Protokół Nr 122 /09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 25 czerwca 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. 12.00
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji
budżetu powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 209/09 w sprawie harmonogramu
realizacji budżetu powiatu na 2009r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu

powiatu pułtuskiego na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 210/09 w sprawie zmian układu
wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.
3. Akceptacja

porozumienia

w

sprawie

powierzenia

Gminie

Pokrzywnica prowadzenia i finansowania zadania przebudowa
drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek
– na odcinku Dzbanice – Karniewek ok. km 3+692,50 do km
6+032,5.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie Pokrzywnica wykonawstwa i finansowania zadania przebudowy
drogi powiatowej na odcinku Dzbanice – Karniewek.

Poinformowała, że na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 czerwca
2009r. została podjęta uchwała Nr XXIX/216/09 o powierzeniu przebudowy
drogi

powiatowej

Gminie

Pokrzywnica

i

przeznaczeniu

środków

finansowych z budżetu powiatu w wysokości 249.750zł brutto. Zgodnie z
ww. uchwałą Zarząd Powiatu został upoważniony do podpisania z Gminą
Pokrzywnica stosownego porozumienia.
Zarząd Powiatu zaakceptował porozumienie przedstawione przez p.
Skarbnik.
4. Omówienie konieczności rozszerzenia zakresu robót dot. zadania

pt. ”Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w
powiecie pułtuskim” – dot. Gminy Zatory.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego
przetargu na zadanie ”Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad
Narwią w powiecie pułtuskim” została podpisana umowa na przebudowę
drogi na odcinku Zatory – granica Powiatu (w prowadzonym postępowaniu
przetargowym pakiet nr 1) na wartość ogółem 2.775.694,39zł..
W wyniku analizy dokumentacji i przeprowadzonej wizji lokalnej na ww.
drodze, zachodzi konieczność wykonania robót uzupełniających, które były
przewidziane w SIWZ i dot. tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe
a ich wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zakres prac:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie chodników,
- wykonanie nawietrzni,
- wykonanie zjazdów indywidualnych,
- wykonanie odwodnienia

Skarbnik poinformowała, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki
finansowe na roboty uzupełniające. Z uwagi na fakt, że z Marszałkiem Woj.
Maz. nie została jeszcze podpisana umowa o zasadach finansowania zadania, a
jest to zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
powiat może dysponować tylko udziałem własnym (środki powiatu i gminy
Zatory), co stanowi kwotę 550.847zł i roboty uzupełniające nie mogą
przekroczyć tej wysokości.
Zarząd Powiatu akceptował konieczność wykonania robót uzupełniających.
5. Omówienie wniosków WPUI dot. budowy szpitala :
a) wykonanie doprowadzenia gazu i wewnętrznej instalacji
gazowej wraz z robotami budowlanymi w laboratorium
budynku „C” budowanego szpitala.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług
Inwestycyjnych w Ciechanowie o zlecenie wykonawstwa doprowadzenia
gazu i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z robotami budowlanymi w
laboratorium budynku „C” firmie ZAMBET. Termin wykonania zadania –
30 lipca 2009r. , natomiast przeprowadzenie przewidzianych w przepisach
prawa prób, sprawdzeń oraz rozruchów technologicznych - 30 listopada
2009r.
Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały zabezpieczone w
harmonogramie rzeczowo – finansowym budowy szpitala w Pułtusku w
ramach wydatków niewygasających w podpisanej umowie z Marszałkiem.
b)wykonanie konserwacji serwisu kotłowni
szpitalu

w budowanym

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług
Inwestycyjnych w Ciechanowie dot. zlecenia konserwacji i serwisu kotłowni
firmie ECO-THERM – na kwotę 18.000zł netto, tj. 21.960zł brutto.
Konieczność wykonania prac wynika z planowanego przełączenia kotłowni z
zasilania paliwem olejowym na gaz ziemny. Ostateczny termin wykonania
umowy - 30 sierpnia 2009r.
Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały zabezpieczone w
harmonogramie rzeczowo – finansowym budowy szpitala w Pułtusku w
ramach wydatków niewygasających w podpisanej umowie z Marszałkiem.
6. Wolne wnioski
Radny Z. Szczepanik zgłosił wniosek aby na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Powiatu przedstawić informację nt. spotkania Mazowieckiej Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia, które odbyło się 24 czerwca 2009r. oraz
omówić harmonogram i postęp robót budowy szpitala w Pułtusku.
Zarząd przyjął wnioski.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00
Protokółowała: B. Przybyłowska
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