
Protokół Nr 37/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 10 sierpnia 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. Wniosek Energa-Operator Projektowanie Sp. zo.o. o wyrażenie zgody na lokalizację

elektroenergetycznej linii napowietrznej. 

Dyrektor Wydziału GGN – p. Stella Niedzielska - przedstawiła wniosek Energa-Operator

Projektowanie  Sp.  zo.o.  o  wyrażenie  zgody  na  lokalizację  elektroenergetycznej  linii

napowietrznej  niskiego  napięcia  przechodzącej  przez drogę powiatową oznaczoną  nr  61

w mieście Pułtusk, ul. Białowiejska. Dyrektor poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych

w Pułtusku wyraził pozytywna opinię dotyczącą lokalizacji linii. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek. 

2. Sprawa  uzupełnienia  dokumentów  dot.  Programu pn.  “Program wyrównywania

różnic między regionami II”, obszar D.

Dyrektor  PCPR w Pułtusku  –  p.  Beata  Jóźwiak -  poinformowała,  że  w  2010r.  Powiat

Pułtusku  składał  wniosek  do  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych o dofinansowanie  50% wartości zakupu samochodów transportowych

dla potrzeb osób niepełnosprawnych( mieszkańców domów pomocy społecznej)  w ramach

Programu pn. “Program wyrównywania różnic między regionami II”, obszar D.

Ze względu na ograniczoną ilość środków ww. program został przesunięty do realizacji na

rok 2011. 

Obecnie PFRON przekazał  informację nt  możliwości ponownego ubiegania się o środki

oraz uzupełnienie  nierozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków z roku 2010.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  uzupełnieniu  dokumentacji  oraz  podpisał  oświadczenie

wyrażające gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu.

3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. objazdu dróg powiatowych.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. J. Kutner – przedstawił listę roboczą

najpilniejszych zadań inwestycyjnych na ternie powiatu w brzmieniu załącznika nr 4 do



protokółu. 

Członek Zarządu - Z. Szczepanik –  zaproponował aby ww. informacja została uzupełniona

o naprawę poboczy na odcinku drogi powiatowej Psary – Obryte.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją.  Temat  zostanie  omówiony  na  posiedzeniu

z Wójtami Gmin Powiatu Pułtuskiego w dniu 18 sierpnia 2011r. 

4. Informacja  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  nt.  strat  na  drogach

powiatowych powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. J. Kutner – przedstawił informacje nt.

strat na drogach powiatowych powstałych  wskutek intensywnych opadów deszczu w dniach

20.07.2011r. - 31.07.2011r. Informacja stanowi załącznik nr  5 do protokółu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

5. Sprawa pisma skierowanego do firmy KDL Monika Tyszka.

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  p.  J.  Kutner –  przedstawił  projekt

odpowiedzi skierowanej do firmy KDL Monika Tyszka ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka w

sprawie  odstąpienia  od  umowy  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  “Budowa

chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory od km 0+665 do

km 2+971,67 mb 2306,67” wraz z informacją nt.  wykluczenia ww. firmy z postępowań

przetargowych. Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Zarząd Powiatu akceptował treść odpowiedzi. 

6. Wniosek mieszkańców wsi Bartodzieje i Obryte dot. modernizacji drogi powiatowej.

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku –  p.  J.  Kutner –  przedstawił  wniosek

mieszkańców  wsi  Bartodzieje  i  Obryte  dot.  modernizacji  drogi  powiatowej.  Wniosek

stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ze względu na trudną sytuację finansową Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek.

Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  do  podjęcia

działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg.

7. Wniosek Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku dot. zabezpieczenia kredytu na rachunku

bieżącym. 

Dyrektor Wydziału OR - p. Marianna Permanicka – poinformowała, że dotychczasowym

zabezpieczeniem kredytu na rachunku bieżącym SP ZOZ w Pułtusku jest hipoteka kaucyjna.

