
Protokół Nr 9/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 8 lutego 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. 8.30 

1. Sprawa  przejazdu  samochodów  firmy  Mostostal  drogami

powiatowymi celem przewiezienia materiałów na budowę wiaduktu

w m. Świercze. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  p.  K.  Strzyżewski

poinformował, że w listopadzie 2010r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy

w  Świerczach  z  udziałem  Wójta  Gm.  Świercze  oraz  przedstawicieli  firmy

MOSTOSTAL  nt.  przejazdu  samochodów  ciężarowych  (wywrotek)

obsługujących powstające wiadukty drogowe w m. Kątne oraz w Świerczach.

Samochody  miały poruszać się drogami Świerkowo – Klukowo – Cichawy oraz

Cichawy  –  Klukowo  –  Świercze.  Podczas  spotkania  firma  MOSTOSTAL

zaoferowała w zamian za przejazd drogami, dostarczenie destruktu asfaltowego

na pobocza w ilości ok. 150t oraz 4 wywrotek kory asfaltowej. 

Dyrektor  poinformował,  że  nie  została  wyrażona  zgoda  na  przejazd

samochodów  obsługujących  budowę  wiaduktu  w  m.  Kątne  gm.  Nasielsk.

Natomiast  w  sprawie  budowy  wiaduktu  w  m.  Świercze  –  wydano  pisemną

zgodę, wyznaczając trasę przejazdu drogami: Cichawy – Klukowo – Świercze.

Prace  związane  z  transportem  miały  być  wykonywane  od  listopada  2010r.

do  31  maja  2011r.  Natomiast  w  sprawie  terminu  dostarczenia  destruktu

asfaltowego oraz kory asfaltowej przyjęto,  że zostanie przekazana informacja

telefonicznie. 



Wójt Gminy  Świercze p. A. Misiewicz poinformował o naradzie jaka odbyła

się  w listopadzie  2010r. w Urzędzie  Gminy Świercze z firmą MOSTOSTAL

oraz  o  wyraźnym sprzeciwie  Wójta  Gm.  Świercze  nt.  przejazdu  przez  teren

gminy samochodów ciężarowych obsługujących budowę wiaduktu w m. Kątne

gm. Nasielsk. 

Wójt podkreślił, że ustalenia jakie miały miejsce z firmą Mostostal w sprawie

budowy wiaduktów w m. Świercze i  w m. Kątne odbywały się już bez jego

udziału.

Pismo  zezwalające  na  przejazd  samochodów  ciężarowych  (wywrotek)

obsługujących budowę wiaduktu w m. Świercze, wydane przez Dyrektora ZDP,

posiadali  kierowcy  firmy  MOSTOSTAL  i  legitymowali  się  nim  podczas

kontroli  drogowej  przeprowadzanej  przez  Policję.  Wymienione  pismo  Wójt

Gminy Świercze otrzymał od Policji w dn. 31 stycznia 2011r. 

Ponadto Wójt poinformował o szybkiej i niebezpiecznej jeździe samochodów

ciężarowych firmy Mostostal zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  najważniejszą  sprawą  jest  uregulowanie

wszelkich spraw związanych z przejazdem drogami powiatowymi, samochodów

wywrotek obsługujących powstający wiadukt drogowy w m. Świercze. Należy

określić warunki i wartość kosztów, które są niezbędne aby naprawić szkody

wyrządzone  na  drogach  powiatowych  przez  ww.  transport.  Obecnie  skala

intensywności  jest  tak  duża,  że  nie  jesteśmy w stanie  na  bieżąco  naprawiać

drogi.  Ponadto  należy  zastanowić  się  nad  tranzytem  drogami  powiatowymi

położonymi w Gm. Świercze.  

Kierownik Budowy Mostostal W-wa – p. Z. Gotec poinformował, że w terminie

dwóch  dni  złoży  w  formie  pisemnej  potrzeby  czasowe  i  ilościowe  oraz

dokładnie wyznaczy trasę tranzytu, który będzie przebiegał od m. Cichawy do

m. Kątne 

Odnośnie  budowy  wiaduktu  w  m.   Świercze  –  zostaną  złożone  w  formie

pisemnej potrzeby czasowe i ilościowe niezbędne do budowy wiaduktu.



Odnośnie  sprawy organizacji  ruchu-   dokumenty zostały już złożone  i  firma

Mostostal oczekuje na opinię. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  po  uzyskaniu  niezbędnych  dokumentów,

wymienionych przez p. Gotec  Zarząd przystąpi  do negocjacji warunków, na

podstawie  których  będzie  w  stanie  przygotować  konkretne  propozycje.  Do

rozmów  zostanie  zaproszony  Wójt  Gm.  Świercze,  ponieważ  ruch  będzie

odbywał się również drogami gminnymi. 

