
Protokół Nr 158/10

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 31 marca 2010r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30

1. Wniosek DPS Obryte  dot.  wyrażenia  zgody  na  wyłączenie  działki  nr

260/11 z produkcji rolnej.  

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

poinformowała,  że  Dom Pomocy Społecznej  w Obrytem wydzierżawił  część

działki nr 260/11 o powierzchni 135m2, położonej we wsi i gminie Obryte p.

M.  Czyżewskiemu  w  celu  budowy  sklepu  spożywczo  –  przemysłowego  z

kontenerem.  Obecnie  DPS  zwraca  się  z  prośbą  o  podpisanie  wniosku

wyłączającego przedmiotową działkę z produkcji rolnej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Zarząd akceptował wniosek. 

2. Wniosek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych

S.A  dot.  uzgodnienia  lokalizacji  projektowanej  budowy  przyłącza

telefonicznego do obiektu ZOZ w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego

19.  

Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  wyraził  zgodę  na  lokalizację  budowy

projektowanego przyłącza telefonicznego kanalizacji kablowej 1-otworowej ze

studniami  SKR-1  do  obiektu  ZOZ  w  Pułtusku  przy  ulicy  Teofila

Kwiatkowskiego 19 (obręb 28) na działkach o numerach: 98, 99, 92/2 i 91/2

będących własnością Powiatu Pułtuskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



3. Wniosek Stowarzyszenia Polskich Niewidomych dot. udzielenia pomocy

finansowej 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Stowarzyszenia  Polskich

Niewidomych o/Pułtusk  dot. dofinansowania działalności prowadzonej  przez

Stowarzyszenie na rzecz osób niewidomych. 

Zarząd  postanowił,  że  pokryje  wydatki  rzeczowe  w  wysokości  1.500zł  za

przewóz osób na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą Kraków – Kalwaria

Zebrzydowska – Wadowice.

4. Informacja  nt.  rozmów  przeprowadzonych  z  Gminą  Gzy  nt.

przebudowy drogi  powiatowej Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno w tym

przebudowa mostu na rzece Tąsewce w m. Łady. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Ministerstwo  Finansów  przyznało  ze

środków subwencji ogólnej, dla powiatu pułtuskiego dofinansowanie inwestycji

drogowej pn. przebudowa drogi powiatowej Ojrzeń – Łady Krajęczyno, w tym

przebudowa mostu na rzece Tąsewce w m. Łady. 

Ze  względu  na  obowiązujące  zasady  udziału  gmin  powiatu  pułtuskiego  w

kosztach realizacji zadań drogowych, wystąpiono do Gminy Gzy o przekazanie

50% udziału własnego powiatu na wykonanie tej drogi. Udział własny powiatu

wynosi 1.100.000zł a więc do gminy wystąpiono  o kwotę 550.000zł. 

Z informacji przekazanych przez Zastępcę Wójta Gminy Gzy wynika, iż gmina

ma duże problemy finansowe i nie będzie w stanie przekazać udziału własnego

w  takiej  wysokości.  Pełna  informacja  na  ww.  temat  zostanie  przekazana

Zarządowi Powiatu w m. kwietniu 2010r. po posiedzeniu Rady Gminy Gzy. 

Ze względu na  fakt  iż  w 2006r,.  Gmina  Gzy podobnie  jak pozostałe  gminy

powiatu pułtuskiego podjęła uchwałę o współfinansowaniu zadań drogowych w

wysokości  50%  udziału  własnego  powiatu,  Zarząd  Powiatu  postanowił

ponownie  wystąpić  do  Gminy  Gzy  o  przekazanie  środków  finansowych  w

podanej wysokości. 



Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Gmina  Gzy  pozytywnie  na  komisjach

zaopiniowała wniosek o finansowanie w 50% realizacji  zadania:  przebudowa

drogi powiatowej nr 3405W Łady Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do

km 0+800. Stosowna uchwała będzie podjęta na najbliższej Sesji Gminy Gzy. 

