Protokół Nr 126/09
Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 29 lipca 2009r.
I. Lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu.
II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00
Zarząd Powiatu obradował zgodnie z ustalonym porządkiem, który stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
1.Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku .
Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak – poinformował, że od poprzedniego
posiedzenia Zarządu Powiatu, podczas którego omawiano sprawę realizacji
harmonogramu dot. budowy szpitala w Pułtusku, tj. od 8 lipca br., dokonano
odbioru hydroforni, tzn. został spisany protokół odbioru a opiekę nad obiektem
przejął SP ZOZ w Pułtusku.
Obecnie prace firmy ZAMBET koncentrują się na zakończeniu robót w bud. A
oraz w bud. C.
Prezes WPUI poinformował, że termin realizacji robót wynikający z popisanych
umów z firmą ZAMBET upływa 31 lipca 2009r. Niestety ten termin nie zostanie
zachowany, ponieważ w trakcie realizacji robót z zakresu instalacji p-poż oraz
instalacji gazów medycznych wynikło wiele dodatkowych czynników, które
uniemożliwiają wykonanie umowy w terminie. Ponowne rozpoznanie uprzednio
wykonanej instalacji p-poż i dostosowanie jej do właściwej współpracy dla całości
systemu sterowania automatyki wentylacji wymagało większych nakładów
czasowych ze strony wykonawcy niż to pierwotnie zakładano. Również
czasochłonne okazały się prace przy robotach wykończeniowych rozprowadzanej
instalacji gazów medycznych. Z kolei w pomieszczeniach tomografu i przyszłej

ciemni konieczne było wykonanie instalacji mechanicznej wentylacji wraz z
instalacjami teletechnicznymi i dokumentacją powykonawczą.
Wykonanie zakresu prac w terminie nie było możliwe również ze względu na:
długotrwałe procedury uzgodnień z projektantem, wymóg dokonania uzgodnień
różnych prac wynikających ze wszystkich umów, wprowadzenia robót
zamiennych. Uzgodnienia z wieloma branżami pracującymi na budowie szpitala
były konieczne ponieważ wszystkie połączenia systemów klimatyzacji, wody
lodowej, sygnalizacji dźwiękowej i p-poż., muszą ze sobą współdziałać. Brak
uzgodnień w powyższym zakresie skutkowałby nieprawidłowym wykonawstwem
robót, co tym samym spowodowałoby wzrost kosztów.
Prezes WPUI wnioskował do Zarządu Powiatu o przesunięcie terminu
obowiązywania umów z firmą ZAMBET na 31 sierpnia 2009r. Powyższa decyzja
nie

będzie

miała

wpływu

na

termin

dokonania

pełnego

rozruchu

technologicznego, ustalonego na 29 listopada 2009r.
Następnie Prezes poinformował, że w trakcie uzgodnień jest sprawa zasilania
energetycznego, co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Zakład
Energetyczny.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na dostawę gazu. Jest to
niezbędne dla uruchomienia kotłowni, przeprowadzenia prób, rozruchów
technologicznych, instalacji chłodniczych, klimatyzacji, cieplej wody itd. Z
informacji uzyskanych z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Warszawie
wynika, że warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez wnioskodawcę
próby szczelności instalacji gazowej.
Przedłożona pod wnioskiem informacja straciła ważność. Próba była wykonana w
październiku 2008r. i była ważna pół roku. Prezes poinformował, że obecnie trwa
sprawdzanie dokonywania próby ciśnieniowej i w najbliższym czasie dokument
ten zostanie uzupełniony.