Ponadto  należy  wzmocnić  nadzór  nad  kierowcami  firmy MOSTOSTAL aby

można było spełnić akceptowalne warunki transportu. Powiat ze swojej strony

również będzie prowadził kontrole aby odpowiednio monitorować i wspomagać

działania firmy MOSTOSTAL. 

Zarząd ustalił,  że do czasu przyjęcia odpowiednich rozwiązań w powyższych

sprawach – przejazd samochodów firmy Mostostal nie będzie się odbywał na

terenie gminy Świercze.. 

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Wicestarosty  Pułtuskiego  p.  A.  Doleckiego

o  dokonanie  analizy  prawnej  i  ekonomicznej  wydanego  zezwolenia  przez

Zarząd  Dróg  Powiatowych  dla  firmy MOSTOSTAL dot.  przejazdu  drogami

powiatowymi samochodów ciężarowych  (wywrotek) obsługujących powstający

wiadukt drogowy w Świerczach. 

2. Wniosek mieszkańców  ul.  Ostrówek w  Zatorach  dot.  utwardzenia

drogi na odc. Zatory-Ostrówek-Mystkówiec. 

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych p.  K. Strzyżewski przedstawił  wniosek

mieszkańców ul. Ostrówek w Zatorach dot. budowy drogi na odcinku od Zator

do Ostrówka i Mystkówca. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Dyrektor poinformował o bieżących i planowanych pracach prowadzonych na

ww. drodze.

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  do  dożwirowania

ww. drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg. 



3. 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  11/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

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

14 stycznia 2011r. 

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  podległym  jednostkom

organizacyjnym  informacji  niezbędnych  do  opracowania  planów

finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  Nr  12/2011  w  sprawie  przekazania  podległym  jednostkom

organizacyjnym informacji  niezbędnych do opracowania planów finansowych

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

5. Wniosek  Zarządu  Rejonowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  dot.

udzielenia pomocy finansowego. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Zarządu  Rejonowego  Polskiego

Czerwonego  Krzyża  dot.  udzielenia  wsparcia  finansowego  na  organizację

jubileuszu  90-lecia  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  mieście  i  powiecie

pułtuskim. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem oraz   postanowił  o  przeznaczeniu  kwoty

2.500zł 

6. Informacja  nt.  ofert  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  „organizację  i  przeprowadzenie  kursu  prawa

jazdy kategorii  C+E oraz kursu prawa jazdy kategorii  D” oraz na

„Organizację i przeprowadzenie kursu przewodnik turystyczny”. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba przedstawił informację

nt.  ofert  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego



prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „organizację

i  przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kategorii  C+E oraz kursu prawa jazdy

kategorii D. 

Na zadanie 1: organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C+E

wpłynęło  6  ofert,  które  zawierają  braki  formalne.  Dlatego  wnioskuje  się

o  uzupełnienie  tych  ofert  i  w  przypadku  gdy  oferty  zostaną  uzupełnione

zostanie wybrana najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.   

Wykaz ofert stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

Na zadanie  nr  2:  organizacja  i  przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kategorii

D wpłynęło  4  oferty,  które  zawierają  braki  formalne.  Dlatego  wnioskuje  się

o  uzupełnienie  tych  ofert  i  w  przypadku  gdy  oferty  zostaną  uzupełnione

zostanie wybrana najtańsza oferta  nie podlegająca odrzuceniu.   

Wykaz ofert stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba przedstawił informację

nt.  ofert  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „organizację

i  przeprowadzenia  kursu  przewodnik  turystyczny”  wpłynęło  2  oferty,  które

zawierają  braki  formalne.  Dlatego  wnioskuje  się  o  uzupełnienie  tych  ofert

i  w  przypadku  gdy  oferty  zostaną  uzupełnione  zostanie  wybrana  najtańsza

oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

Wykaz ofert stanowi załącznik nr 7do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

7. Wolne wnioski. 

Członek Zarządu p. W. Cienkowski  - poinformował, że pracownicy pogotowia

ratunkowego  w  Pułtusku  są  zaniepokojeni  planowanymi  zmianami  systemu

ratownictwa medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego. 



Starosta Pułtuski poinformował, że będą podejmowane wszelkie działania aby

powiat  pułtuski  miał  zapewniony  oddzielny  rejon  operacyjny  z  własnym

centrum  dyspozytorskim  z  punktem  wyczekiwania  w  Pułtusku  oraz  na

Popławach. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że zgodnie z §24 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dn. 22 lutego 2004r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

przechodzenia z jednego typu szkół do innych,

dyrektorzy  szkół  prowadzonych  przez  powiat  złożyli  propozycję  zakresu

rekrutacji do podległych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012. 

Zarząd  dokonał  analizy  przedłożonego  zakresu  rekrutacji  oraz  upoważnił

członka  Zarządu  p.  Saracyna  do  przeprowadzenia  uzgodnień  z  dyrektorami

szkół w tym zakresie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 10.00

Protokółowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


