Protokół Nr 145/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 6 stycznia 2010r.
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. 10.00
1. Zatwierdzenie Aneksu nr 5 SOSW w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 5 do organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010 , który
będzie obowiązywał od 4 stycznia 2010r. do 25 czerwca 2010r.
Nowego przydziału godzin dokonano ze względu na długotrwałe zwolnienie
lekarskie oraz planowany urlop macierzyński wychowawcy.
2.

Wniosek dyrektora LO w Pułtusku w sprawie zatrudnienia
robotnika gospodarczego w ramach prac interwencyjnych.

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
przedstawił wniosek Dyrektor LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. wyrażenia
zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych pracownika
skierowanego do pracy w charakterze robotnika gospodarczego. Wniosek
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd postanowił, że decyzję ww. sprawie podejmie na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
3. Wniosek dyrektora SOSW w Pułtusku w sprawie ustalenia stawki
dziennej za wyżywienie.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek Dyrektora SOSW im. A. Karłowicz w
Pułtusku dotyczący wysokości stawki dziennej za wyżywienie w Specjalnym

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku. Od 1 stycznia 2010r.
stawka dzienna za wyżynie będzie wynosiła 8 zł (słownie: osiem zł).
4. Wybór oferenta na wykonanie audytu energetycznego w ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej w Pułtusku
realizowanego

w

ramach

projektu

„Modernizacja

systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szaczyjk poinformował, że na
zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w ZSZ
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w Bursie Szkolnej w Pułtusku
realizowanego w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych
placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” wpłynęły trzy oferty:
1) Pani Urszuli Maciąg – cena oferty 6.000zł,
2) „ProEn” Stanisław Zdebski - Warszawa – cena oferty 8.540zł
brutto,
3) Grupa Ergo sp. z.o.o - Wrocław cena oferty – 20.130zł brutto.
Zarząd Powiatu postanowił o wyborze oferty p. Urszuli Maciąg. Powyższe
zadanie zostanie sfinansowane w ramach planów finansowych jednostek na
2010r., w sposób następujący: ZSZ im. J. Ruszkowskiego - 4.000zł, Bursa
Szkolna w Pułtusku - 2.000zł.
5. Informacja na temat projektu „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
szkół

ponadgimnazjalnych

współfinansowanego

ze

środków

powiatu
Europejskiego

pułtuskiego”
Funduszu

Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Organizację i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL”.
Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba poinformował, że
sprawa dotyczy projektu

„Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotycząca postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Organizację i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL”. Po
podpisaniu umowy z wykonawcą wpłynęło pismo, w którym wykonawca
wnioskował o zmianę osób, które miały wykonywać szkolenie a poza tym
zamiast 3 osób wskazywał, że szkolenie przeprowadzi 2 osoby.
Zgodnie z opinią Radcy Prawnego zmiana osób przeprowadzających
szkolenie jest możliwa pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w
SIWZ. Natomiast w sprawie zmniejszenia liczby osób przeprowadzających
szkolenie – radca wyraził opinię negatywną. W wyniku przeprowadzonych
rozmów – wykonawca odstąpił od proponowanej zmiany liczby osób
przeprowadzających szkolenie.
Zarząd przyjął informacje.
6. Zatwierdzenie wyników przetargu na "Modernizację ewidencji
gruntów,

założenie

ewidencji

budynków

oraz

opracowanie

numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzegocin gmina Świercze"
Dyrektor

Wydziału

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami

poinformowała, że w postępowaniu na wybór wykonawcy realizacji zadania
pt. "Modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz
opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzegocin gmina
Świercze" wpłynęło pięć ofert, tj:
Nume
r
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno –
1.

Kartograficzne
ul. Pogonowskiego 18/20

170.068,00

90 – 746 Łódź
Zakład Usług Geodezyjnych s.c. Jan i
2.

Tomasz Poradzińscy

326.960,00

ul. Nowomiejska 2/39,16 – 400 Suwałki
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i
Kartograficznych
3.

GEOIDA s.c., Mirosław Mędrzejewski &

114.558,00

Wojciech Zawadzki
ul. Wyszyńskiego 18, 08 – 110 Siedlce
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
4.

GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C. M.
Brzostowski, J. Nowacki

127.282,60

ul. Sadowa 8, 18 – 400 Łomża
Usługi Geodezyjne inż. Adam Bobiński
5.

ul. Leśna 5

134.500,00

06 – 200 Maków Mazowiecki
Zamawiający wykluczył jednego Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
10 PZP, a następnie odrzucił jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP. Z
załącznika nr 4 “Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji
zamówienia” dołączonego do oferty wynika, iż Pani Anna Poradzińska –
pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz Pan Jan
Poradziński - współwłaściciel spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z Rozdziałem VIII “Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia“ ust. 3 lit. d Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający żądał, aby minimum 3 osoby posiadały uprawnienia 1 i 2 oraz

każda z nich była pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, bądź
były właścicielem lub współwłaścicielem firmy.
Pozostali Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty
spełniły wszystkie wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i
Kartograficznych GEOIDA s.c. Mirosław Mędrzejewski & Wojciech
Zawadzki jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny,
jest najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów.
Zarząd zatwierdził wybór oferty jaką złożyła firma Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjnych Kartograficznych GEOIDA s.c.