Radny – Z. Szczepanik – poinformował, że z firmą ZAMBET dwukrotnie
zmieniano już termin wykonania umowy. Radny zapytał, czy jest możliwość
przyspieszenia robót na budowie szpitala aby zostały one ostatecznie wykonane
do 31 sierpnia br.?
Dyrektor Generalny PPU Zambet – p. R. Dukalski – poinformował, że firma
ZAMBET zgodnie z umową planowała zakończyć roboty budowlane do 31 lipca
2009r. Jednak w trakcie wykonywania prac instalacyjnych z zakresu instalacji ppoż oraz instalacji gazów medycznych firma natrafiła na wyjątkowe trudności.
Ponowne rozpoznanie starej instalacji p-poż i dostosowanie jej do właściwej
współpracy dla całości systemu sterowania automatyki wentylacji wymagało
wielokrotnie większych nakładów czasowych niż pierwotnie było to możliwe do
przewidzenia. Podobna sytuacja miała miejsce przy robotach wykończeniowych
rozprowadzonej instalacji gazów medycznych oraz wykonania pomieszczeń dla
tomografu i ciemni.
Dyrektor poinformował, że w terminie do 31 sierpnia 2009r. zostaną w 100%
wykonane wszystkie roboty objęte umowami i na początku września zostanie
przygotowane rozliczenie faktur. Zapewnił również, że w okresie od 1 września
br. do 29 listopada br. zostaną przeprowadzone wszelkie próby i rozruchy.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że terminy realizacji umów są następujące:
roboty budowlane do 31 lipca 2009r., próby i rozruchy do 29 listopada 2009r.
Finansowanie robót budowlanych ujęte jest w harmonogramie umowy podpisanej
z Marszałkiem. Termin rozliczenia ww. środków upływa 10 września br.
Przesunięcie wykonania robót do końca sierpnia pozwoli na wykonanie robót w
100% oraz pełne wykorzystanie przyznanych środków. Wyrażenie zgody na
przedłużenie wykonanie robót, skraca jedynie okres rozruchów technologicznych
a ich wykonanie jest możliwe w przeciągu trzech miesięcy, o czym zapewnił
Wykonawca. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych na 31 sierpnia
2009r. powoduje jedynie przesunięcia w harmonogramie rzeczowo – finansowym
umów z Wykonawcą.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o aneksowaniu terminu wykonania robót
budowlanych do dnia 31 sierpnia 2009r.
Ponadto Zarząd zobowiązał Inwestora Zastępczego do:
−przedłożenia

w terminie do 30 lipca 2009r. wniosku o zawarcie aneksów do

umów nr:
−60/2009

z dnia 26.06.2009r.

−20/2009

z dnia 02.04.2009r.

−19/2009

z dnia 02.04.2009r.

−78/2006

z dnia 03.11.2006r.

−60/2005

z dnia 22.09.2005r.

−42/2008

z dnia 30.06.2008r.

wraz z opinią prawną.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług
Inwestycyjnych w Ciechanowie dot. wykonania zakresu robót niezbędnych do
wykonania

rozruchu

technologicznego

instalacji

wody

lodowej,

ciepła

technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatornii w
budowanym szpitalu w Pułtusku. Prezes WPUI zaproponował aby ww. roboty
wykonała firma KTS ELPOM w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo
zamówień publicznych. Środki niezbędne do wykonania robót są zabezpieczone
w harmonogramie budowy szpitala w ramach wydatków niewygasających oraz
środków własnych budżetu powiatu.
Zarząd akceptował wniosek.
Skarbnik Powiatu – odnośnie wydatkowania środków niewygasających na
budowę szpitala w Pułtusku poinformowała, że do końca września br. należy
wydatkować kwotę 4,8 mln. zł. Firma ZAMBET powinna zrealizować roboty
budowlane na kwotę ok. 4 mln. zł., tj. : bud. A – 1 mln. zł., bud. C – 850.000 zł.,

bud. B – ok. 2.100.000 zł.
Skarbnik poinformowała, że jeśli środki finansowe nie zostaną wykorzystane do
końca sierpnia br. i rozliczone do 10 września br. to przepadną. Umowy powinny
zostać zrealizowane do końca sierpnia 2009r. – jest to ostateczny termin
wykonania robót i ich rozliczenia.
Skarbnik zwróciła uwagę, że w „Harmonogramie działań związanych z oddaniem
szpitala w Pułtusku do użytkowania

31.XII.2009r.” jest pozycja „opłata

przyłączeniowa energetyczna – II transza” – 260.000zł. Wykonanie tej pozycji jest
również zagrożone.
Kierownik

Oddziału

Ewidencji

Gruntów

p.

