
Protokół Nr 147/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 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. 11.30

1. Wniosek  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku   dot.

zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2010r. środków finansowych

na  dofinansowanie  kosztów  utrzymania  centrum  aktywizacji

zawodowej 

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  p.  W.  Chrzanowski

poinformował,  że  Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr

XXXIII/245/09  w  sprawie  wydania  opinii  dotyczącej  wniosku  o

dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy

w Pułtusku Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy

pozostających  w dyspozycji  ministra  właściwego  do  spraw  pracy.  W ww.

uchwale  wyrażono  m.in.  zgodę  na  zaplanowanie  środków finansowych  w

budżecie  powiatu na 2010r. do wysokości  156.540,48zł  – jako niezbędnego

wkładu własnego powiatu. 

Po rozmowie telefonicznej  przeprowadzonej  z  pracownikiem Ministerstwa

Pracy  i  Polityki  Społecznej  okazało  się,  że  zapis  w  uchwale  jest

niewystarczający.  W celu  pozytywnego  zaopiniowania  wniosku  niezbędna

jest  uchwała  budżetowa  powiatu  pułtuskiego  na  2010r.  gdzie  dla

Powiatowego  Urzędu  Pracy  zostanie  uwzględniona  kwota  156.540,48zł  z

przeznaczeniem na ww. przedsięwzięcie. 



Dyrektor wyjaśnił, że z objaśnień do wniosku nie wynikało, że dokumentem

potwierdzającym wkład  własny powiatu  powinna  być  uchwała  budżetowa

powiatu na 2010r. 

Dyrektor  zwrócił  się  z  wnioskiem o  zabezpieczenie  niezbędnej  kwoty  na

dofinansowanie  kosztów  utworzenia  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w

ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  przedstawiony  wniosek  wiąże  się  z

koniecznością   wprowadzenia  zmian  w  uchwale  budżetowej  na  2010  i

koniecznością  zwołania Sesji Rady Powiatu. 

Skarbnik  Powiatu  zaproponowała  aby  kwotę  156.540,48zł  –  niezbędną  do

realizacji  projektu,  przenieść  w  ramach  planu  finansowego  Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku,  a następnie zwiększyć plan finansowy PUP po

sporządzeniu bilansu za rok 2009, z wyniku finansowego roku 2009. 

Następnie Skarbnik poinformowała, że zmieniła się ustawa Prawo ochrony

Środowiska,  zgodnie  z  którą  do  końca  marca  2010r.  należy  zlikwidować

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W związku z powyższym Skarbnik zaproponowała przeniesienie do budżetu

powiatu  na  2010r.  dochody  i   wydatki  dot.  zadań  z  zakresu  ochrony

środowiska i gospodarki wodnej  na kwotę 170.398zł. 

Zarząd akceptował propozycje p. Skarbnik oraz postanowił zwrócić się do

Przewodniczącego  Rady  z  wnioskiem  o  zwołanie  Sesji  Rady  Powiatu  w

trybie art. 14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego celem wprowadzenia zmian

w uchwale budżetowej na 2010r.  

2. Sprawa rozliczenia  inwestycji  pt.  „Przebudowa drogi  powiatowej

Nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek, odc.

Przewodowo – Sisice”. 



Zarząd Powiatu omówił sprawę rozliczenia inwestycji pt. „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek,

odc. Przewodowo – Sisice”  oraz zobowiązał Zarządu Dróg Powiatowych w

Pułtusku do złożenia wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w

sprawie  zaliczenia  udziału  powiatu  pułtuskiego  w  kwocie  120.000zł,  co

stanowi wymagany 25% udział własny.

