
Protokół Nr 28/2011

posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 30 maja 2011r. 

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00

1. Omówienie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku

Starosta  Pułtuski  przedstawił  podanie  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o

następującej treści „w związku z nabyciem praw emerytalnych proszę o rozwiązanie

stosunku pracy z dniem 31 maja 2011r.”

Zarząd  Powiatu  po  zapoznaniu  się  z  podaniem,  o  którym mowa  wyżej,  oraz  po

uzyskaniu opinii  prawnej Radcy Prawnego p.  J.  Godlewskiego podjął  uchwałę nr

46/2011 w sprawie  uchylenia uchwały nr 45/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z

dnia 26 maja 2011r. w sprawie  rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku, w trybie art. 52 §1 pkt 1  Kodeksu pracy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Zarząd wyraził  zgodę na rozwiązanie  z dniem 31 maja 2011r.   umowy o pracę z

Panem Kazimierzem Strzyżewskim -  Dyrektorem Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku  na mocy porozumienia  stron.  Poza tym Zarząd udzielił  pełnomocnictwa

Staroście Pułtuskiemu do zawarcia porozumienia stron. 

W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w Zarządzie Dróg powiatowych w

Pułtusku  ,  Zarząd  Powiatu  postanowił  złożyć  do  rzecznika  dyscypliny  finansów

publicznych  zawiadomienie  o  ujawnieniu  okoliczności  wskazujących  naruszenie

dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 15 oraz art. 17 ustawy z dnia 17

grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.



Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 48/2011 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu

dyscypliny finansów publicznych.

W tej części posiedzenia uczestniczyła p. Anna Krysiak – z-ca Dyrektora Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

z-ca  Dyrektora  p.  A.  Krysiak  poinformowała,  że  p.  Hanna  Baprawska  Główna

Księgowa ZDP w dniu dzisiejszym złożyła podanie, iż w związku z nabyciem praw

emerytalnych porosi o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 maja 2011r. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Starosta poinformował Panią Annę Krysiak o decyzjach Zarządu podjętych odnośnie

Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewskiego.  Następnie  Starosta

zapytał, czy p. A. Krysiak wyraża zgodę na pełnienie obowiązków Dyrektora ZDP w

Pułtusku od 30 maja 2011r. 

Pani A. Krysiak wyraziła zgodę na objęcie stanowiska.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  48/2011  w  sprawie  powierzenia  pełnienia

obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Zarząd powierzył Pani Annie Krysiak z dniem 30 maja 2011r. pełnienie obowiązków

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do czasu rozstrzygnięcia naboru

na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Ponadto Zarząd

udzielił p. Annie Krysiak pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach

majątkowych Powiatu,  związanych z prowadzeniem bieżącej  działalności  Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Starosta  poinformował,  że  celem  usprawnienia  pracy  w  Zarządzie  Dróg

Powiatowych zostaną skierowane ze Starostwa Powiatowego  osoby na część etatu,

tj.  jedna  osoba  z  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  oraz  jedna  osoba  z  Wydziału

Finansów.   

Poza tym na okres 2 miesięcy, został zatrudniony na podstawie umowy- zlecenie Pan

Janusz Chełstowski. Do jego obowiązków będzie należało m.in.: udział w odbiorach



robót drogowych realizowanych na drogach powiatowych, opiniowanie materiałów

do  przetargów na  inwestycje  drogowe  ogłaszane  przez  Powiat  Pułtuski  i  Zarząd

Dróg Powiatowych w Pułtusku, sprawowanie nadzoru nad sprawami drogowymi w

Powiecie  Pułtuskim,  opiniowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na

remonty  cząstkowe  wykonywane  na  drogach  powiatowych,  wykonywanie  innych

prac dotyczących dróg powiatowych, zleconych przez Starostę Pułtuskiego.

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Wicestarosty  Pułtuskiego  o  przedstawienie

informacji  nt.  przejazdu  samochodów  ciężarowych  (wywrotek)  drogami

powiatowymi w Gminie Świercze. 

Wicestrosta Pułtuski poinformował, że treść porozumienia na nieodpłatne usunięcie

usterek  powstałych  na  skutek  przejazdu  pojazdów  wysokotonażowych  drogami

powiatowymi  został  już  skonsultowany  z  radcą  prawnym.  Następnie  Wicestrosta

przedstawił  zasady  obciążania  kilku  przewoźników  za  użytkowanie  dróg

powiatowych. 

Skarbnik Powiatu  poinformowała, że na podstawie podpisanego porozumienia dla

powiatu będą przekazywane środki finansowe jako darowizna z przeznaczeniem na

na odtworzenie danej drogi.

Zarząd zapoznał się z informacją oraz zwrócił się do Wicestrosty o:

- przygotowanie wzoru porozumienia oraz stosownego regulaminu , w terminie

dwóch tygodni,

- pozyskanie  informacji  od  przewoźników  nt.  okresu  przejazdu  pojazdów

wysokotonażowych, odcinków dróg powiatowych z których chcą skorzystać. 

2.  Decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu na opracowanie numerycznej mapy

zasadniczej oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska przedstawiła

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na Opracowanie numerycznej mapy

zasadniczej oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków. 

Dyrektor  poinformowała,  że  SIWZ  dopuszcza  możliwość  składania  ofert

częściowych.



Zadanie 1: Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie istniejących

dokumentów w systemie Ewmapa dla obrębów: Bartodzieje, Psary, Obryte, Skłudy,

Nowy Gródek, Gródek Rządowy gminy Obryte o powierzchni 492ha.

Zadanie  2:  Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie

numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże, gmina Pokrzywnica o powierzchni

307ha.

Termin wykonania usługi: 

Zadanie 1: do 25 listopada 2011r.

Zadanie 2: do 12 kwietnia 2012r. Co najmniej 50% tego zadania należy wykonać do

dnia 25 listopada 2011r. 

Terminem składania ofert jest dzień 14.06.2011r., godzina 10:00.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zadanie 1 i 2: Kryterium cena – waga 100 %

SIWZ stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

Przerwa w obradach Zarządu od  godz.10.30  do godz. 21.50 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

50/2011  w  sprawie  zmiany   planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych  odrębnymi ustawami. 

4. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

51a/2011 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku

wykonywania budżetu.

5. Rezygnacja dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku ze stanowiska, w związku z

likwidacją placówki.

p.o.  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski



poinformował, że w związku z podjęciem przez Radę Powiat uchwały o likwidacji

Bursy  Szkolnej,  Dyrektor  tej  jednostki  p.  Ilona  Dynak  złożyła  rezygnację  ze

stanowiska Dyrektora z dniem 31 sierpnia 2011r. 

Pani Ilona Dynak zostanie przeniesiona jako nauczyciel mianowany do ZS im. B.

Prusa w Pułtusku. 

Zarząd przyjął rezygnację Dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku  p. I. Dynak oraz

podjął  uchwałę  Nr 51/2011 w sprawie  odwołania  ze stanowiska Dyrektora  Bursy

Szkolnej w Pułtusku. 

6. Podjecie  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  naboru  na  wolne  kierownicze

stanowisko urzędnicze – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 52/2011 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne

kierownicze  stanowisko  urzędnicze  –  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku.

7. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 22.20

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

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

4. Witold Saracyn ...................................................

5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