Obecnie  bank  wymaga  drugiego  zabezpieczenia  kredytu,  które  może  stanowić  przelew

wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej mienia przy ul. Daszyńskiego 2 i ul. 3 Maja 1 lub

też  zabezpieczenia  kredytu  w  formie  przewłaszczenia  rzeczy  ruchomych.  Szczegółowa

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu. 



Zarząd Powiatu zwrócił  się do Dyrektora Wydziału OR o uzgodnienie z radca prawnym

formy zabezpieczenia kredytu. Sprawa zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu

Zarządu. 

8. Sprawy związane z funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu ustalił, że na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011r. omówi:

– projekt  regulaminu  organizacyjnego  SP  ZOZ  w  Pułtusku  wraz  ze  schematem

organizacyjny,

– projekt regulaminu porządkowego SP ZOZ w Pułtusku,

– projekt regulaminu wynagradzania wszystkich pracowników zakładu,

– szczegółowej  informacji  nt.  obecnego oraz  docelowego stanu zatrudnienia w SP ZOZ

w Pułtusku.

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku do ustalenie terminu

spotkania  kadry  zarządzającej  SP  ZOZ  w  Pułtusku  z  członkami  Zarządu  Powiatu

w Pułtusku. 

9. Sprawa podpisania umowy na dostawę gazu do budynku administracji szpitala przy

ul. Daszyńskiego 2. 

Dyrektor Wydziału OR - p. Marianna Permanicka – przedstawiła projekt umowy pomiędzy

PGNiG  a  Powiatem  Pułtuskim  reprezentowanym przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  na

dostarczenie paliwa gazowego do budynku administracji “starego” szpitala celem ogrzania

budynku  oraz  zapewnienia  rozruchu  kotłowni  i  urządzeń  technologicznych  i  ich

konserwacji. Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do protokółu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  sprawa  podpisania  umowy  zostanie  omówiona  na

posiedzeniu łącznie z informacją nt. przebudowy i adaptacji dawnego szpitala do funkcji

administracyjnych Starostwa. 

10.Wniosek  Parafii  M.B.  Szkaplerznej  w  Strzegocinie  o  przekazanie  drzewa

z rozbiórki dachu klasztoru.

Sekretarz – przedstawiła wniosek Parafii M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie o przekazanie

drzewa z rozbiórki dachu klasztoru. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokółu. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Stosowane decyzja w ww. sprawie zostanie podjęta po

dokonaniu oceny uzyskanego z rozbiórki drewna. 

11.Sprawa zwołania Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

– omówienie projektu uchwały w sprawie skargi Wójta Gminy Obryte na uchwałę

Nr  XV/68/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2011r.  w sprawie

rozstrzygnięcia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  przez  uchwałę  Nr



VIII/35/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy

wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  Rady  Powiatu

w Pułtusku. 
Sekretarz  –  poinformowała,  że  Wójt  Gminy Obryte za pośrednictwem Rady Powiatu  w

Pułtusku  złożył  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  na  uchwałę  Nr

XV/68/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia

wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  przez  uchwałę  Nr  VIII/35/11  Rady  Powiatu

w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku. Sekretarz przedstawiła projekt  uchwały

Rady Powiatu w Pułtusku w ww. sprawie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu. 

– omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji

Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  –  poinformował,  że  zgodnie  z Uchwałą  Nr

XI/53/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia  2011r  w sprawie: wygaśnięcia

mandatu Radnego Rady Powiatu  w Pułtusku  został  wygaszony mandat  radnego Zenona

Mariana Kowalewskiego, który jednocześnie był członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

W  związku  z  powyższym zachodzi  konieczność  uzupełnienia  składu  Komisji  Budżetu

i Finansów. 

– omówienie  projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę  sprawie  określenia zakresu

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku

budżetowego  wraz  z  informacją  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy

finansowej. 
Skarbnik –  poinformowała,  że  zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych  oraz  ustawą

wprowadzająca  ustawę  o  finansach  publicznych  z  dniem  31  grudnia  2010r.  zostały

zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze oraz fundusze celowe. W związku z tym należy

dokonać zmian w uchwale w sprawie  określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu

wykonania  budżetu  za  I  półrocze  danego  roku  budżetowego  wraz  z  informacją

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

Zarząd Powiatu postanowił o zwołaniu Sesji Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 18 sierpnia

2011r. godz. 13.00. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi

powiatowej dróg położonych na terenie Ciechanowa.

