
Protokół Nr 137/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 13 listopada 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. Zatwierdzenie  wyników  negocjacji  w  sprawie  udzielenia

zamówienia firmie  Zambet

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła wyniki negocjacji w

sprawie udzielenia  zamówienia firmie ZAMBET na prowadzenie eksploatacji

obiektu budowanego Szpitala w Pułtusku w okresie od 1 listopada 2009r. do

31 grudnia 2009r. 

Łączna kwota wynagrodzenia 30.000zł brutto. 

Zarząd akceptował zamówienie. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w dniu 16 listopada 2009r. podczas

spotkania  z   Prezesem  WPUI  zostanie  omówiona  sprawa  związana  z

aktualizacją  Zbiorczego  Zestawienia  Kosztów budowy szpitala  w Pułtusku

jak również sprawa przekazania  od 1 stycznia 2010r. budowanego szpitala

przyszłemu użytkownikowi, tj. SP ZOZ w Pułtusku. Ponadto Wicestarosta

poinformował,  że  podjęto   pewne  działania  aby  budowany  szpital  został

odebrany przez odpowiednie służby, np. KPPSP, SANEPID, w terminie do

15 grudnia 2009r. 



Następnie poinformował, że budowa szpitala dobiega końca jednak Inwestor

Zastępczy przykłada zbyt mało pracy w przyśpieszenie prac związanych z

realizacją tego ostatniego etapu. 

Członek Zarządu p. E. Wroniewski – wnioskował aby podczas  omawiania

zaktualizowanego  ZZK,   Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawił  wykaz  sprzętu  i

wyposażenia medycznego do niezbędnego do uruchomienia szpitala. Zarząd

Powiatu powinien podjąć zarówno decyzję inwestycyjną jak i tę medyczną

aby szpital można było uruchomić od 1 lipca 2010r. 

2. Informacja nt. rozmów przeprowadzonych z firmą HYDRO GAZ

MED. w dn. 12.XI.2009r.

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła  informację  nt.

rozmów przeprowadzonych z firmą HYDRO-GAZ-MED nt. złożonej oferty

dot. zakresu prac związanych z rozruchem technologicznym źródeł zasilania i

instalacji gazów medycznych. 

Pan Zbigniew Szymczak kierownik firmy HYDRO-GAZ-MED przedstawił

ofertę  wg  której  korzystniej  dla  SP  ZOZ  byłoby  zakupienie  generatora

produkcji tlenu a nie jak zakładano kupienie tlenu. 

Starosta poinformował, że w tym celu, w dniu 17 listopada br. odbędzie się

wizja  lokalna  w  pomieszczeniach  źródeł  zasilania  gazów  medycznych

budowanego  szpitala.  Do  czasu  podjęcia  decyzji  przez  Zarząd  Powiatu

wstrzymano wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik na tlen ciekły. 

Na wniosek Wicestarosty Pułtuskiego Zarząd Powiatu wystąpił  do Prezesa

WPUI oraz do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie analizy kosztów zużycia

gazów medycznych dla potrzeb funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie.

Analiza kosztów powinna zostać przygotowana  w wersji porównawczej tj.:

a) określić  koszt  budowy  i  zakupu  zbiornika  oraz  koszt  zużycia  tlenu

zakupionego z zewnątrz,



b) określić koszt dzierżawy zbiornika oraz koszt zużycia tlenu zakupionego 

z zewnątrz,

c) określić  koszt  zakupu  własnego  generatora  tlenu  oraz  koszt

produkowanego tlenu.

W analizie  zostaną  również  uwzględniane  koszty  dotyczące  konserwacji  i

eksploatacji urządzeń.

3. Sprawa przebudowy mostu w m. Łady. 

Złożenie  wniosku  na  przebudowę  drogi  w ramach  10% rezerwy  budżetu

państwa jest możliwe jeżeli  w ciągu drogowym znajduje się most. W ciągu

drogowym  Łady  –  Gotardy  znajduje  się  most,  na  który  należy  wykonać

dokumentację  projektową  oraz  uzyskać  pozwolenie  na  budowę.

Dokumentacja  projektowa  na  przebudowę  drogi  Łady  –  Gotardy  oraz

dokumentacja  projektowa  na  przebudowę  mostu  w  m.  Łady  zostanie

dołączona do wniosku o pozyskanie środków finansowych na realizację ww.

zadania. 

Obecny na posiedzeniu projektant poinformował, że przebudowa mostu w

m. Łady będzie obejmowała albo zmianę parametrów mostu albo ewentualnie

zwiększenie  nośności.  Poza  tym  należy  określić  zakres  regulacji  brzegów

rzeki pod mostem.  

Projektant poinformował, że przebudowa mostu wymaga uzyskania szeregu

decyzji: lokalizacyjnej, środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. 