Patrycja

poinformowała, że w dniu 5 czerwca 2009 r. wpłynęło

Kazimierczak

–

od Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie do Starostwa
pismo dotyczące podstawowego zasilania budynku Szpitala Powiatowego w
Pułtusku w energię elektryczną (kabel SN). Z uzasadnienia pisma wynika, że
projektowany kabel ma przebiegać m.in. przez działkę nr 129/1 w Pułtusku obręb
28, lecz współwłaściciele tej działki tj. Janusz i Bogusława Miętkiewicz oraz
Wiesław i Elżbieta Kowalscy nie wyrażają zgody na jego przeprowadzenie. W
związku z powyższym WPUI uważa, że należałoby zastosować tryb postępowania
wynikający z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. starosta winien
wydać decyzję ograniczającą sposób korzystania z działki numer 129/1.
W wyniku podejmowanych rozmów i wyjaśnień w dniu 02.07.2009 r.
poinformowano WPUI, że:
1) z wnioskiem o wydanie takiej decyzji winna wystąpić ENERGA –
OPERATOR SA Oddział w Płocku bądź winna udzielić pełnomocnictwa
WPUI do wystąpienia w jej imieniu
2) do wniosku ponadto należy załączyć dokumenty z przeprowadzonych
rokowań pomiędzy współwłaścicielami działki numer 129/1 a inwestorem, z
których wynika, że współwłaściciele działki nie wyrazili zgody na
przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii

elektrycznej
3) we wniosku należy określić zakres ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości numer 129/1 poprzez jednoznaczne wskazanie granic terenu,
niezbędnego do wykonania inwestycji.
W odpowiedzi na w/w pismo w dniu 27 lipca 2009 r. ENERGA – OPERATOR
SA Oddział w Płocku złożyła do Starosty wniosek o wydanie decyzji
ograniczającej sposób korzystania z działki nr 129/1 usytuowanej w m. Pułtusk
obręb 28.
W celu wydania decyzji przez starostę na zasadach art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami wniosek ten winien być uprzednio uzupełniony przez
wnioskodawcę o:
1) protokół z negocjacji ze współwłaścicielami nieruchomości numer 129/1 tj. z
Wiesławem i Elżbietą małż. Kowalskimi
2) określenie na załączniku graficznym tj. mapie do celów opiniodawczych granic
terenu niezbędnego do wykonania inwestycji, co do którego ma być
ograniczony sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem
działki 129/1
Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa WPUI oraz Kierownika Oddziału Ewidencji i
Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami do sfinalizowania wszelkich
uzgodnień celem wydania pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej
oraz przyłączenia szpitala do zasilania podstawowego.
2.Wykaz wyposażenia i sprzętu do nowo budowanego szpitala.
Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że w dniu dzisiejszym członkowie Zarządu
otrzymali wykaz sprzętu medycznego i wyposażenia, który kwalifikuje się do
przeniesienia z obecnego szpitala do nowo budowanego szpitala. Niestety nie
został dostarczony wykaz brakującego sprzętu medycznego i wyposażenia, który
nie został zakwalifikowany do sfinansowania w ramach wniosku z RPO a jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala i należy go zakupić.
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że wykaz sprzętu

medycznego i wyposażenia, o którym mówił p. Wicestarosta będzie znany
dopiero po spotkaniu z Prezesem WPUI, które zostało zaplanowane na 3 sierpnia
2009r.
Skarbnik Powiatu – proponowała aby w wykazie, o którym mowa wyżej, został
uwzględniony nie tylko sprzęt medyczny i wyposażenie pod kątem wykonania
robót budowlanych w szpitalu ale również wyposażenie, które zostało określone
w Uchwale Nr XXI/161/08 Rada Powiatu w Pułtusku z dnia 22 września 2008r.
w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w
Pułtusku , tj. koszty związane z wyposażeniem apteki w szpitalu, chłodni zwłok,
laboratorium analitycznego i bakteriologicznego, itp.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku oraz Prezesa WPUI do
uzgodnienia wykazu sprzętu medycznego i wyposażenia do budowanego szpitala w
Pułtusku w terminie do 5 sierpnia br.
3.Informacja nt. realizacji postępowań przetargowych na zakup sprzętu i
wyposażenia w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – przekazał opinię radcy prawnego nt.
przeprowadzenia postępowań przetargowych na dostawę wyposażenia, sprzętu
medycznego i aparatury medycznej w ramach realizacji projektu „Nowoczesne
wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.
Radca Prawny p. J. Godlewski wyraził pozytywną opinię nt. Przeprowadzenia
postępowań przetargowych w pakietach. Opinia stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Skarbnik Powiatu – zapytała, czy jeśli przetargi zostaną ogłoszone w październiku
br., to czy zostaną zrealizowane do końca roku?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – odpowiedział, że tak.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w budżecie powiatu na 2009r. zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł., które należy
wydatkować i rozliczyć się z nich do końca roku. W innej sytuacji
przepadną.

