
Protokół  Nr 29/2011 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 7 czerwca 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. 11.00

1. Informacja  nt.  przygotowań  do  ogłoszenia  przetargu  na  przebudowę

mostu z drogami dojazdowymi na odc. Gładczyn – Cieńsza 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  informację  nt.  przygotowań  do  ogłoszenia

przetargu  na  przebudowę  mostu  z  drogami  dojazdowymi  na  odc.  Gładczyn  –

Cieńsza. 

Wicestarosta  poinformował,  że  przetarg  powinien  zostać  ogłoszony  przed  22

czerwca 2011r. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  przygotowaną  dokumentację  należy

skonsultować z inspektorem p. Chełstowskim oraz z radcą prawnym. 

Zarząd przyjął informację. 

2.  Informacja dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w

Pułtusku  dotycząca  najmu pomieszczeń szkolnych.

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

poinformował, że Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku złożył  informację

nt. najmu pomieszczeń szkolnych w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

3.  Informacja  nt.  wystąpienia  pokontrolnego   przeprowadzonego  przez

Oddział Mazowiecki PFRON w Warszawie 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak poinformowała, że

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki w

Warszawie przekazał wystąpienie pokontrolne dot. Powiatowego Centrum Pomocy



Rodzinie w Pułtusku, które stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

Zarząd zapoznał się z wystąpieniem .

4.  Sprawa  porozumienia   z  powiatem  wołomińskim  dot.  zwrotu  kosztów

utrzymania  w rodzinie zastępczej. 

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  przedstawiła  sprawę

porozumienia  dot.  zwrotu  kosztów  utrzymania  od  grudnia  2010r.  małoletniego

dziecka  w  rodzinie  zastępczej  na  terenie  powiatu  wołomińskiego  oraz  pisemne

wyjaśnienie w tej sprawie złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wołominie. 

Zarząd Powiatu postanowił o podpisaniu porozumienia z powiatem wołomińskim.

Wydatki  na  utrzymanie  dziecka  zostaną  poniesione  od  dnia  przyznania  rodzinie

świadczenia tj. od 1 grudnia 2010r. 

5.  Informacja  nt.  możliwości  złożenia  wniosku  w  ramach   POKL

Poddziałanie 7.2.1 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w terminie do

30  czerwca  2011r.  zostanie  ogłoszony  nabór  na  działanie  7.2.1.  Aktywizacja

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

PCPR przymierza się do napisania tego projektu. Czas realizacji to 24 miesiące.  

W  ramach  tego  Poddziałania  przewiduje  się  realizację  projektów  skierowanych

bezpośrednio  do  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  do

podmiotów  wspierających  te  osoby.  Będzie  on  obejmował  osoby  bezrobotne,

niepełnosprawne. Chcemy pozyskać jednostkę sektora finansów publicznych, czyli

ośrodki pomocy społecznej, którzy posłużyliby do rekrutacji osób do projektu. Rolę

lidera będzie pełniło PCPR. 

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie wniosku 

6.  Informacja  nt.  ogłoszenia  o  przetargu  na  „Opracowanie  dokumentacji

projektowej i wykonanie prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu

przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości

Strzegocin ”
Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  p.  M.  Permanicka  przedstawiła

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  „Opracowanie  dokumentacji



projektowej i wykonanie prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed

czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin ”

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zakończenie  wykonania  przedmiotu  zamówienia:  max.  do  1,5  miesiąca  od

uprawomocnienia  się  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  i  zgłoszenia  o  zamiarze

rozpoczęcia robót. 

Termin składania ofert  22.06.2011r.

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

Zadania  będzie  finansowane  z  dotacji  celowej  Wojewody  Mazowieckiego  jako

zadanie  rządowe.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  reprezentantem  Wojewody  w  terenie  jest

Starosta w związku z tym  przetarg ogłosi Starosta Pułtuski.

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

7.  Informacja  nt.  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  „Wymiana

pokrycia dachu skrzydła oficyny i częściowy remont dachu skrzydła  części

frontowej budynku Zespołu Szkół im. B Prusa przy ul. M. Konopnickiej 9 w

Pułtusku”.
Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru p. A. Wądolna przedstawiła informację

nt. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego „Wymiana pokrycia dachu skrzydła

oficyny i częściowy remont dachu skrzydła części frontowej budynku Zespołu Szkół

im. B Prusa przy ul. M. Konopnickiej 9 w Pułtusku”.
Poinformowała, że złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – DEKAR ZRB PH Andrzej Zimowski, ul. Zuzanny Morawskiej 4,

06–400 Ciechanów

a) Cena brutto: 381.384,12 zł

b) Termin płatności – 30 dni do daty otrzymania faktury

c) Termin wykonania: 12.08.2011 r.