Siedlce. Cena oferty

114.558zł.
Zadanie współfinansuje Gmina Świercze.
7. Zabezpieczenie środków na realizację organizacji wykładów w
ramach Uniwersytetu III Wieku.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że od kilku lat we współpracy z
Akademią

Humanistyczną

powiat

pułtuski

prowadzi

działalność

-

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wicestarosta zaproponował aby również w
roku 2010, zlecić w ramach tego działania wykłady do kwot 4.000zł
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty.
8. Informacja nt. organizacji WOŚP.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,
że zgodnie z decyzja Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2009r. na organizację
WOŚP przeznaczono ok. 300zł na zakup materiałów biurowych.
Zarząd wówczas postanowił, że

decyzję,

co do wysokości pozostałych

środków finansowych przeznaczonych na WOŚP podejmie
pełnej informacji nt. organizacji ww. imprezy.

po uzyskaniu

Dyrektor przedstawiła szczegóły dot. organizacji imprezy. Poinformowała,
że
wg wyliczeń na zakup m.in.: pieczątki, farby w aerozolu, materiałów
dekoracyjnych, artykułów spożywczych należy przeznaczyć ok. 700zł.
Natomiast poczęstunek dla wolontariuszy Orkiestry przygotują:
- bigos - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- ciasto - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pułtusku,
- kiełbasa – sponsoring
Ponadto środki finansowe zebrane przez wolontariuszy podczas ulicznej
zbiórki zostaną przewiezione do Warszawy samochodem osobowym Domu
Pomocy Społecznej w Obrytem
Na licytację WOŚP zostaną przeznaczone rzeczy wykonane w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazane przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pułtusku, DPS Obryte i DPS Ołdaki.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz akceptował kwotę ok. 700zł.
wnioskowaną przez p. Dyrektor.
9. Wniosek Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Pułtusku dot. udzielenia wsparcia finansowego
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy w Pułtusku dot. udzielenia wsparcia
finansowego. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu w postanowił o przeznaczeniu:
–

ok. 700zł na organizację Powiatowego Dnia Inwalidy, który odbędzie się w
kwietniu 2010r,

–

ok. 700 zł na organizację Powiatowego Dnia Seniora, który odbędzie się w
październiku 2010r.

10.Wniosek Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
dot. ufundowania nagród dla jednego z zespołów biorących udział
w XXX Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Mazowieckiego Centrum Kultury i
Sztuki w Warszawie dot. ufundowania nagród dla jednego z zespołów
biorących udział w XXX Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając kwotę ok. 500zł na
ufundowanie nagrody dla jednego z zespołów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień jednostkom
organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 280/2010 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011r
12.Informacja nt. wystąpienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pułtusku dot. budowy szpitala w Pułtusku.
Wicestarosta Pułtuski przedstawił wystąpienie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pułtusku dot. budowy szpitala w Pułtusku, w
którym wskazał na pewne uchybienia i wątpliwości, które wymagają
uzgodnienia i wyjaśnienia z Inwestorem Zastępczym oraz Dyrektorem SP
ZOZ w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zobowiązał Inwestora Zastępczego do przedstawienia w
terminie do 13 stycznia 2010r. szczegółowych wyjaśnień w sprawie ww.
wystąpienia.

- omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,
że Fabryka Urządzeń Dźwigowych Bolęcin wystąpiła o zwrot zabezpieczenia
(w kwocie 8.300zł) z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości umowy nr
80/05 z dn. 5 grudnia 2005r. na dostawę i montaż czterech dźwigów w
budynku A budowanego szpitala w Pułtusku.
KPPSP w Pułtusku podczas czynności kontrolnych na budowie szpitala
stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu ww. umowy. Jednak w miesiącu
grudniu 2009r. upłynął 3 letni okres gwarancji i rękojmi na ww. zadanie.
Zgodnie z opinią radcy prawnego zabezpieczenie podlega zwrotowi w
związku z upływem terminu ważności gwarancji i rękojmi.
Zarząd Powiatu postanowił o zwrocie zabezpieczenia.
Starosta Pułtuski – zwrócił się do Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru
o przygotowanie informacji nt. spotkań i narad na budowie szpitala w
Pułtusku w zakresie stwierdzonych wad i usterek w terminie do 11 stycznia
2009r.
Wicestarosta Pułtuski przypomniał, że na spotkaniu w dniu 31 kwietnia
2009r. przekazano Inwestorowi Zastępczemu informację nt. umów i zleceń
zawartych na realizację zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku. Na
posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2009r. Zarząd Powiatu akceptował
propozycję Inwestora Zastępczego, aby informacja

nt. umów i zleceń

zawartych na realizację zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku została
przedstawiona w terminie do 15 sierpnia 2009r. Niestety taka informacja nie
została przedłożona. W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował
aby Inwestor Zastępczy ww. informacje złożył do 15 lutego 2010r.
Zarząd akceptował propozycję Wicestarosty.
13.Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 i 31
grudnia 2009r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28
grudnia 2009r oraz 31 grudnia 2009r.
14.Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00
Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ...............................................
2. Witold Saracyn ..................................................

3. Wiesław Cienkowski ......................................
4. Zbigniew Szczepanik ........................................

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