środki

Radny – p. Z. Szczepanik – poinformował, że ze względu na fakt, iż umowa z
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zostanie podpisana ok.
15 września br., zwrócił się z prośbą o staranne przygotowanie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz umów niezbędnych do realizacji
zamówienia, aby jak najszybciej ogłosić przetargi.
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że zostaną podjęte wszystkie
starania aby dokumentacja była gotowa na 15 września br.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
4.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
Sekretarz Powiatu– poinformowała, że w związku z ogłoszonym naborem na
wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
wpłynęła jedna oferta Pana Andrzeja Wydry. Zdaniem Komisji oferta spełniła
wszystkie wymogi, jakie zostały zawarte w ogłoszeniu o naborze.
W związku z powyższym komisja proponuje zatrudnić na stanowisko Dyrektora
DPS w Ołdakach p. Andrzeja Wydrę. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną
zwarte w umowie o pracę.
Zarząd akceptował propozycję.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Ołdakach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 221/09 w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. Na stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Ołdakach z dniem 1 sierpnia 2009r zostanie zatrudniony
Pan Andrzej Wydra
6.Omówienie sprawy dot. pogorzelców w DPS Ołdaki
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że z jego inicjatywy w dniu 13 lipca 2009r
odbyło się spotkanie z udziałem pogorzelców zamieszkujących w DPS Ołdaki p.
Salwin,

Dyrektora DPS Ołdaki i Wójta Gminy Gzy. Podczas spotkania

rozmawiano na temat przeniesienia Państwa Salwin do lokalu zaproponowanego

przez Wójta gminy Gzy położonego przy szkole w Skaszewie. Niestety p. Salwin
nie wyraziła woli przeniesienia do ww. lokalu.
Państwo Salwin są w trakcie budowy domu, natomiast zamieszkanie w nim jest
uzależnione od wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Podczas spotkania p.
Salwin zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy w tym zakresie.
Wicestarosta poinformował, że przekazał Pani Salwin, iż powiat pułtuski może
jedynie udzielić pomocy w postaci: bezpłatnego przewiezienia do nowego lokalu,
odmalowania pomieszczeń, zakupu drobnego wyposażenia.
Wicestarosta uważa, że ze strony powiatu zostało zaproponowane bardzo dobre
rozwiązanie.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wójt Gminy Gzy p. Z. Kołodziejski
poinformował, że Rada Gminy Gzy nie przychyliła się do wniosku p. Salwin w
zakresie udzielenia pomocy finansowej. Wójt poinformował, że szukał również
sponsorów, jednak na dzień dzisiejszy nie udało mu się nikogo znaleźć.
Zarząd zapoznał się z informacją.
7.Sprawa budowy drogi Przewodowo – Sisice
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że powiat pułtuski otrzymał z Samorządu
Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w wysokości 350.000zł na
przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo –
Pokrzywnica – Klusek na odc. Przewodowo – Sisice od km 0+00 do km
1+300mb.
Łączne koszty finansowe związane z realizacją zadania 470.000zł.
Powiat pułtuski powinien zabezpieczyć udział własny w wysokości 120.000zł.
Skarbnik przypomniała, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu realizowane są
inwestycje drogowe, ale przy współudziale gmin.

Skarbnik korzystając z

obecności Wójta Gminy Gzy na posiedzeniu Zarządu , zapytała czy Gmina Gzy
przekaże 50% udział powiatu, tj. 60.000zł?
Wójt Gminy Gzy – p. Z. Kołodziejski – poinformował, że sprawę udziału Gminy
Gzy przy przebudowie drogi Przewodowo - Sisice przedstawi na Sesji Rady

Gminy planowanej 5 sierpnia 2009r.
Stanowisko Rady Gzy zostanie przekazane Zarządowi Powiatu niezwłocznie po
jego przyjęciu.
Starosta Pułtuski poinformował, że weźmie udział w posiedzeniu Rady Gminy
Gzy.
Zarząd przyjął informację.
8.Sprawa budowy chodnika w Gzach

Wójt Gminy Gzy – p. Z. Kołodziejski – poinformował, że przy Gimnazjum w
Gzach istnieje potrzeba wykonania chodnika na odcinku ponad 100m. Dlatego tez
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc w sfinansowaniu inwestycji.
Dyrektor

Zarządu

Dróg

Powiatowych

poinformował, że szacunkowy

– p.