Powyższa  droga  będzie  wykonywana  w  ramach  dotacji  otrzymanej  z

terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

5. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2009r. 

Skarbnik omówiła bilans z wykonania budżetu powiatu, przedstawiając istotne

jego elementy oraz objaśnienia do bilansu. Wynik budżetu powiatu pułtuskiego

za 2009r. to środki w kwocie – 3.907.033,90zł. 

Zarząd Powiatu przyjął bilans z wykonania budżetu powiatu za 2009r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej stosowanej

w trakcie wykonywania budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2010

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  291/10  w  sprawie  zmian  klasyfikacji

budżetowej stosowanej w trakcie wykonywania budżetu powiatu pułtuskiego na

rok 2010

7. Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że zgodnie z decyzja

Zarządu  Powiatu  z  dnia  23  marca  2010r.  wystąpiła  do  radcy  prawnego  o

wydanie  opinii  w sprawie  określenia  trybu w jakim możliwe jest  udzielenie

zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  dot.  budowanego  szpitala  w

Pułtusku, wynikających z zaleceń KPPSP w Pułtusku oraz PSSE w Pułtusku.

Radca  prawny  w  wydanej  opinii  przekazał  iż  jest  możliwość  udzielenia

zamówienia z wolnej ręki. Opinia stanowi załącznik nr 5   do protokołu. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Organizacji i Nadzoru do wystąpienia do

firm o  złożenie kosztorysu na roboty dodatkowe w budowanym szpitalu (dot.

rozpoznania rynku) 

Prezes  WPUI  poinformował,  że  w  sprawie  oddymiana  szybów  windowych

wypowiedział  się  rzeczoznawca,  który  przekazał,  iż  nie  ma  potrzeby



oddymiania  szybów  windowych.  Powyższa  sprawa  zostanie  uzgodniona  z

Komendą Powiatową Starzy Pożarnej w Pułtusku. 

 Zarząd zobowiązał Prezesa WPUI do przeprowadzenia uzgodnień z KPPSP w

terminie do 14 kwietnia 2010r. 

Zarząd  Powiatu  zwrócił  się  do  Przewodniczącej  Komisji  ds.  odbioru

końcowego  robót  zadania  pn.  Budowa  Szpitala  w Pułtusku  –  kontynuacja  I

etapu  o  przedstawienie  informacji  nt.  wykonania  usterek  wykazanych  w

protokołach odbioru szpitala. 

Informacja zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu w dniu 14.04.2010r.

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

wyniki negocjacji z projektantem na projekty niezbędne wynikające z zaleceń

SANEPID i KPPSP

Proponowana kwota przez projektanta wynosiła 63.400zł natomiast  w wyniku

negocjacji ustalono kotwę 59.780zł z VAT . 

Zarząd akceptował wyniki negocjacji oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  planowane  są  zadania  rozszerzające

budowę  szpitala  w  Pułtusku,   dlatego  też  zaproponowała  aby  upoważnić

Skarbnika Powiatu oraz Prezesa WPUI w Ciechanowie do  rozliczenia środków

finansowych  zaplanowanych  na  2010r.  z  wydatków  niewygasających  roku

2009.  Być  może  istnieje  szansa  wykonania  robót  dodatkowych  w  ramach

przyznanych środków finansowych na zadanie budowa szpitala.  

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik. 

8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 17 marca 2010r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 17 marca 2010r. 

9. Wolne wnioski

Członek Zarządu p. E. Wroniewski przekazał Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i

Promocji  oraz  Dyrektorowi  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia  Kultury  Kultury

Fizycznej  i  Sportu  informację  o  możliwości  złożenia  wniosku  w  ramach



działania  9.4.  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki   na  doskonalenia

zawodowe nauczycieli wszystkich szkół powiatu pułtuskiego. 

Zarząd zobowiązał dyrektorów do przygotowania wniosku. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokółowała:

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ...................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ...........................................

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

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