Sekretarz – poinformowała, że Starosta Ciechanowski zwrócił się w wnioskiem o wydanie



opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 5 odcinków dróg położonych na

terenie Ciechanowa:

– droga powiatowa nr 1239W – ul. Kargoszyńska,

– droga powiatowa nr 1240W – ul. Kwiatowa,

– droga powiatowa nr 1244W – ul. Śmiecińska,

– droga powiatowa nr 1217W – ul. Leśna,

– droga powiatowa nr 1241W – ul. Niechodzka,

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokółu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  87/2011  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji

pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Ciechanowa.

13.Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie określenia trybu

i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadania  publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej. 

– podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie określenia

trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadania  publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej. Temat będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 88 /2011 w sprawie konsultacji społecznych

14.Informacja  Podsekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  nt.

programu polskiej prezydencji w Radzie UE

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w brzmieniu załącznika nr 13 do protokółu. 

15.Akceptacja umów o pomocy finansowej:

a) udzielonej przez Gminę Gzy na dofinansowanie przebudowy drogi Łady -Zalesie

w kwocie 40.000

Zarząd Powiatu akceptował umowę. 

b) udzielonej przez Gminę Zatory na dofinansowanie przebudowy drogi Gładczyn –

Cieńsza w kwocie 550.425 zł. 

Zarząd Powiatu akceptował umowę. 

16.Przyjęcie  protokółu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  w  dniu  20  lipca

2011r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia z dnia 20 lipca 2011r. 

17.Wolne wnioski 

– sprawa dożynek powiatowo – gminnych w Pokrzywnicy w dniu 11 września 2011r. 



Członek  Zarządu  W.  Saracyn –  poinformował,  że  w  dniu  11  września  2011  r.

w Pokrzywnicy odbędą się  Dożynki Powiatowo-Gminne. Uroczystość rozpocznie Msza św.

z  udziałem  księży  dziekanów  z  dekanatu  pułtuskiego,  serockiego  i  nasielskiego.

W  uroczystości  wezmą  udział  delegacje  poszczególnych  gmin  powiatu  z  wieńcami

dożynkowymi.  Podczas  uroczystości  przewidziano  także  koncerty  muzyczne,  wystawy,

stoiska  promocyjne  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  KRUS,  Cechu

Rzemiosł  Różnych i Przedsiębiorczości  w Pułtusku,  Zespołu  Szkół  Centrum Kształcenia

Rolniczego  w Golądkowie,  stoiska  promocyjne  przedsiębiorców  z  terenu  powiatu

pułtuskiego oraz szereg innych atrakcji integrujących mieszkańców powiatu pułtuskiego. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

– wizja lokalna  DPS Ołdaki

Zarząd Powiatu postanowił o przeprowadzeniu wizji DPS w Ołdakach. 

Członek  Zarządu  W.  Saracyn  –  poinformował,  że  Dyrektor  ZS im.  B.  Prusa  wystąpiła

z wnioskiem o przedłużenie do dnia 28.08.2011r. terminu wykonania zadania pn. “Wymiana

pokrycia  dachu  skrzydła  oficyny  i  częściowy  remont  dachu  skrzydła  części  frontowej

budynku  Zespołu  szkół  im.  B.  Prusa”  w  związku  z  wystąpieniem  niesprzyjających

warunków atmosferycznych. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokółu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

Starosta - poinformował, że w dniu 20 sierpnia 2011r. w Domu Polonii w Pułtusku odbędzie

się  konferencja  pt.  “Budowa  oferty  turystycznej  Mazowsza”.  Zaproponował,  aby udział

w konferencji wziął Członek Zarządu W. Cienkowski. 

Członek Zarządu W. Cienkowski wyraził zgodę. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.45

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