Kazimierz

Strzyżewski

–

koszt wykonania ww. chodnika wyniesie ok.

50.000 zł.
Wójt Gminy Gzy – p. Z. Kołodziejski – poinformował, że Gmina Gzy rozważy
możliwość dofinansowania inwestycji na Sesji planowanej we wrześniu br.
Zarząd przyjął informację.
9.Sprawa wyboru drogi do realizacji w ramach „Schetynówki”
Dyrektor

Zarządu

Dróg

Powiatowych

– p.

Kazimierz

Strzyżewski

–

poinformował, że trzy drogi powiatowe kwalifikują się do zgłoszenia w ramach
tzw.. “schetynówki”, tj.:
−droga

Łady – Gotardy gm. Gzy,

−droga

strzegocin – Chmielewo gm. Świercze,

−ul.

Tartaczna w Pułtusku.

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że sukcesywnie podejmowane decyzje na
posiedzeniach Zarządu mają wpływ na kształt budżetu powiatu w przyszłym
roku. Te zadania będzie można zabezpieczyć tylko kredytem. Skarbnik
poinformowała, że:
-został złożony wniosek do RPO (remont sal, hala sportowa, boisko przy ZSZ im.
J. Ruszkowskiego w Pułtusku) – zadanie 1.300.603 zł., udział własny powiatu

195.091 zł.,
-Remont dachu ZS im. B. Prusa – wartość zadania 650.780 zł., udział własny –
97.617 zł.
-Remont łazienek, sal, pokoi, dachu, elewacji w DPS w Ołdakach – wartość
zadania 649.546 zł, udział własny – 97.432 zł.,
-Remont w DPS w Obrytem (wymiana stolarki, remont dachu i elewacji) –
wartość zadania 1.671.545 zł – wkład własny zabezpieczony w ramach planu 2009.
-zakup sprzętu dla KP PSP w Pułtusku - wartość zadania 4 mln. zł., udział własny
180.000 zł. - będzie składany wniosek do RPO.
-wymiana c.o. w ZSZ im. J. Ruszkowskiego oraz w Bursie Szkolnej – wartość
zadania 1.951.433 zł., udział własny – 292.715 zł.
-zgłoszenie wykonania drogi w ramach tzw. „schetynówki”, jeśli zostaną złożone
dwa wnioski z założeniem, że wartość zadań będzie wynosił 12.000.000 zł., wkład
własny powiatu będzie wynosił wówczas 6.000.000 zł.
−informatyzacja

i komputeryzacja zasobów geodezyjnych

– wkład własny

powiatu 138.531 zł.
−komputeryzacja

w Starostwie - 9.615 zł.

Do chwili obecnej decyzje Zarządu Powiatu dają dług w wysokości 7.000.000zł.
Skarbnik poinformowała, że taki dług jest nie do przyjęcia w warunkach powiatu.
Należy pamiętać jeszcze o budowie szpitala, gdzie również brakuje 6.300.000 zł,
oraz rezerwie drogowej i innych sprawach doraźnych.
Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie wyboru drogi do realizacji w
ramach tzw. „schetynówki” podejmie po:
-uzyskaniu stanowiska Rady Gminy Gzy w sprawie udzielania pomocy
finansowej przy realizacji drogi Łady – Gotardy gm. Gzy
-uzyskaniu opinii Wójta Gminy Świercze nt. udzielania pomocy finansowej przy

realizacji drogi Strzegocin – Chmielewo.
10.Sprawa budowy drogi w Psarach – wniosek p. Dzwonkowskiego dot.
wykonania odbioru wód gruntowych

Zarząd Powiatu postanowił omówić temat na następnym posiedzeniu.
11.Wniosek Dyrektora ZDP dot. zwiększenia wydatków na bieżące
utrzymanie dróg
Skarbnik Powiatu –przedstawiła wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtusku o przyznanie środków finansowych w wysokości 15.000 zł. z
przeznaczeniem na wykonanie kolektora krytego z rur betonowych przy drodze
powiatowej w Zatorach w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Wniosek stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. Środki zostaną zabezpieczone z
wolnych środków na najbliższej Sesji Rady Powiatu
12.Informacja

nt. wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kreatywny

absolwent na rynku pracy”
Zarząd Powiatu postanowił omówić temat na jednym z kolejnych posiedzeń.
Radny – p. Z. Szczepanik – wnioskował aby członkowie Zarządu, wraz z
zawiadomieniem na posiedzenie Zarządu otrzymywali wnioski o dofinansowanie
projektów proponowane przez Wydział Rozwoju i Promocji.
13.Wybór firmy do opracowania studium wykonalności do projektu w ramach
RPO działanie 4.4 „Ochrona przyrody zagrożenie, systemy monitoringu”.
Dyrektor WRP – p. M. Szajczyk – poinformował, że zgodnie z ustaleniami z
poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu wniosek o dofinansowanie projektu
pt. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”, zostanie złożony w ramach
konkursu z działania 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu,
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Regionalnego
Programu