Oferta nr 2 – PHU BUDOMUR Zbigniew Kowalczyk. ul. Adama Mickiewicza

36i,06-100 Pułtusk

a) Cena brutto: 318.419,41 zł

b) Termin płatności – 30 dni do daty otrzymania faktury

c) Termin wykonania: 12.08.2011 r.



Umowa  na  realizację  zadania  została  podpisana  z  firmą  BUDOMUR  w  dniu  6

czerwca 2011 r. 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%

wartości brutto tj. w kwocie 31.841,94 zł.

Zarząd zapoznał się z informacją. 

8.  Omówienie spraw związanych z nieruchomością położoną przy ul.  3-go

Maja 20 (budynek szpitala) 

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji

Dyrektor Wydziału Organizacji i  Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że w

celu  przejęcia  od  SP ZOZ w Pułtusku  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w

mieście  Pułtusk  obręb  13  przy  ul.  3-go  Maja  1  –  obiekt  szpitala  oraz  przy  ul.

Daszyńskiego 2 – budynek administracji,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr

117/3  o  pow.  0,5972ha,  należy  powołać  komisję  do  przygotowania  protokołu

zdawczo – odbiorczego

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/2011w sprawie powołania Komisji.

- sprawa zawarcia umów na dostawę mediów (wody, energii

elektrycznej, gazu do budynku administracji) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka – poinformowała, że w

związku z przejęciem nieruchomości byłego szpitala położonej przy ul. 3-go Maja w

Pułtusku należy uregulować sprawę dostawy mediów. Obecnie SP ZOZ w Pułtusku

wystąpił do firm, które zabezpieczają szpital w media, tj. woda, energia elektryczna,

gaz  o  rozwiązanie  umowy,  natomiast  ze  strony  powiatu  wystosowano  stosowne

pisma wyrażające wolę  podpisania umów z dniem 1 czerwca 2011r. 

Zarząd przyjął informację. 

Umowy zostaną podpisane na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. 

9. Dekret Biskupa Płockiego dot. kaplicy Szpitala przy ul. 3-go Maja  

Dyrektor   Wydziału Organizacji  i  Nadzoru p.  M. Permanicka przedstawiła dekret

Biskupa Płockiego ks Piotra Libery informujący, że kaplica szpitala przy ul. 3-go

Maja w Pułtusku z racji  na przeniesienie  szpitala  przestaje pełnić dotychczasową

funkcję i zostaje wyłączona z kultu i przeznaczona do użytku świeckiego.



Dekret stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd przyjął informację. 

10. Omówienie wniosku o dyscyplinę finansów publicznych

Zarząd Powiatu omówił i akceptował zawiadomienie jakie zostanie skierowane do

Rzecznika  Dyscypliny  Finansów  Publicznych  przy  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej w Warszawie o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia

dyscypliny finansów Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

11. Wniosek ZUS Oddział w Płocku dot. udzielenia informacji nt. radnego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem ZUS Oddział w Płocku dot. udzielenia

informacji nt. radnego. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

12. Wniosek Europea Polska Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej dot.

objęcia patronatem Europejskiego Kongresu Edukacji Rolniczej i Leśnej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Europea Polska Stowarzyszenie Edukacji

Rolniczej  i  Leśnej  dot.  objęcia  patronatem  Europejskiego  Kongresu  Edukacji

Rolniczej i Leśnej.

Starosta Pułtuski wyraził zgodę na objęcie patronatu nad ww. wydarzeniem. 

13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  pozwu  zbiorowego

dotyczącego Karty Pojazdu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  56/2011   w sprawie  przystąpienia  do  pozwu

zbiorowego dotyczącego karty pojazdu.

Zarząd upoważnił  Starostę Pułtuskiego  i Wicestarostę do podpisania oświadczenia

o  przystąpieniu  do  grupy powiatów występujących w postępowaniu  grupowym o

ustalenie  odpowiedzialności  odszkodowawczej  Skarbu  Państwa  tytułem  szkody

doznanej przez członków grupy a przejawiającej się w konieczności zwrotu opłat za

wydanie  karty  pojazdu  pobranych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. 

