną  opiekę

pielęgniarską nad wszystkimi mieszkańcami Domu. Dyrektor poinformował, że

umowa była konsultowana z radcami prawnymi p. Sokalskim i p. Paszkowskim

Zarząd akceptował umowę użyczenia oraz  zobowiązał Dyrektora DPS Ołdaki do

przygotowania analizy kosztów i korzyści wynikających z zawartej umowy. Poza

tym Dyrektor DPS podpisze wewnętrzne porozumienie z Niepublicznym Zakła-



dem Opieki Zdrowotnej „Pomocna Dłoń”, w którym będzie określona wysokość

czynszu, media, itp.  oraz korzyści z tym związane dla DPS Ołdaki.

11.Informacja  Wojewody  Mazowieckiego  nt.  kontroli  problemowej

przeprowadzonej w DPS w  Obrytem.

Sekretarz Powiatu – poinformowała, że w dniach 10 – 13 i 16 –18 marca 2009r. w

Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  została  przeprowadzona  przez  zespół

inspektorów  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  Wydział

Polityki  Społecznej  Oddziała  w  Delegaturze  –  Placówce  Zamiejscowej  w

Ciechanowie,   kontrola  problemowa,  której  przedmiotem  było  sprawdzenie

realizacji  zadań  dot.  jakości  działań  i  przestrzegania  standardu  podstawowych

usług świadczonych przez Dom. 

Wyniki kontroli – bez zastrzeżeń. 

Protokół stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd przyjął informację.  

12.Przedstawienie  propozycji   obchodów  70  rocznicy  wybuchu  Wojny

Światowej w powiecie pułtuskim.

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  propozycję  obchodów  70  rocznicy  wybuchu

Wojny Światowej w powiecie pułtuskim. Następnie poinformowała, że w sprawie

ww. imprezy na dzień 4 czerwca 2009r. zaplanowano spotkanie  przedstawicieli

samorządów, szkół, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób zainteresowanych

współorganizacją uroczystości.

Szczegóły imprezy zostaną omówione na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu

13.Sprawa zwołania Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Zarząd Powiatu postanowił o zwołaniu Sesji na dzień 27 maja 2009r. o godz. 15.00.

Zarządu Powiatu w Pułtusku postanowił zwrócić się z wnioskiem o zwołanie Sesji

Rady Powiatu w trybie §14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego ponieważ: 

Powiat pułtuski  uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosku o

dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad



Narwią  w  powiecie  pułtuskim”  złożonego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego. W dniu 25 maja 2009r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację

zadań drogowych określonych  ww. projekcie. W związku z powyższym istnieje

pilna  potrzeba  wprowadzenia  do  budżetu  powiatu  dotacji  rozwojowej  w

wysokości  4.489.530zł,  która  warunkuje  możliwość  podpisania  umów  z

wykonawcami   w terminie,  nie  krótszym niż   7  dni  od  darty  rozstrzygnięcia

przetargu.   Ponadto  powiat  pułtuski  otrzymał  dotację  z  Funduszu  Rozwoju

Kultury  Fizycznej  na  budowę  boiska  przy  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego  w  Pułtusku  w wysokości  200.000zł.  Powyższe  środki  również

należy  wprowadzić  do  budżetu  powiatu  aby  móc  rozpocząć  procedurę

przetargową.

Jednocześnie  wpłynęły  umowy  z  samorządu  województwa  mazowieckiego  o

realizację  projektów  „e-urząd”  oraz  program  baz  danych  gospodarki

nieruchomościami (program geodezyjny). W grudniu 2008r. Rada Powiatu podjęła

stosowną  uchwałę  o  przystąpieniu  do  tych  projektów  zabezpieczając  środki

finansowe jedynie na 2009r. Jednak w umowach zawarto zapis o zabezpieczeniu

środków  na  lata  2010  –  2012.  Stąd  też  konieczność  zmiany  uchwały  w  tym

zakresie. 

Poza tym tematami XXVIII Sesji będzie:

1) sprawa  emisji  obligacji  komunalnych  Powiatu  Pułtuskiego  oraz

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Skarbnik Powiatu poinformowała, że powiat pułtuski będzie realizował zadania

inwestycyjne  dot.  przebudowy  dróg,  budowy  boiska  wielofunkcyjnego  i

sfinansowania  zakupu  sprzętu  medycznego  dla  potrzeb  budowy  szpitala  w

Pułtusku.  W związku z koniecznością  zabezpieczenia  środków finansowych na

ww. zadania jest propozycja emisji obligacji komunalnych.  Zgodnie z § 3 ust. 1

uchwały nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009 deficyt budżetu w wysokości



7.700.000 zł będzie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

O podanie warunków emisji obligacji wystąpiono do czterech banków tj. 

a) PKO BP w Warszawie

b) DnB Nord Polska S.A w Warszawie

c) BOŚ w Warszawie

d) BGK w Warszawie

Wstępne oferty na emisję obligacji przedstawiły dwa banki BGK w Warszawie i

DnB Nord  w Warszawie.

BOŚ i PKO B.P nie złożyły ofert. Wg informacji uzyskanej telefonicznie w dniu

25.05.2009 r  nie są zainteresowane propozycją powiatu pułtuskiego.

Warunki Banku DnB Nord Polska S.A są następujące:

a) oprocentowanie: WIBOR 6M (na dzień 25.05.2009 wynosi 4,69%) marża 2,5%.