Operacyjnego

współfinansowanego

ze

Województwa
środków

Mazowieckiego

Europejskiego

Funduszu

2007-2013
Rozwoju

Regionalnego. Jednostką realizującą projekt będzie Powiatowa Komenda
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.
Celem Projektu będzie zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do

skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń
naturalnych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pułtusku oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych objętych KSRG w
gminach powiatu pułtuskiego.
Wartość projektu wyniesie 4000000,00 zł. wkład własny w wysokości 15%
wartości projektu zapewni powiat pułtuski w wysokości 240.000,00 zł. oraz sześć
gmin powiatu pułtuskiego, które zadeklarowały udział w projekcie w kwocie po
60 000,00 każda z gmin.
Projekt będzie realizowany w 2010 roku.
W odpowiedzi na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Pułtusku, Zarząd zaakceptował ujęcie we wniosku o dotacje
zakupu łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym 30KM wraz z wózkiem do
przewozu.

Łódź

będzie

na

wyposażeniu

powiatowego

magazynu

przeciwpowodziowego i będzie wykorzystywana do patrolowania rzeki Narew
przez służby ratownictwa przeciwpowodziowego obrony cywilnej.
Zarząd Powiatu wybrał ofertę firmy Grupa Ergo Sp. z o.o. na opracowanie
studium wykonalności wraz z wnioskiem o dotację. Kwota z oferty to 9500,00 zł
netto +22% VAT = 11.590,00 zł brutto. Studium zostanie sfinansowane w ramach
planu finansowego Starostwa Powiatowego.
14.Informacja nt. wyboru oferty na realizację zadania pt.: Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”.
Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka- poinformowała, że w dniu 21
lipca 2009r. odbyło się otwarcie ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o
wykonanie w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”
Oferty złożyły następujące firmy:
−GARDENIA

SPOTR Sp.z o.o. Warszawa – kwota 821.141,44 zł.,

−PRESTIGE

Sp.z o.o. Szczecin – kwota 684.558,99 zł.,

−Konsorcjum:

Zygmunt Antoni Guzik Zakład Usługowy Z.A. Guzik Ciechanów i

ARIM Sp.z o.o Jelenia Góra – kwota 746.633,99 zł.
Dyrektor poinformował, że Komisja Przetargowa

wybrała ofertę

firmy

PRESTIGE Sp. z o.o. Szczecin.
Ponadto Dyrektor poinformował, że w budżecie powiatu na realizację ww.
zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 709.000zł. W związku z
przeprowadzonym przetargiem powstały oszczędności w wysokości 15.441,01 zł.,
które Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wnioskuje przeznaczyć na
opłacenie kosztów nadzoru inwestorskiego.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję pana Dyrektora.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że wydatki niewygasające w wysokości
305.101 zł., należy wydatkować do 30 września 2009r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
15.Sprawa Klasztoru w Strzegocinie.
Temat został zdjęty z porządku obrad, ponieważ decyzja w tej sprawie należy do
Skarbu Państwa.
16.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

powierzenia

stanowiska

dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku.
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 222/09 przedłużył powierzenie Pani Ilonie Dynak
stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku na okres pięciu lat szkolnych tj.
od 1 września 2009r. do 31 sierpnia 2014r.
17.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

powierzenia

stanowiska

dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku.
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 223/09 przedłużył powierzenie Pani Marii Elżbiecie
Gos stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku na
okres pięciu lat szkolnych tj. od 1 września 2009r. do 31 sierpnia 2014r.
18.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

powierzenia

stanowiska

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny

Karłowicz w Pułtusku.
Zarząd Powiatu

uchwałą

Nr 224/09 przedłużył powierzenie Pani Aldonie

Iniarskiej stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Anny Karłowicz w Pułtusku na okres pięciu lat szkolnych tj. od 1 września
2009r. do 31 sierpnia 2014r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 225/09 powierzył Panu Jarosławowi Druchniakowi
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w
Pułtusku na okres pięciu lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2009r. do dnia 31
sierpnia 2014r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Zarząd Powiatu uchwałą

