Protokół nr 141/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 9 grudnia 2009r.
I.

Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i
nr 2 do niniejszego protokółu.

II.
III.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

1. Decyzja w sprawie podpisania porozumienia z powiatem wołomińskim
w sprawie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku p. B.
Jóźwiak przedstawiła projekt porozumienia, który zostanie podpisany z
powiatem wołomińskim,

w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie

zastępczej i wysokości ponoszonych w związku z tym wydatków na jego
utrzymanie.
Porozumienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd akceptował porozumienie.
2. Zatwierdzenie Aneksu nr 4 ZS im. B. Prusa w Pułtusku
Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 4 ZS im. B. Prusa w Pułtusku do
arkusza organizacyjnego na rok 2009/2010 przedstawiony przez

p. Z.

Chodkowski pracownika Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu.
3. Informacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dot. udostępnienia
sali gimnastycznej
p. Z. Chodkowski pracownik Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu
przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
dot. udostępnienia Panu P. Wiernickiemu zam. Pułtusk , sali gimnastycznej
do przeprowadzenia zajęć gry w piłkę siatkową.
Zarząd zapoznał się z informacją.

4. Zatwierdzenie

Aneksu

Nr

1

do

arkusza

organizacji

Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku
p. Z. Chodkowski pracownik Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu
przedstawił wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dot.
przedłużenia zatwierdzonego Aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego na
rok szkolny 2009/2010 do 12 lutego 2009r. w z związku z urlopem
psychologa Poradni.
Zarząd zatwierdził zmianę Aneksu.
5. Decyzja w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd PUP w
Pułtusku
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S.
Niedzielska przedstawiła projekt decyzji dot. przekazania w trwały zarząd na
czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
nieruchomość zabudowaną, na której znajduje się PUP.
Decyzja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd akceptował decyzję.
6. Informacja nt. pisma Burmistrza Pułtuska dot. spraw własnościowych.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S.
Niedzielska

przedstawiła

pismo

Burmistrza

Pułtuska

dot.

spraw

własnościowych w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem oraz zobowiązał Dyrektora Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania spraw
związanych z: nabyciem od gminy Pułtusk działek niezbędnych pod
poszerzenie ulicy Kolejowej oraz budowy drogi łączącej ulicę Bartodziejską z
ulicą Piaskową.
7. Zatwierdzenie

wyników

postępowania

na

„ORGANIZACJĘ

I

PRZEPROWADZENIE KURSU KOMPUTEROWEGO ECDL
Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że w
postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Organizację i przeprowadzenie kursu
komputerowego ECDL” wpłynęło sześć ofert. W niektórych ofertach
brakowało niezbędnych dokumentów, dlatego też zgodnie z decyzją Zarządu
z dnia 2 grudnia 2009r. wystąpiono do oferentów aby w terminie do 4
grudnia 2009r. uzupełnili dokumenty i złożyli wyjaśnienia.
W wyznaczanym terminie nie uzupełniły ofert:
- Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak ul. Żwirki 1c/4
90 – 448 Łódź
- Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki ul.
Czarnocińska 31 03 – 110 Warszawa
i zostały wykluczone z postępowania.
Niżej wymienieni oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu:
Nume

Liczba

r

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

punktów

oferty

adres wykonawcy

w kryterium:

Razem

CENA
1

Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji
PRAGMATIC, ul. Nowy Świat 52, 25-516
Kielce
Zakład Doskonalenia Zawodowego w

100

100

Warszawie Centrum Kształcenia w
Ciechanowie,
3

ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna

61,13

61,13

4

ul. Próżna 8a, 00-107 Warszawa
A-Z Consulting Bogusława Kaszuba,

92,7

92,7

58,2

58,2

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/51,
5

06-400 Ciechanów

Najkorzystniejszą ofertę – z najniższą ceną, złożyła Firma Centrum
Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC.

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania.
Pan A. Rachuba poinformował, że w dniu 2 grudnia 2009 r. Zarząd
Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o usunięciu naboru wniosków
dla konkursu w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka z
Harmonogramu dla III tury naboru wniosków RPO WM 2007-2013, do czasu
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Obecnie ciągle trwa proces legislacyjny dotyczący ww. rozporządzenia.
Wejście w życie rozporządzenia ma kluczowe znaczenie dla konkursu z
działania 4.3 RPO WM, ponieważ daje podstawę wsparcia dla przedsiębiorstw
energetycznych, które są jednym z najważniejszych beneficjentów i w
największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia wskaźników i celu
działania.
Zarząd zapoznał się z informacja.
W celu podania wskaźnika rezultatu projektu, którym musi być wyrażony w
MWh, a takie dane można uzyskać z audytu energetycznego Zarząd podjął
decyzję o zleceniu opracowania audytu energetycznego dla Bursy Szkolenej i
ZSZ im. J. Ruszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Pułtusku do realizacji wniosku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 267/09 w sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do realizacji wniosku o
dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze
środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw pracy.

