Protokół Nr 130/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 28 sierpnia 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. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku;:
a) sprawa kosztów eksploatacyjnych wynikających z harmonogramu
budowy szpitala w Pułtusku,
Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołajczak przedstawił rozliczenie kosztów
eksploatacyjnych wynikających z harmonogramu budowy szpitala w Pułtusku.
Ogólna wartość kosztów eksploatacyjnych wynosi 466.000zł
Kwota już wydatkowa to - 232.429zł
Do wydatkowania zostało 233.070zł. Wymienione środki zostaną przeznaczone
na: opłatę za prąd – ok. 26.000zł, koszty związane z utrzymaniem kotłowni ok.
91.000zł, zakup oleju do agregatu – 4.000zł. W sumie jest to kwota ok.120.000zł.
Pozostałe środki, tj. ok. 110.000zł Inwestor Zastępczy proponuje rozliczyć jako
opłata za dostawę gazu.
Zarząd przyjął informację.
b) porozumienie o współpracy między TP SA a Powiatem Pułtuskim- dot.
podłączenia sieci teletechnicznej.
Dyrektor OR p. M. Permanicka przedstawiła wniosek WPUI w Ciechanowie
zawierający ofertę TP S.A. dot. podłączenia budowanego szpitala w Pułtusku –
Popławach do sieci teletechnicznej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor poinformowała, że w dn. 3 września br. odbędzie się spotkanie z

przedstawicielem TP S.A., podczas którego zostaną przeprowadzone negocjacje i
zaopiniowanie przedłożonej oferty SP ZOZ.
Zarząd postanowił, że decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie w najbliższym
czasie.
c) Sprawa nagazowania sieci instalacji gazowej w budowanym szpitalu
Inwestor Zastępczy poinformował, że na początku września odbędzie się
spotkanie w sprawie nagazowania instalacji gazowej i odbioru układu pomiaroworedukcyjnego. Informacja nt. dostawy gazu zostanie przekazana do Starosty
niezwłocznie po ww. spotkaniu.
d) Sprawy różne
Inwestor Zastępczy poinformował o opóźnieniach związanych z wykonaniem
przyłącza energetycznego do budowanego szpitala. Zakład Energetyczny nie
posiada projektu budowlanego.
Zgodnie z umową podpisaną z Zakładem Energetycznym wstępna opłata
przyłączeniowa wynosi 383.980zł netto. Do końca roku 2008 uregulowano
153.592zł netto. Do uregulowania zostało ok. 230.388zł netto, tj. 281.073,36zł
brutto
W harmonogramie budowy szpitala zabezpieczono środki finansowe w wysokości
260.000zł
W związku z powyższym Inwestor Zastępczy zaproponował podpisanie aneksu
do umowy nr 2108/06 dot. dokonania kolejnej transzy przedpłaty.
Zarząd Powiatu akceptował aneks do umowy.
Dyrektor Generalny Firmy ZAMBET w Pułtusku p. R. Dukalski przedstawił
informację nt. postępu prac na budowie szpitala w Pułtusku. Poinformował, że w
terminie do 31 sierpnia 2009r. zostaną wykonane umowy dot. zakończenia robót
budowlano – montażowych w budynku „A” i w budynku „C” budowanego
szpitala.

Do wykonania pozostały prace związane z wykończeniem pomieszczeń
tomografu komputerowego. Obecnie trwają uzgodnienia co do sposobu
podłączenia ww. urządzenia.
Odnośnie realizacji umowy związanej z wykonaniem robót budowlano –
montażowych w budynku „B”- Dyrektor poinformował, że roboty są
przyspieszone i wiele z nich zostało już zakończonych. Termin realizacji umowy
8 września br.
Dyrektor poinformował, że na koniec sierpnia 2009r. zostaną złożone faktury i
protokoły odbioru na roboty już wykonane. Natomiast w terminie do 8 września
nastąpi ostateczne rozliczenie prac budowlanych.
Zarząd przyjął informację.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie
Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 238/09 w sprawie wysokości opłaty za
zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010.
Opłata za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym
2009/2010 została ustalona zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej na
poziomie roku ubiegłego, tj. w wysokości 70 zł. miesięcznie.
3. Wniosek o obniżenie stawki czynszu za mieszkanie służbowe w Bursie

Szkolnej.
Dyrektor Bursy Szkolnej – p. Ilona Dynak– przedstawiła wniosek p. G.
Młodyńskiej dot. zmniejszenia stawki czynszu za mieszkanie służbowe zajmowane
w Bursie Szkolnej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Zgodnie z § 30 Uchwały Nr XXIX/213/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22
czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu powiatu „Zarząd ma prawo na indywidualny wniosek
najemcy, zaopiniowany przez Komisję, zastosować obniżkę do 30% naliczonego

czynszu najmu lokalu mieszkalnego, gdy dochód gospodarstwa domowego tego
najemcy odpowiada wysokości dochodu, uprawniającego do otrzymania dodatku
mieszkaniowego na podstawie odrębnych przepisów”.
Ze względu na fakt, iż miesięczny dochód z gospodarstwa domowego

jaki

uzyskuje Pani G. Młodyńska przekracza ww. kwotę, Zarząd negatywnie
zaopiniował wniosek.
4. Wniosek dyrektora ZSZ im. J.Ruszkowskiego w sprawie ustalenia liczby
grup w semestrze I w szkołach dla dorosłych.
Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji do szkół dla dorosłych zgłosiło się 24 słuchaczy do
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Zarząd Powiatu postanowił o rozpoczęciu kształcenia w sem. I w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Pułtusku.
Zarząd przyjął informację.
5. Wniosek dyrektora ZS im. B. Prusa o utworzenie drugiego stanowiska
wicedyrektora szkoły.
W tej części posiedzenia udział wzięła p. Dorota Orłowska.
Ze względu na fakt, iż Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku liczy 23 odziały z
czego 7 oddziałów stanowi zasadnicza szkoła zawodowa (200 uczniów) istnieje
uzasadniona potrzeba utworzenia drugiego stanowiska wicedyrektora szkoły.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek dot.

utworzenie drugiego

stanowiska wicedyrektora szkoły.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił informację o
godzinach pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku w
brzmieniu załącznika do protokołu. Zarząd przyjął informację.
6. Wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki na przedmiot
zamówienia:

przeprowadzenie

szkolenia

komputerowego

ECDL,

realizowanego w ramach projektu “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego
w powiecie pułtuskim”.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek Dyrektora Wydziału WRP – p. Marek
Szajczyk – dot. zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki na przedmiot
zamówienia: przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL, realizowanego w
ramach projektu “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie
pułtuskim”.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
7. Podjecie

uchwały

organizacyjnych

w

powiatu

sprawie

udzielenia

pułtuskiego

dyrektorom

upoważnienia

do

jednostek
składania

oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 239/09 w sprawie udzielenia dyrektorom
jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
8. Przyjęcie informacji z realizacji posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku z
dnia 20 sierpnia 2009r.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
9. Przyjęcie protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20
sierpnia 2009r.
Zarząd powiatu przyjął protokółu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z
dnia 20 sierpnia 2009r
10.Wolne wnioski
Radna I. Sosnowicz – Ptak zgłosiła wniosek o zorganizowanie dla Zarządu Powiatu wizji lokalnej na budowie szpitala w Pułtusku.
Zarząd akceptował wniosek.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.30
Protokółowała: B. Przybyłowska
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