
Protokół Nr 5/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 stycznia 2011r.

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

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Wroniewski   

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 

1. Informacja nt. kalkulacji  kosztów wykonania drogi Łady – Zalesie

przy udziale dofinansowania z FOGR 

Wicestarosta  Pułtuski  p.  A.  Dolecki  poinformował,  że  koszt  wykonania

dalszego odcinka drogi Łady – Zalesie o długości 400m został wyszacowany na

kwotę 194.450zł.  . 

Środki  planowane  do  pozyskania  z  FOGR  wynoszą  50%  wartości  zadania,

natomiast  udział  powiatu  wyniesie  ok.  97.000zł  w tym pomoc z gminy Gzy

40.000zł.

Zarząd  przyjął  przedstawioną  informację  oraz  postanowił,  że  akceptacja

wniosku ww. sprawie nastąpi na najbliższym  posiedzeniu Zarządu. 

Wicestarosta  poinformował,  że  mieszkańcy  wsi  Gzy  złożyli  wniosek   o

przebudowę dłuższego  odcinka  drogi  Łady –  Skórznice  –  Zalesie  jednak ze

względu  na  wysokość  dofinansowania  z  FOGR,  jak  również  pomocy

finansowej  ze  strony  Gminy  Gzy  istnieje  tylko  możliwość  wykonania

przedstawionego odcinka drogi. 

Zarząd przyjął informację. 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  SIWZ  na  wykonanie  zadania  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk – Strzegocin  na odcinku

Kowalewice – Strzegocin”  przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu w

dn.  14  stycznia  2011r.  obecnie  jest  sprawdzana  pod  względem zgodności  z

ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 



Poza  tym  z  radcą  prawnym  omawiana  jest  sprawa  zabezpieczenia  interesu

zamawiającego w zakresie gwarancji i jakości wykonanych robót oraz procedur

odbioru robót. 

Starosta  Pułtuski  wnioskował  aby  w  skład  Komisji  Przetargowej  wchodzili

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Zarząd Powiatu przyjął  informację oraz ustalił,  że w terminie do 21 stycznia

2011r. zostanie ogłoszony przetarg na ww. zadanie. 

2. Informacja  nt.  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  na  drogach

powiatowych od 1998r do 2010r.  

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacja  nt.  zadań  inwestycyjnych

realizowanych  na  drogach  powiatowych  od  1998r  do  2010r  w  brzmieniu

załącznika nr 3 do protokołu. 

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  do  przygotowania  zestawienia  zadań

drogowych  wykonanych  w  poszczególnych  gminach  przez  okres  12  lat  z

wyszczególnieniem pomocy finansowej przekazanej przez gminy.  

3. Informacja  o  tematach,  które  będą  omawiane  omawianych  na

spotkaniu z wójtami:

a) drogi 

Starosta Pułtuski poinformował, że podczas spotkania z Burmistrzem i Wójtami

Gmin  Powiatu  Pułtuskiego  zostanie  przedstawiona  propozycja  realizacji

wspólnych  inwestycji  drogowych,  ustalenia  zasad  współpracy,  nowych

propozycji i rozwiązań z wykorzystaniem nowych instrumentów finansowych,

które na dzień dzisiejszy , w świetle obowiązujących przepisów, nie wchodzą

do limitu zadłużenia powiatu. 

Szczegółowa informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd przyjął przedstawioną informację. 

b) współpraca  w  zakresie  realizacji  wspólnych  np.  imprez

sportowych 

Członek  Zarządu  Powiatu  p.  W.  Saracyn  przedstawił  krótką  informację  nt.

imprez  sportowych  organizowanych  przez  Powiatowy  Szkolny  Związek

Sportowy z udziałem gmin powiatu pułtuskiego. 