Nr 226/09 powierzył

Pani

Barbarze Meredyk

stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku
na okres pięciu lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2009r. do dnia 31 sierpnia
2014r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 227/09 powierzył Pani Dorocie Orłowskiej
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na okres
pięciu lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2009r. do dnia 31 sierpnia 2014r.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 228/09 w sprawie zmian budżetu powiatu na
2009r.
Uchwała zawiera zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 60.000zł – dotacja
celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
23.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Pułtuskiego i

Wicestarosty

Pułtuskiego

do

podpisania

umowy

o

emisję

obligacji

komunalnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/09 w sprawie upoważnienia Starosty
Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy o emisję obligacji
komunalnych.
Umowa zostanie podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
24.Sprawa dyżurowania aptek w nocy.
Sekretarz – poinformował, że w związku ze zmianą ustawy “Prawo
farmaceutyczne, organem który ustala rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu – jest Zarząd Powiatu (wcześniej była to Rada Powiatu).
Przygotowując projekt stosownej uchwały przekazano farmaceutom naszego
powiatu wniosek dotyczący podjęcia decyzji o podtrzymaniu dotychczasowych
godzin otwarcia aptek lub zaproponowanie zmian. W odpowiedzi na pismo do
Starostwa zgłosił się przedstawiciel środowiska aptekarzy – z terenu miasta
Pułtusk, który przedstawił pismo 7 aptekarzy informujące o braku potrzeby
funkcjonowania aptek w porze nocnej: w dni powszednie, w niedziele i święta.
Tylko trzy apteki tj. 3 właścicieli aptek nie podpisało powyższego pisma.
Opinia Izby Farmaceutycznej, do której Starosta się zwrócił, potwierdziła, iż
decyzja w powyższej sprawie, zgodnie z art. 94 ustawy prawa farmaceutycznego
należy do kompetencji Zarządu Powiatu, a decyzja ta powinna uwzględniać
potrzeby

mieszkańców

powiatu.

Jak

stwierdziła

Sekretarz

po

analizie,

opublikowanych w Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego uchwał Zarządy Powiatów
przewidują nocne dyżury. Sprawdzono również ok. 30 uchwał zarządów
powiatów z różnych województw i okazało się, iż wszystkie sprawdzone uchwały
przewidują nocne dyżury aptek.
Zarząd postanowił, iż apteki, które wyraziły wolę dyżurowania zabezpieczą potrzeby
mieszkańców w zakresie pomocy farmaceutycznej. Właścicielom aptek należy
podziękować za taką postawę.
Sekretarz poinformowała, że przeprowadzi dalszą procedurę ustalania godzin aptek,

zgodnie z prawem farmaceutycznym tj. uzyskanie opinii wójtów gmin, Burmistrza
Pułtuska oraz Okręgowej Izby Farmaceutycznej. Jeżeli wystąpią nowe okoliczności
dotyczące tej sprawy Sekretarz przedstawi je Zarządowi.
25.Wniosek Prezesa OSP Pniewo dot. ufundowania nagród.

Sekretarz – poinformowała, że w związku z organizowanym festynem rodzinnym
w dniu 2 sierpnia 2009r. mieszkańcy Pniewa, OSP Pniewo oraz Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Pniewie zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe, które
zostanie przeznaczone za zakup fantów na loterię fantową.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek postanowił ufundować nagrody w kwocie do 500
zł.
26.Sprawa siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Z uwagi na fakt, iż koszty związane z adaptacją obiektu przy ul. K. Wyszyńskiego
dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg są bardzo wysokie (ok.150.000zł) Zarząd Powiatu podjął negatywną decyzję w przedmiotowej sprawie.
27.

Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z dnia 16
lipca 2009r. i 22 lipca 2009r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
28. Medialny przekaz pracy Starostwa
Zarząd Powiatu postanowił omówić temat na jednym z następnych posiedzeń.
29. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu z 8 lipca, 16 lipca, 22lipca 2009r.
Radny – p. Z. Szczepanik – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 16 lipca
2009r. Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku został zobowiązany do przekazania wykazu
projektów

miękkich

realizowanych

przez

SP

ZOZ

z

uwzględnieniem

wynagrodzeń z podziałem na stanowiska realizacji projektu. Zaznaczyła, że do
chwili obecnej taka informacja nie wpłynęła.
Radna – I. Sosnowicz – Ptak – zapytała czy wpłynęła odpowiedz Dyrektora SP
ZOZ dotycząca sprawy zawiązków zawodowych?
Wicestarosta – poinformował, że Dyrektor SP ZOZ udzielił odpowiedzi, w której

poinformował, że podanie danych osobowych, o które prosi Radna jest niezgodne
z prawem.
Radna – I. Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że informacje o składach
zarządów, stowarzyszeń, związków są jawne i ogólnodostępne. Takie informacje
można bez trudu uzyskać ze stron Krajowego Rejestru Sądowego. Radna
zaznaczyła, że skorzystała z takiej możliwości i od dawna dysponuje nazwiskami
składu członkowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników SP ZOZ w Pułtusku.
Radny – p. Z. Szczepanik – zaproponował aby Dyrektor SP ZOZ przekazał
Zarządowi Powiatu opinię prawną wydaną przez radcę obsługującego SP ZOZ,
czy przekazanie imion i nazwisk składu zarządu związków stanowi informację
niejawną?
Radna – I. Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że dwa pozostałe związki, poza
wymienionym wyżej, których pieczątki znajdują się na proteście, nie figurują w
KRS. W związku z tym oznacza to, że one nie funkcjonują. Uważa, że warto
zainteresować się tym faktem choćby z tego powodu, aby wiedzieć z kim w roku
ubiegłym były prowadzone negocjacje. Poza tym kto śmie posługiwać się
pieczątkami nieistniejących organizacji? Czy jest to zgodne z prawem i kto za to
odpowiada. Radna uważa, że Zarząd Powiatu jako organ bezpośrednio
nadzorujący działalność zakładu jakim jest SP ZOZ i ma prawo wiedzieć o tak
ważnych sprawach.
Radna złożyła wniosek aby opinię prawną w tej sprawie wydał p. Stanisław
Paszkowski.
Następnie Radna poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009r. Zarząd
Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przekazania informacji zawartych w
protokole posiedzenia Zarządu. Dnia 20 lipca 2009r. wpłynęła odpowiedź, którą
Wicestarosta odczytał na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 lipca 2009r. i
które nie zawiera odpowiedzi na zadane pytania. W związku z powyższym
zwróciła się z wnioskiem o analizę pytań i odpowiedzi dot. przedmiotu sprawy

na następnym posiedzeniu Zarządu. Są tam sprawy finansowe, kadrowe, dot.
przetargów, których zdaniem Radnej nie można lekceważyć.
Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 8 lipca, 16 lipca i 22
lipca 2009r.
30. Wolne wnioski.
-przekazanie projektu regulaminu organizacyjnego oraz statutu
Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali dokumenty.
-przekazanie projektu regulaminu organizacyjnego oraz statutu
Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali dokumenty.
Starosta Pułtuski – poinformował, że z uwagi na konieczność złożenia wniosku w
ramach RPO na realizację projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania
kryzysowego

oraz

krajowego

systemu

ratowniczo-gaśniczego

powiatu

pułtuskiego”, istnieje pilna potrzeba zwołania Sesji Rady Powiatu.
Propozycja tematyki XXX Sesji Rady Powiatu stanowi załącznik nr 4 do
protokółu.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję zwołania Sesji oraz przedstawioną tematykę
posiedzenia.
Radny – p. Z. Szczepanik poinformował, że obecnie przystępujemy do budowy
boiska

przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Natomiast do tej pory nie zostało
zajęte stanowisko w sprawie budowy hali widowisko sportowej przy LO im. P.
Skargi w Pułtusku. Radny uważa, że sprawa powinna zostać omówiona zarówno
na posiedzeniach Komisji jak i Sesji Rady Powiatu.
Ponadto Radny wnioskował aby
-wnioski o dofinansowanie projektu składane przez Wydział Rozwoju i Promocji
były przekazywane członkom

Zarządu wraz z materiałami na posiedzenie

Zarządu
-Wydział Rozwoju i Promocji przedstawił informację nt. wykazu projektów ze
środków UE realizowanych przez Wydział WRP.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.00.
Protokółowała B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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