Sprawa  decyzji  lokalizacyjnej  byłaby  uregulowana  jeżeli  Gmina  Gzy

posiadałaby plan zagospodarowania przestrzennego. 

Posiadanie  wymienionych  decyzji  oraz  projektu  budowlanego  stwarza

możliwości  do   wystąpienia  o  wydanie  decyzji  o  pozwolenie  na  budowę

mostu. 



Zarząd przyjął informację oraz wyraził zgodę  na spełnienie przez oferenta

wymogów formalno - prawnych o wyborze i realizacji oferty

Cena proponowanej oferty -  28.000zł + Vat. 

Oferta  zostanie  złożona w dn. 16 listopada  do ZDP. Wykonanie  projektu

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę mostu nastąpi w terminie niezbędnym

do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi Łady – Gotardy. 

4. Informacja nt. wniosku o dofinansowanie projektu "Modernizacja

systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego"

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  M.  Szajczyk  przedstawił

szacunkowy  kosztorys  projektu  z  uwzględnieniem  instalacji  kolektorów

słonecznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu. 

Dyrektor poinformował, że wpłynęły cztery oferty dotyczące opracowania

studium wykonalności, tj. 

1. Europejskie Centrum Consultingu sp. z o.o. – 14600, 00 zł brutto

2. Westmor Consulting – 12200,00 zł. brutto

3. Biznes-expert s.c. – 9150,00 zł brutto

4. Grupa Ergo Sp. z o.o. – 8906,00 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Grupa Ergo Sp. z o.o. – 8906,00

zł brutto

Zarząd zaakceptował zlecenie opracowanie studium  firmie Grupa Ergo Sp. z

o.o.



Zarząd  wskazał Powiatową  Stacją  Sanitarno –  Epidemiologiczną w

Pułtusku jako instytucję z którą powiat zawrze porozumienie partnerskie

dotyczące realizacji projektu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że studium wykonalności powinno zostać

sfinansowane w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im.

J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła,  że  w projekcie  budżetu  na 2010r.  nie  zostało

uwzględnione  zadanie  pt.  "Modernizacja  systemów  grzewczych  placówek

oświatowych  powiatu  pułtuskiego"  i  nie  został  zabezpieczony  wymagany

udział własny. 

Dlatego  też  Rada  Powiatu  powinna  podjąć  uchwałę  o  przystąpieniu  do

realizacji projektu i wyrażeniu zgody na  zabezpieczenie udziału własnego. 

5. Informacja  nt.  zmian  w  projekcie  „Wysoka  jakość  szkolnictwa

zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji  poinformował, że projekt „Wysoka

jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie  pułtuskim” dotyczył  realizacji

dwóch  projektów  tzn.  jeden  dotyczył  szkół  zawodowych  a  drugi  szkół

ogólnokształcących.

W  związku  z  trudnościami  dotyczącymi  rekrutacji  uczniów  szkół

zawodowych na szkolenie komputerowe - w projekcie zmniejsza się liczba

osób z 90 do 70. Należy zmienić umowę na finansowanie projektu. Dotacja w

wysokości ok. 300.000zł zostanie zmniejszona o 34900 zł. 

Dyrektor  poinformował,  że  ww.  zmiana  umowy  zostanie  dokonana  w

formie aneksu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek dot. zmian w projekcie. 



Na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostanie wprowadzona zmiana w budżecie

powiatu na 2009r. 

6. Wniosek  Klubu  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  dot. umieszczenia w projekcie budżetu powiatu na 2010r.

zadań inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Klubu Radnych  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  dot.  umieszczenia  w  projekcie  budżetu

powiatu  na  2010r.  zadań  inwestycyjnych  w brzmieniu  załącznika  nr  4 do

protokołu. 

Ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  powiatu  oraz  konieczność

zabezpieczenia  środków  finansowych  na  inne  zadania  inwestycyjne

prowadzone przez powiat m.in. zakończenie budowy szpitala w Pułtusku-I

etap , Zarząd postanowił o wykonaniu następujących zadań drogowych na

terenie Gminy Pułtusk: 

- przebudowa drogi nr 3435W na odcinku ulicy Kolejowej w Pułtusku (dł.

0,250km) łączne koszty finansowe 300.000zł 

- przebudowa  drogi  nr  3432W  Pułtusk  -  Grabówiec  na  odcinku  ulicy

Grabowej w Pułtusku (dł. 1,0 km) – łączne koszty finansowe – 800.000zł. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2010r. 