3. Wniosek  o  zatwierdzenie  trybu  zamówienia  z  wolnej  ręki  oraz

zaproszenia  do  złożenia  ofert  na  organizację  i  przeprowadzenie

szkolenia  z  asertywności  oraz  organizację  i  przeprowadzenie

szkolenia  z  autoprezentacji  w  ramach  projektu  "Zajęcia

pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu

pułtuskiego"  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, z działania 9.1.2 POKL. 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  p.  Artur  Rachuba  przedstawił

wniosek dot. zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zaproszenia

do złożenia ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia z asertywności

oraz  organizację  i  przeprowadzenie  szkolenia  z  autoprezentacji  w  ramach

projektu  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

powiatu  pułtuskiego"  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, z działania 9.1.2 POKL. 

Zgodnie z art. 66  w  związku z art. 5. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych w postępowaniu, którego przedmiotem

są  usługi  wymienione  w  załączniku  II  B  do  dyrektywy  2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spr. koordynacji

procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i

usługi  zamawiający  może  nie  stosować  przepisów  ustawy  dotyczących

terminów składania  wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu

lub  terminów  składania  ofert,  wadium,  obowiązku  żądania  dokumentów



potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu,  zakazu

ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz

innych  niż  dotyczące  wartości  zamówienia  przesłanek  wyboru  trybu

negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji

elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

oraz  obowiązku  informowania  w  tych  przypadkach  Prezesa  Urzędu

Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”. 

Wydział  Rozwoju  i  Promocji  wnioskował  aby  zamówienie  zostało

podzielone na dwa pakiety: 

Pakiet Nr 1 – Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z asertywności

76.000,00 zł : 3,839 euro = 19.796,82 euro

Pakiet Nr 2 – Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji 

67.900,00 zł : 3,839 euro = 17.686,90 euro

Następnie  Wydział  wnioskował  o  zaproszeniu  do negocjacji  następujących

wykonawców: 

- Pakiet  Nr  1  -  Wyższą  Szkołę  Psychologii  Społecznej,  Centrum

Kształcenia  Praktycznego  z  siedzibą  ul.  Chodakowskiego  19/31

Warszawa 

- Pakiet Nr 2 firmę A-Z Consulting Bogusława Kaszuba z siedzibą ul. ks

P. Ściegiennego 10/51 Ciechanów. 

Zarząd  zatwierdził   tryb  zamówienia  z  wolnej  ręki  oraz  zaproszenie  do

złożenia ofert. 

Członek Zarządu p. E. Wroniewski poinformował, że pod koniec stycznia

2010r.  wchodzą  nowe  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W

związku  z  powyższym  wnioskował  aby  prawnicy  sprawujący   obsługę

prawną  Starostwa  Powiatowego  poinformowali  Zarząd  Powiatu  o



powyższych  zmianach  oraz   odpowiedzialności  z  tytułu  stosowania  tych

przepisów. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady nt. planu pracy Rady Powiatu

w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Rady Powiatu

w  Pułtusku  nt.  planu  pracy  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  roku  2010  w

brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

5. Wniosek  Związku  Młodzieży  Wiejskiej  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego dot. dofinansowania przejazdu dla 45 rolników na

Europejskie Dni Młodego Rolnika w Poznaniu. 

Starosta Pułtuski przedstawił wniosek Związku Młodzieży Wiejskiej Zarządu

Województwa  Mazowieckiego  dot.  dofinansowania  przejazdu  dla  45

rolników na Europejskie Dni Młodego Rolnika w Poznaniu. 

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek. 

6.  Decyzja w sprawie ufundowania nagrody dla laureata powiatowego

konkursu plastycznego z okazji 70.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Starosta Pułtuski poinformował, że w 2010 r. przypada 70. rocznica Zbrodni

Katyńskiej.  W  związku  z  powyższym  na  terenie  powiatu  w  ramach

obchodów  upamiętniających  ofiary  sowieckiej  zbrodni  będą  odbywały  się

różnorakie  inicjatywy.  Organizatorem  obchodów  jest  m.in.  Pułtuskie

Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne.  Zaproponowano  m.in.  organizację

powiatowego konkursu plastycznego na plakat nt. Zbrodni Katyńskiej.  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z terenu powiatu pułtuskiego

wg  następujących kategorii: uczniowie szkół podstawowych – klasy: IV, V,

VI;  uczniowie szkół gimnazjalnych; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

uczniowie   szkół  specjalnych.  Dla  zwycięzców  poszczególnych  kategorii

przewidziano  nagrody rzeczowe – po jednej nagrodzie ufundują: Pułtuskie



Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne,   Redakcja  „Pułtuskiej  Gazety

Powiatowej”.

Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagród:

- Starosty  Pułtuskiego  dla  laureata  konkursu  w  kategorii  szkoły

ponadgimnazjalne w kwocie ok. 400zł 

- Przewodniczącego  Rady  dla  laureata  konkursu  w  kategorii  szkoły

specjalne w kwocie ok. 400zł 

7. Sprawa  złożenia  wniosku  o  dotację  z  terenowego  Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  złożeniu  wniosku  o  dotację  z  terenowego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej nr

3405W Łady Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do km 0+800.

8. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z

dnia 6 i 13 stycznia 2010r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 6 i 13 stycznia 2010r. 

9. Wolne wnioski.

- omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku 

a) Wicestarosta Pułtuski przedstawił informację nt. prac komisji odbiorowej

budowy  szpitala  w  Pułtusku  –  etap  I.  Następnie  poinformował,  że  w

powyższej  sprawie  w dniu  26  stycznia  2009r.  odbędzie  się  spotkanie  z

przedstawicielami firmy ZAMBET oraz Inwestorem Zastępczym. 

b) Wicestarosta  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  28

grudniu  2009r.  p.  K.  Mendalka  przedstawiciel  Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie informował, że ze

względu na fakt, iż budowa szpitala w Pułtusku nie zostanie uruchomiona

z dniem 1 stycznia 2010r. zapotrzebowanie na gaz będzie dużo mniejsze.

W tej sprawie  miał być  przygotowany stosowny aneks do umowy dot.



zmniejszenia  opłaty  przesyłowej  gazu  i  przedstawiony  do  akceptacji

Zarządowi Powiatu. Inwestor Zastępczy pismem  z dnia 13 stycznia 2010r.

przekazał,  że  według  informacji  uzyskanych  od   kierownika  sekcji

sprzedaży  PGNiG  wynika,  że  aneks  nie  jest  potrzebny.  Natomiast  w

sprawie  zmiany  deklaracji  poboru  paliwa  gazowego  potrzebne  do

zmniejszenia  opłaty  za  przesył  gazu  -  WPUI  przekazało  do  PGNIG

stosowną informację. 

Zarząd przyjął informację

c) Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  informację  Inwestora  Zastępczego  nt.

podjętych  działań  w  kierunku  wyjaśnienia  uchybień  i  wątpliwości

wskazanych w stanowisku Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży

Pożarnej  w  Pułtusku  oraz  w  wystąpieniu  Państwowego  Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. 

Powyższa sprawa zostanie omówiona na jednym z kolejnych  posiedzeń

Zarządu z udziałem Inwestora Zastępczego. 

d) Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na posiedzeniu w dn. 16 grudnia

2009r.  zwrócił się do Kierownika Budowy firmy ZAMBET p. T. Czyża

oraz  przedstawiciela  firmy  WPUI  p.  K.  Mendalki  o  przygotowanie  i

sukcesywne  przekazanie  stosownych  dokumentów  do  Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku celem uzyskania decyzji o

pozwolenie na użytkowanie szpitala w Pułtusku.  Niestety dokumenty nie

są przekazywane. 

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Inwestora Zastępczego oraz firmy

„ZAMBET” o realizację postanowienia Zarządu.

- Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski wnioskował aby raz w miesiącu

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  nt.  pracy  jednej  z  jednostek

organizacyjnych powiatu pułtuskiego. 



Zarząd akceptował wniosek.

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 ...........................