9. Podjęcie

uchwały

dyrektorom

zmieniającej

jednostek

uchwałę

organizacyjnych

w

sprawie

powiatu

udzielenia
pułtuskiego

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 268/09 zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Ze względu na zmianę Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w
Pułtusku został zmieniony §1ust 14 ww. uchwały.
10.Decyzja w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2010r.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Konkursowej na
realizację zadania publicznego w 2010r. oraz uchwalenia Regulaminu
Pracy Komisji Konkursowej.
Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 ze. zm.). corocznie jest ogłaszany konkurs na Koordynację
sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim tj. organizacja i
przeprowadzenie całorocznej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie
powiatowym i udział w systemie zawodów międzypowiatowych i
wojewódzkich zgodnie z regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W związku z powyższym Starosta wnioskował o ogłoszenie takiego
konkursu.
Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu konkursu na realizację zadnia
“Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim na
2010r.”
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 269/09 w sprawie powołania komisji
Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2010r. oraz uchwalenia
Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu pułtuskiego na
2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 270/09 w sprawie zmian budżetu powiatu
pułtuskiego na 2009r.
Uchwała dot. m.in. zwiększenia budżetu o kwotę 8.000zł – dotacja celowa na
zakup usług remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Pułtusku
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu
powiatu pułtuskiego na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 271/09 w sprawie zmian układu
wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu
powiatu na 2009r
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 272/09 w sprawie zmian harmonogramu
realizacji budżetu powiatu na 2009r
14.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
- sprawa zwołania Komisji Rewizyjnej w celu omówienia skargi złożonej
przez pracownice SP ZOZ w Pułtusku
W związku z wnioskiem Komisji Rady Powiatu dot. zwołania Komisji
Rewizyjnej w celu omówienia skargi złożonej przez pracownice SP ZOZ w
Pułtusku ustalono, że w dniu 14 grudnia 2009r. odbędzie się posiedzenie
Komisji z udziałem p. Brodzkiej i p. Stachowiak oraz Dyrektora SP ZOZ.
- wniosek dot. wykonania termomodernizacji LO im. P. Skargi w
Pułtusku
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że komisje Rady Powiatu pozytywnie
zaopiniowały projekt budżetu na 2010 rok.

Wszystkie komisje zwróciły

uwagę na konieczność wykonania termomodernizacji budynku Liceum
Ogólnokształcącym

im.

Piotra

Skargi

w

Pułtusku.

Wicesstarosta

poinformował, że powiat pułtuski w 2004r. zaciągnął pożyczki na
termomodernizację niżej wymienionych obiektów:
−

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w kwocie
502.991 zł.,

−

Zespół Szkół im. B. Prusa w kwocie 146.020 zł.,

−

Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie w kwocie 160.467 zł.,

−

Bursa Szkolna w kwocie 110.580 zł.
Ogółem: 920.058 zł

Wicestarosta poinformował, że spłata pożyczki rozłożona jest do 2012 roku.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiat pułtuski może ubiegać się
o umorzenie części spłaty w roku 2011. Środki z umorzenia należy
przeznaczyć na kolejne inwestycje ochrony środowiska i wówczas można
przeznaczyć je na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego.
Zarząd

Powiatu

akceptował

propozycję

przedstawioną

przez

p.

Wicestarostę. .
15. Sprawa publikacji informacji z powiatu na stronach tygodników
lokalnych
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do tygodników lokalnych z propozycją
składania ofert na publikację informacji z powiatu na stronach tygodników.
16.Sprawa dofinansowania organizacji WOŚP.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła propozycję Sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Zespole Szkół im. B.
Prusa w Pułtusku dot. dofinansowania XVIII Finału WOŚP, w brzmieniu
załącznika nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił o przeznaczeniu ok. 300zł na zakup materiałów
biurowych, natomiast decyzja,

co do wysokości pozostałych środków

finansowych przeznaczonych na WOŚP, zostanie podjęta po uzyskaniu
pełnej informacji nt. organizacji ww. imprezy.