Wydatki inwestycyjne to: 

- przebudowa  drogi  powiatowej  na  odcinku  Chmielewo-Strzegocin  (dł.2

km)       2.000.000 zł

Zarząd Powiatu wystąpi  do Wójta  Gminy Świercze o dofinansowanie

zadania

- przebudowa drogi na odcinku Łady Krajęczyno - Gotardy (dł.  l  ,5 km)

1.100.000 zł



Zarząd  Powiatu  wystąpi  do  Wójta  Gminy  Gzy  o  dofinansowanie

zadania. 

Wniosek o dofinansowanie  zadania  zostanie  złożony w ramach 10%

rezerwy budżetu państwa.  

- Przebudowa  drogi  na  odcinku  ul.  Kolejowa  w  Pułtusku  (dł.0,25  km)

300.000 zł

- Przebudowa  drogi  na  odcinku  ul.  Grabowa  w  Pułtusku  (dł.  l  km)

800.000 zł

Zarząd  Powiatu  wystąpi  do  Burmistrza  Pułtuska  o  dofinansowanie

zadania

W sumie zadania drogowe wynoszą ok. 4.200.000zł. 

- Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  ogólnie  dostępnego  dla  dzieci  i

młodzieży przy ZSZ im. J.Ruszkowskiego w Pułtusku  200.000zł – jest to

zadanie roku 2009 ale wykonawca nie zdąży z realizacją ww. zadania w

roku 2009.  

Wystąpiono  do Ministerstwa Sportu o przesunięcie terminu realizacji

zadania w sposób aby środki z Funduszu Kultury zostały przekazane w

roku 2010. 

- Budowa szpitala w Pułtusku - kontynuacja I etapu  1.800.000 zł

Podjęto  działania  aby  Prezes  WPUI opracował  nowe  Zbiorcze  Zesta-

wienie Kosztów , na podstawie którego Zarząd Powiatu zwróci się do

Rady  Powiatu  o  kontynuację  budowy  szpitala  do  końca  I  półrocza

2010r.  

- Udział środków własnych w wysokości 240.000zł na realizację  projektu

pn.  „Wsparcie  techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego" 

Wartość  projektu  wynosi   588.612  zł.  W  wydatkach  inwestycyjnych



został  również  uwzględniony  udział  gmin  powiatu  pułtuskiego  po

60.000zł. (oprócz Gminy Obryte, która nie wyraziła zgody na udział w

projekcie). 

- Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym, np. urządzenia sieciowe

do  analizy  sieci  oraz  zarządzanie  bezpieczeństwem  w  sieci,  na  kwotę

35.000 zł

Skarbnik poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały budżetowej na

2010r. zawiera  deficyt w wysokości 6 mln zł,  co z wcześniej zaciągniętymi

kredytami i emisją obligacji stanowi  21 mln zł długu powiatu a to zarazem

stanowi  43% dochodów powiatu. Jest  to bardzo wysokie zadłużenie i bez

programu  oszczędnościowego  powiat  będzie  miał   problemy  ze  spłatą

zadłużenia. 

Skarbnik  wnioskowała  aby  w  przyszłym  roku  zrobić  racjonalizację  i

oszczędności  wydatków  tak  aby  została  wygospodarowana   nadwyżka  w

wysokości  minimum  2,5 mln zł. W innym wypadku powiat nie  będzie w

stanie spłacić  kredytu i  nie  zapewni relacji  wynikającej  z formuły:  liczenie

indywidualnego wskaźnika długu, którą wprowadza nowa ustawa o finansach

publicznych. Wskaźnik indywidualny będzie obowiązywać po raz pierwszy

przy  projekcie  budżetu  na  2014r.,  ale  trzy  poprzedzające  lata  są  bardzo

ważne, ponieważ są podstawą do liczenia tego wskaźnika (tj.  podstawą jest

rok 2011, 2012, 2013) 

Zarząd przyjął informację. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  na 2009r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 261/09 w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2009r. 

9.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  254/09  w  sprawie

zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009.



Zarząd Powiatu  podjął  uchwałę  nr 262/09 w sprawie  zmiany uchwały Nr

254/09 w sprawie zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009.

10.Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu z 6 listopada

2009r. 

Zarząd przyjął informację. 

11.Przyjęcie  protokołu posiedzenia  Zarządu z Powiatu z 6 listopada

2009r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia z 6 listopada 2009r.

12.Wolne wnioski.  

Wicestarosta  Pułtusku  wnioskował  aby  na  najbliższej  Sesji  Rady  Powiatu

została podjęta uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu, w której zostanie

uwzględniona sprawa budowy chodnika w m. Winnica.  Środki finansowe na

realizację ww. zadania pozostały po rozliczeniu umowy na budowę chodnika

w m. Błędostwo i Bulkowo. 

Zarząd akceptował wniosek. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.30

Protokółowała 

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

4. Zbigniew Szczepanik ............................

5. Edward Wroniewski  ......................