14. Informacja nt. wezwania do usunięcia interesu  prawnego wnioskodawcy

(sprawa dot. Wójta Gminy Obryte oraz Radnego Zbigniewa Szczepanika)



Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 31 maja 2011r. do Rady Powiatu w

Pułtusku  wpłynęło  wezwanie  do  usunięcia   interesu  prawnego  wnioskodawcy

poprzez  uchylenie  uchwały  Rady  Powiatu  z  dnia  25  lutego  2011r.  dotyczącej

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w

Pułtusku p. Zbigniewem Szczepanikiem. 

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  oraz  Kodeksem  postępowania

administracyjnego termin na załatwienie sprawy wynosi miesiąc czasu, natomiast w

sytuacji  gdy  sprawa  jest  szczególnie  skomplikowana  –  nie  później  niż  w  ciągu

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany w uzgodnieniu z radcą prawnym. 

Zarząd przyjął informację. 

15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11  Rady Powiatu w Pułtusku z  dnia  14

stycznia 2011r.

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

53/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

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

54/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

17.  Wniosek  Mazowieckiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  dot.

ufundowania nagród rolnikom z terenu powiatu pułtuskiego.

Dyrektor  Wydziału  Rolnictwa  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  przedstawił

informację XII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbędą się 18-19 czerwca

2011r. Wyróżnieni rolnicy z terenu powiatu pułtuskiego to: 

Wiesław Barkała – hodowca trzody chlewnej 

Wojciech Żukowski – hodowca bydła 

Janusz Pychewicz – hodowca trzody chlewnej 



Zarząd  przyjął  informację  oraz  postanowił  o  ufundowaniu  nagród  wymienionym

rolnikom w wysokości do 500zł każda nagroda. 

18.  Omówienie  propozycji  pisma  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  jakie

zostanie skierowane do Starosty Legionowskiego.

Zarząd  Powiatu  przyjął  propozycję  pisma  Dyrektora  SP ZOZ  w  Pułtusku  jakie

zostanie  skierowane do Starosty Legionowskiego  jako  propozycję  zabezpieczenia

lecznictwa szpitalnego dla mieszkańców powiatu legionowskiego.  

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

19. Wolne wnioski. 

- Sprawa firmy UNIBUD 

Zarząd Powiatu zobowiązał Wicestarostę Pułtuskiego  do przygotowania propozycji

odpowiedzi na pismo firmy UNIBUD w sprawie wykonawstwa robót remontowych

w 2011r.  

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  odbyło  się  spotkanie  z

przedstawicielami firmy PROMOTOR w sprawie roszczeń jakie  mają  do  ZDP  i

powiatu w wyniku ich zdaniem wykonanych prac remontowych. Sprawa dot. dwóch

faktur o tych samych numerach.

 W spotkaniu udział wzięli pracownik ZDP  p. Łysko, Dyrektor ZDP p. A. Krysiak ,

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki. 

Starosta poinformował, że podczas spotkania Pan Łysko potwierdził, że faktura  VAT

nr 1/09/2010 z dnia 7 września 2010r  została wystawiona na kwotę ok. 280.000zł  i

wyniku wspólnych uzgodnień została zmniejszona na kwotę 99.769,16 zł  zgodną z

rzeczywistym  stanem  wykonania.  Faktura  na  kwotę  ok.  280.000zł  miała  być

wycofana. Przedstawiciele firmy PROMOTOR nie potwierdzili powyższych ustaleń i

będą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Zarząd przyjął informację. 

Przewodniczący Rady poinformował, że po raz kolejny wpłynął do niego wniosek p.

T.  Burawskiej  zam.  w Zatorach  ul.  Ostrówek  dot.  utwardzenia  drogi  powiatowej



numer  3421W.  Przewodniczący  zwrócił  się  do  Zarządu  Powiatu  o  rozpatrzenie

wniosku. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  również  o  wniosku  mieszkańców  wsi

Mystkówiec  -  Kalinówka  dot.  budowy  drogi  w  miejscowości  Mystkówiec  –

Kalinówka.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją Wicestarosty Pułtuskiego nt. wizji

lokalnej przeprowadzonej  na ww. drodze, jak również mając na względzie sytuację

finansową powiatu oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych na inne

zadania inwestycyjne przyjęte przez Radę Powiatu na 2011r. , które obejmują m.in.:

realizację zadania drogowego na terenie Gminy Zatory pn.: „Przebudowa mostu wraz

z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo na

odc. Gładczyn – Cieńsza nr 3433W” (łączne nakłady: 2.202.000zł)  Zarząd Powiatu

nie ma możliwości realizacji wnioskowanego zadania. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do właściwego utrzymania

stanu drogi  w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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

 