17.Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
dot. dofinansowania projektu pn. „Poprawa dostępności do terenów
rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim”.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,
że Mazowiecka Jednostka Wdrążania programów unijnych przekazała pismo
w którym informuje, iż wniosek „Poprawa dostępności do terenów
rekreacyjnych

nad

Narwią

w

Powicie

Pułtuskim”

o

przyznanie

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pomyślnie przeszedł I i II etap oceny merytorycznej i decyzją Uchwały Nr
2982/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście nr 8
pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności projektów do
dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
Zarząd zapoznał się z informacja.
18.Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku
a) Sprawa rozruchów technologicznych źródeł zasilania i instalacji
gazów medycznych
- Pismo firmy HYDRO GAZ MED.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 2 grudnia
2009r. Zarząd Powiatu postanowił, że uruchomienie i rozpoczęcie
eksploatacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania może nastąpić w
II kwartale 2010r.. Dlatego też oferta założona przez firmę HYDRO GAZ
MED. została uznana za bezprzedmiotową.
W związku z licznymi spotkaniami jakie miły miejsce na terenie budowy
szpitala w Pułtusku z udziałem Inwestora Zastępczego, Wykonawcy oraz
inspektorów nadzoru uznano, iż Firma HYDRO GAZ MED. powinna
uruchomić źródła zasilania gazów medycznych w roku 2009.
Zarząd akceptował propozycję p. Wicestarosty i postanowił, że w ramach
obecnej umowy (przeprowadzonych negocjacji) firma HYDRO GAZ MED.

wykona bezpłatnie rozruchy technologiczne miesiąc przed uruchomieniem
szpitala.
b) akceptacja projektu ogłoszenia o wolnych pomieszczeniach w
nowo budowanym szpitalu
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami Zarządu została przygotowana informacja do
prasy nt. wolnych pomieszczeń w budowanym szpitalu przeznaczonych pod
wynajem. Ogłoszenie będzie następującej treści:
Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
informuje, że w nowo budowanym budynku szpitala w Pułtusku przy ul. T.
Kwiatkowskiego 19 dysponuje pomieszczeniami przeznaczonymi pod
wynajem.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się:- budynek B, parter, powierzchnia
680 m2 (stacja dializ i poradnia nefrologiczna),- budynek B, I piętro,
powierzchnia 1.378 m2,- budynek B, II piętro, powierzchnia 1.367 m2,budynek K, parter, powierzchnia 1.070 m2,- budynek K, I piętro,
powierzchnia 271 m2,- budynek D, parter, powierzchnia 1.832 m2.Lokale
mogą być wykorzystane przez Najemcę na cele zdrowotne nie kolidujące z
działalnością medyczną planowaną po uruchomieniu szpitala i nie będącą w
stosunku do tej działalności konkurencyjną. Nieruchomość nie posiada
obciążeń i zobowiązań. Stan lokali – surowy, zamknięty, budynki ocieplone,
dach pokryty blachodachówką. Osobami upoważnionymi do kontaktów są:Marianna Permanicka tel. 23 692 59 92- Agnieszka Wądolna tel. 23 692 22
31.W przypadku zainteresowania, Zarząd Powiatu w Pułtusku podejmie
działania mające na celu uruchomienie procedur dotyczących wynajmu
lokali.
Zarząd Powiatu zaakceptował treść informacji.
c) informacja Dyrektora SP ZOZ nt.:
-

warunków jakie musi spełniać nowo budowany szpital aby

uzyskać kontrakt z NFZ na usługi szpitalne,
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ nt. warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w brzmieniu
załącznika nr ...... do protokołu.
-

wysokości

minimalnych

środków

finansowych

niezbędnych do uruchomienia szpitala w nowym obiekcie.
Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski przedstawił wykaz niezbędnego
wyposażenia do otwarcia szpitala oraz zestawienie minimalnych potrzebnych
środków finansowych na zakup wyposażenia do otwarcia szpitala.
Ze względu na organiczne środki finansowa powiatu Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do przygotowania wykazu wyposażenia
niezbędnego do otwarcia szpitala na kwotę 1.200.000zł jak również
dokumentów

niezbędnych

do

ogłoszenia

przetargów

na

realizację

zamówienia.
19.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z 2 grudnia
2009r.
20.Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Godzina zakończenia posiedzenia 13:00
Protokołowała: B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1.Andrzej Dolecki ................................................
2.Witold Saracyn .....................................................
3.Wiesław Cienkowski ............................................
4.Zbigniew Szczepanik ...........................................
5.Edward Wroniewski ...........................................

