Protokół Nr 91 /08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 7 listopada 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. 14.00.
1. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatrudnienia

Dyrektora

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 162/08 w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w

Pułtusku.

Na

stanowisko

Dyrektora została zatrudniona Pani Małgorzata Izabela Biernacka na czas
określony od 1 grudnia 2008r. do 30 listopada 2009r. (Uchwała znajduje się w
Rejestrze Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)
2. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

Regulaminu

Organizacyjnego

powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 163/08 w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
(Uchwała znajduje się w Rejestrze Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)
3. Wyjaśnienia

WPUI

w

sprawie

złożonych

protestów

na

postępowania dotyczące:
–

wykonania zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym
zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w
Pułtusku.

Prezes

Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa

Usług

Inwestycyjnych

w

Ciechanowie poinformował, że jego firma zapoznała się z treścią wniesionego
protestu

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego pn. „Wykonanie zbiorników wodociągowych wraz z
kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w
Pułtusku” i uznała go za niezasadny.
Prezes WPUI przedstawił opinię w przedmiotowej sprawie, która stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że Komisja
Przetargowa w wyniku analizy opinii złożonej przez Prezesa WPUI jak
również przez Radcę Prawnego, wnioskuje do Zarządu Powiatu o oddalenie
protestu w całości.
Zarząd akceptował propozycję Komisji Przetargowej
–

dostawa i montażu wyposażenia gastronomicznego kuchni głównej
w budowanym szpitalu w Pułtusku

Prezes

Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa

Usług

Inwestycyjnych

w

Ciechanowie poinformował, że jego firma zapoznała się z treścią wniesionego
protestu

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa i montażu wyposażenia gastronomicznego
kuchni głównej w budowanym szpitalu w Pułtusku”.
WPUI w wydanej opinii uznało, że protest jest w części zasadny.
Opinia WPUI stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że Komisja
Przetargowa w wyniku analizy opinii złożonej przez Prezesa WPUI, jak
również przez Radcę Prawnego, wnioskuje do Zarządu Powiatu o
rozstrzygnięcie protestu jak niżej:

1. nie uwzględniać zarzutu w zakresie

art. 7 ust.1 oraz art. 22 ust. 2 w

związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez opisanie warunków
udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców
2. częściowo uwzględnić zarzut w zakresie art. 7 ust. 1 oraz art. 139 ustawy

PZP w związku z art. 3531 oraz art. 481 Kodeksu cywilnego poprzez
sformułowanie postanowień wzoru umowy z naruszeniem Kc
3. w całości uwzględnić zarzut w zakresie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust.
1 ustawy PZP poprzez zaniechania uwzględnienia przy opisywaniu
przedmiotu zamówienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty
Zarząd akceptował propozycję Komisji Przetargowej
4. Decyzja w sprawie złożenia wniosku na modernizację dróg w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011.
Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu wniosków na modernizację dróg w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
które będą obejmowały przebudowę:
- drogi nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na odcinku
Gródek –Obryte – Psary
wartość zadania 6.000.000zł, udział Gminy Obryte – 1.500.000zł
- drogi nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek odcinek
Dzbanice – Karniewek.
Wartość zadania 1.099.748, udział Gminy Pokrzywnica – 350.000zł

Ponadto, z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku m.in. aktualnych
map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych Zarząd Powiatu
postanowił o udzieleniu zlecenia geodecie uprawnionemu Panu K. Królowi
na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania - 13 listopada 2008r.
5. Omówienie spraw związanych z projektem budżetu powiatu na
2009r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że gminy na terenie których będą
realizowane zadania inwestycyjne, tj.

modernizowane drogi i budowane

chodniki, wyraziły wolę partycypacji w kosztach realizacji tych zadań.
Zadania, o których była mowa na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 listopada br.
zostaną uwzględnione w projekcie budżetu powiatu na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 161/08 w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2008r.
W uchwale dokonano m.in. podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.000zł z
przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku
(w kwocie: wydatki bieżące 3.000zł, wydatki inwestycyjne - 8.000zł)
Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 9.000zł. (Uchwała znajduje się w Rejestrze Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku)
7. Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie było.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30.
Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik

