
Protokół Nr 85/08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 29 września 2008r. 

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. 9.00.

1. Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  na  podstawie  wyjaśnień  udzielonych  przez  Prezesa

Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych  w  Ciechanowie

postanowił:

1) ogłosić przetarg na zakup oleju opałowego do budowanego szpitala w

wysokości 20 tyś litrów

Ze  względu  na  fakt,  iż  w  nowo  budowanym  szpitalu  przewidziane  jest

ogrzewanie zarówno na olej jak i na gaz, Zarząd Powiatu postanowił, że: 

- po wykonaniu brakującego odcinka gazociągu przez Mazowiecką

Spółkę Gazownictwa  (o dł.  ok. 50 m w ul.  Wyszkowskiej  do

ulicy Pod Wróblem)

- po spełnieniu warunków formalnych, 

- po przekazaniu urządzeń do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

będących  przedmiotem  umowy  o  przyłącze  gazowe,  tj.

gazomierza  rotorowego  G40  Actaris,  przelicznika  bateryjnego

CMK  –  02  Common,  systemu  telemetrii  wraz  z  panelem

słonecznym  na łączna wartość 23.228,80zł brutto,

 w nowo budowanym szpitalu zostanie uruchomione ogrzewania gazowe. 



Warunki określające ilość dostarczanego gazu zostaną określone w umowie z

Mazowiecką Spółką Gazownictwa.  

2) udzielić  firmie  ECOTHERM z Łowicza   jednorazowego zlecenia  na

przegląd  sezonowy  urządzeń  kotłowni  budowanego  szpitala  w

Pułtusku  przed  rozpoczynającym  się  sezonem  grzewczym.  Termin

wykonania zadania 29 października br. Wynagrodzenie wynikające ze

złożonej  oferty  firmy  ECOTHERM  oraz  negocjacji  prowadzonych

przez WPUI sp z o.o. wynosi 12.999,99 zł brutto. 

3) podpisać  z  firmą –  Instalatorstwo  Sanitarne  i  Elektryczne  K.

Petrykowski umowę na „Nadzór nad kotłownią olejowo – gazową w

budowanym szpitalu w Pułtusku” Konserwacja i eksploatacja kotłowni

odbywać  się  będzie  w  okresie  od  1  listopada  2008r  do  30  kwietnia

2009r.   Wynagrodzenie  wynikające  ze  złożonej  oferty  firmy  oraz

negocjacji  prowadzonych  przez  WPUI  sp  z  o.o.  wynosi  12.000  zł

brutto. 

4) zobowiązać  Dyrektora  Wydziału  Organizacji   i  Nadzoru  do

przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności

na  budowę  szpitala,  które  wiąże  się  z  projektami  realizowanymi  w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

5) Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała,  że  na

posiedzeniu  w dniu  3 września  br.  Zarząd  Powiatu  omawiał  sprawę

zmiany  lokalizacji  montażu  zakupionego  mammografu  z  obecnego

szpitala  do  nowo  budowanego.  Wówczas  Zarząd  zobowiązał

Dyrektora  SP  ZOZ  do  wyjaśnienia  sprawy,  czy  zmiana  miejsca

montażu  mammografu  spowoduje  utratę  dotacji  Województwa

Mazowieckiego.  Z  rozmowy jaką  przeprowadził  Z-ca  Dyrektora  SP

ZOZ  p.  Trusiński  z  Dyrektorem Departamentu  Zdrowia  i  Polityki



Społecznej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego

p. E. Łagońską wynika, że dotacja nie zostanie utracona. 

Zarząd  Powiatu  wstępnie  ustalił,  że  miejscem montaży  zakupionego

mammografu będzie Przychodnia w Pułtusku. Na ww. temat zostanie

przeprowadzona  rozmowa  z  Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  W

momencie uruchomienia szpitala na Popławach – mammograf zostanie

przeniesiony do nowego szpitala. 

Starosta zwrócił się do Inwestora Zastępczego o przedstawienie informacji nt.

robót jakie zostaną wykonane na budowie szpitala w Pułtusku w 2008r. ze

środków  Marszałka Woj. Maz. – 7 mln. Zł.

Prezes  WPUI  –  p.  Z.  Mikołajczak –  zaproponował,  aby  w  tym  roku  w

ramach  środków finansowych uzyskanych od Marszałka Woj. Maz. zostały

ogłoszone przetargi na wykonanie następujących robót:

- portierni oraz czerpni i wyrzutni terenowych na terenie budowanego

szpitala  w  Pułtusku.  Wartość  zadania:  290.000zł.  Termin  realizacji

zadania – 5 grudnia 2008r.

- zbiorników  wodociągowych  wraz  z  kontenerowym  zestawem

hydroforowym na terenie budowanego szpitala  w Pułtusku. Wartość

zadania 1.425.000 zł. Termin realizacji -  30 kwietnia 2009r.

Zarząd akceptował propozycję Prezesa WPUI. 

Prezes  zaproponował  aby  za  pozostałą  kwotę  -  5.285.000  zł  zostały

wykonane:

- Budynek „A” – zakończenie robót w branży budowlanej, sanitarnej i

elektrycznej.  Zaawansowanie robót na dzień 30 września br.  wynosi

94,37%. 

- Budynek „C” - zakończenie robót w branży budowlanej,  sanitarnej i



elektrycznej.  Zaawansowanie robót na dzień 30 września br.  wynosi

95,95%.

- Budynek  „B”  –  roboty  budowlane  montażowe  dostosowujące

pomieszczenia na potrzeby Sekcji Technicznej. 

- Budynek  „K”  –  roboty  budowlane  –montażowe  dostosowujące

pomieszczenia na potrzeby kuchni szpitalnej. 

Na  koniec  października  zostaną  przygotowane  dokumenty  i  ogłoszony

przetarg na budynek kuchni. 

Zarząd akceptował propozycję Prezesa. 

2. Wniosek  Dyrektora  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  zatrudnienie

pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. zatrudnienie  w ramach

prac  interwencyjnych  trzech  osób  na  stanowiskach  robotników

gospodarczych, dozorcy – konserwatora i referenta w sekretariacie. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

3. Wolne wnioski. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  poinformował,  że  w

wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  na  modernizację

drogi na odc. Powielin – Błędostowo w gm. Winnica powstały oszczędności

w wysokości ok. 300.000zł, które zgodnie z decyzją Marszałka Województwa

Mazowieckiego zostaną  przekazane  na  modernizację  dalszego  odcinka  ww.

drogi, który również będzie obejmował modernizację drogi we wsi Powielin. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska



Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz –Ptak 

5. Zbigniew Szczepanik