Następnie p.  W. Saracyn zaproponował  aby w 2011r.  zostały zorganizowane

m.in. następujące imprezy o zasięgu powiatowym: 



– Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego i Rodzicielstwa Zastępczego

– Gala Przedsiębiorczości - wybór przedsiębiorcy roku 

– Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

– Dożynki Powiatowo – Gminne 

– Dzień Samorządu Terytorialnego 

Poza tym zaproponował opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. 

Zarząd przyjął przedstawioną informacje. 

c) realizacja projektu strażackiego i inne. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  sprawa  realizacji  projektu  pn.  Wsparcie

techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu

ratowniczo  –  gaśniczego  Powiatu  Pułtuskiego”  jest  sprawą  priorytetową  i

należy  dołożyć  wszelkich  starań  aby  realizacja  projektu  przebiegała

prawidłowo. 

W tej też sprawie w dniu dzisiejszym Z-ca Komendanta KPPSP p. H. Krasucki

oraz  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  wyjechali  do  Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Poza tym sprawa realizacji projektu

będzie  szczegółowo omawiana na spotkaniu  z Burmistrzem i  Wójtami Gmin

Powiatu Pułtuskiego. 

Skarbnik Powiatu poinformowała o przygotowanych aneksach do umów jakie

zostały podpisane z gminami na realizację projektu. 

Zmiany będą dotyczyły okresu realizacji projektu, tj. od stycznia 2011r. do 31

grudnia  2011r.  Poza  tym zostało  zmienione  brzmienie  §5  umowy ponieważ

KPPSP w Pułtusku  otrzyma sprzęt o wartości ok. 2 mln zł a Gminy otrzymają

sprzęt  o  wartości  ok.  320.000zł  Również  została  doprecyzowana  sprawa

własności  sprzętu,  tzn.  sprzęt  ratowniczy  zakupiony  na  potrzeby  KPPSP  w

Pułtusku jest własnością Komendy natomiast  sprzęt ratowniczy zakupiony dla

Gmin  musi  zostać  przekazany  w  nieodpłatne  użytkowanie  na  okres  5  lat  ,

ponieważ projekt realizuje powiat pułtuski i powiat jest zobligowany posiadać

zakupiony sprzęt przez okres 5 lat. 

Zarząd Powiatu akceptował przedstawiony aneks do umowy. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, realizacja projektu wiąże się również z tym,

że  gminy  powiatu  pułtuskiego  powinny  zabezpieczyć  w  budżecie  środki  w



wysokości   60.000zł  na  realizację  projektu  jak  również  powinny  podjąć

uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu na realizację projektu (po

uchwaleniu uchwały budżetowej). . 

Zarząd  przyjął  informację.  Przedstawione  sprawy  zostaną  przekazane  na

spotkaniu z Burmistrzem i Wójtami Gmin Powiatu Pułtuskiego. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  na  spotkanie  z  Burmistrzem  i  Wójtami

Gmin  Powiatu  Pułtuskiego  zostały  zaproszone  lokalne  gazety,  z  którymi

zostanie  przedyskutowana  sprawa  przekazywania  bieżącej  informacji  nt.

funkcjonowania powiatu pułtuskiego. 

Zarząd przyjął informację. 

4. Informacja nt. programu działania na 2011r. KP PSP w Pułtusku w

zakresie ratownictwa, obrony ludności i obrony cywilnej na obszarze

powiatu pułtuskiego 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  programem  działania  Komendy  Powiatowej

Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  w  zakresie  ratownictwa,  obrony

ludności  i  obrony  cywilnej  na  obszarze  powiatu  pułtuskiego  w  brzmieniu

załącznika nr 5 do protokołu. 

5. Wolne wnioski. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że pod koniec stycznia 2011r.

zostanie  przedstawiony  do  akceptacji  Zarządu  plan  wydarzeń  kulturalnych  ,

sportowych organizowanych przez Starostwa Powiatowe w 2011r.

Zarząd przyjął informacje

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 10.00

Bogumiła Przybyłowska 
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