Łączne oprocentowanie na dzień 25.05.2009 r. stanowi 7,19%.

b) prowizje:

- prowizja organizacyjna jednorazowa – 15.000 zł

- prowizja za obsługę emisji 0,10%

- prowizja za gwarancję uplasowania 0,10%

Ogółem koszty w okresie emisji wynoszą 7,39%.

Warunki Banku Gospodarstwa Krajowego są następujące:

a) oprocentowanie: WIBOR 6M (na dzień 25.05.2009 wynosi 4,69%) marża 2,0%

Łączne oprocentowanie na dzień 25.05.2009 r. stanowi 6,69%.

b) prowizje:

- prowizja organizacyjna jednorazowa – 15.000 zł

- prowizja za obsługę emisji obligacji i prowizji za gwarancję uplasowania –

Bank nie pobiera.

W  związku  z  korzystniejszą  ofertą  cenową  BGK  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku

proponuje  emisję  obligacji  komunalnych  powierzyć  Bankowi  Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie.



2) sprawa rozpatrzenia skargi Państwa Krawczyk na działanie Starosty

Pułtuskiego  w  zakresie  uregulowania  prawa  własności  działki  nr

204/8 położonej we wsi Dzierżenin Gmina Pokrzywnica.  

14.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 30 kwietnia 2009r.

oraz 13 maja 2009r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokóły  posiedzeń  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  w

dniach 30 kwietnia oraz 13 maja 2009r. 

15.Wolne wnioski.

a) Festiwal Młodych 25-28.06.2009r. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniach  25 – 28 czerwca 2009 w

Pułtusku  na  terenie  Domu  Polonii  w  Pułtusku  odbędzie  się  Festiwal

Młodych.  Jest  to  kontynuacja  spotkania  młodych  pod  nazwą  „Sydney

Mazowsza”,  które  odbyło  się  w  Płońsku  w  lipcu  2008  roku.  Festiwal

Młodych  jest  trzydniowym  spotkaniem  przeznaczonym  dla  1,5  tysiąca

młodych ludzi, które w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Złożyliśmy na-

dzieję  w Bogu żywym”.  Festiwal  będzie  czasem wspólnego świętowania,

rozwoju  duchowego  oraz  rozwoju  osobistych  umiejętności  i  talentów.

Warsztaty teatralne, muzyczne, itp. będą odbywały się nie tylko na terenie

Domu Polonii ale również w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w

Pułtusku oraz  w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Młodzież uczestni-

cząca w spotkaniu zamieszka w miasteczku namiotowym w parku na tere-

nie Domu Polonii

Wicestarosta poinformował, że w dniu 21 maja br. uczestniczył w naradzie

zorganizowanej przez Burmistrza Pułtuska na ww. temat. Został powołany

zespół  honorowy, w skał którego wchodzi m.in. Starosta Pułtuski.. 

Zarząd przyjął informację.

b) Radna  Izabela  Sosonowicz  –  Ptak  poinformowała,  że  w  konkursie  „czy

znasz patronów ulic w swoim mieście” skierowany do szkół gimnazjalnych i



ponadgimnazjalnych.   bardzo  zaangażowało  się  Liceum Ogólnokształcące

wpłynęło  43  prace  na  bardzo  wysokim  poziomie.   Z  Zespołu  Szkół

wpłynęło  5 prac, a  ZSZ nie wpłynęła żadna praca. 

Zarząd przyjął informację. 

c) Sekretarz Powiatu zaproponowała aby na nizej wymienione uroczystości

Zarząd powiatu ufundował upominki okolicznościowe, tj:

1) 5 czerwca br. nastąpi uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pułtusku – propozycja zakupu upominku za ok. 400zł,

2) w dniach 30 maja - 3 czerwca, klub sportowy LUKS „Lider” Winnica był

organizatorem FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ

JUNIOREK MŁODSZYCH – propozycja zakupu upominków za ok.

800zł. 

3) 30 maja 2009r. Zespół Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w

Golądkowie obchodzi uroczysty jubileusz 85 - lecia szkoły – propozycja

zakupu upominku za  600zł,

4) 8 czerwca 2009r. zostanie rozstrzygnięty konkurs  „Otwieramy rodzinne

albumy” – propozycja zakupu upominku za ok. 300zł. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję. 

d) Radny W. Cienkowski prosił o udzielnie informacji nt. zaległości z tytułu

opłat  za  korzystanie  z  mieszkania  będącego  w zasobach mieszkaniowych

powiatu  położonego  w  miejscowości  Zbroszki  zajmowanego  przez  p.

Deuszkiewicz.

Dyrektor  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformowała,  że

zaległość  z  tytułu  opłat  za  korzystanie  z  ww.  lokalu  na  dzień  31  marca

2009r. wynosiła – 5.800zł. 

Małżeństwo Deuszkiewicz wpłaciło  kwotę 2.405,70zł z tytułu wykupu od

powiatu  pułtuskiego  ww.  lokalu.  W  związku  z  powyższym  została

potrącona wierzytelność z tytułu ww. opłaty za korzystanie z lokalu. Do



zapłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej  pozostała kwota 3.394,30zł. 

W dniu 26 marca br. p. Deuszkiewicz wpłacili kwotę 1.500zł tytułem uregu-

lowania zaległości. Do uregulowania pozostała należność w wysokości ok.

2000zł. 

Zarząd przyjął informację. 

e) Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  wraz  z  Wójtem  Gminy  Gzy  oraz

Dyrektorem  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ołdakach  zajmie  się  sprawą

zamieszkania państwa Salwin. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

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


