
Protokół Nr 53/2011  

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 listopada  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. 12.00

1. Informacja  na  temat  możliwości  opracowania  wniosków  o

dofinansowanie projektów w ramach:

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił propozycję

złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niżej wymienionych

programów:: 

1.      Program Leonardo da Vinci - projekt mobilności.  

Cel projektu: wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i

wykorzystywaniu  wiedzy,  umiejętności  i  kwalifikacji  w  nowym środowisku

zawodowym, aby ułatwić im dalszy rozwój osobisty; umożliwienie uczestnikom

projektu  poznania  środowiska  zawodowego,  organizacji  i  kultury  pracy  w

innym  kraju,  zachęcenie  do  otwartości  i  współpracy,  wspieranie  zdolności

adaptacyjnych oraz  uwrażliwienie  na  różnice  mentalne  i  kulturowe.  Wartość

projektu: max 100 000 EUR. W tym 80% zaliczka, 20 % refundacja.

Planowany termin realizacji: 2013 rok

Termin składania wniosków 3 lutego 2012

a)      Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty  

dla  wszystkich,  Działanie  6.1,  Poddziałanie  6.1.1  Budowa

instrumentów  wspierających  rozwój  zainteresowania  nowymi

zawodami,  zawodami  niszowymi  oraz  cieszącymi  się  małą

popularnością.



Cel  projektu:  budowa  instrumentów  wspierających  rozwój  zainteresowania

nowymi  zawodami,  zawodami  niszowymi  oraz  cieszącymi  się  małą

popularnością.

Wartość projektu: minimum 1 200 000 zł, w tym wkład własny 0,00zł.  
Na  dofinansowanie  realizacji  projektów  wyłonionych  w  ramach  konkursu

przeznaczona jest kwota 5 500 000,00 zł. 

Planowany termin realizacji: II kwartał 2012r. – II kwartał 2014r.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 22 grudnia 2011 r.
Będą prowadzone rozmowy z Akademią Humanistyczna im. A. Gieysztora w

Pułtusku nt. partnerstwa w projekcie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz zobowiązał Dyrektora Wydziału

Rozwoju i Promocji do podjęcia czynności związanych z opracowaniem

wniosków. 

Tematy omówiono łącznie

2. Sprawy bieżące dot. ZDP w Pułtusku 

3. Sprawozdanie  z  działalności  Dyrektora  ZDP  za  okres  od  22

czerwca 2011r. do 25 listopada 2011r.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. J. Kutner poinformował,

że:

– zostało  odebrane  zadanie  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4407W

Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartacznej od km 33+864,07 do km

36+126,00 mb 2262”,
– zostało odebrane zadanie pn.  „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez

nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory

– Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza”
– odnośnie  zadania  pn.  "Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  3405W  Łady  –

Winnica  na  odc.  Łady  –  Zalesie  od  km  0+800  do  km  1+200"  –  firma

POLHILD  dostarczyła  zgłoszenie  zakończenia  robót.  Termin  odbioru

zostanie  wyznaczony  w  porozumieniu  z  przedstawicielem  Województwa

Maz. 



Z firmą POLHILD ustalono kwotę wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych,

tj. usunięcia i wywiezienia karpin po drzewach na kwotę 5600zł, która będzie

zapłacona z wydatków bieżących ZDP.

– Zgodnie  z  decyzją  PINB  zostanie  wykonana  renowacja  rowów  drogi

powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary od km

28+100 km do 28+900 km.

– Zlecono przygotowanie projektu budowlanego na przebudowę odcinka drogi

powiatowej  w  m.  Grabówiec  z  uwzględnieniem  umieszczenia  na  ww.

odcinku drogi obiektu mostowego. Termin wykonania - 15 grudnia 2011r. 

– Pozew o zapłatę przeciwko firmie KDL został złożony do Sądu Rejonowego

w Pułtusku. W przypadku stwierdzenia przez sąd wyrządzenia szkody przez

firmę  KDL  na  podstawie  art.  24  Prawo  zamówień  publicznych  nastąpi

automatyczne wykluczenie firmy z możliwością ubiegania  się o udzielenie

zamówienia publicznego na okres 3 lat. 
– Wystąpiono  do  firmy  POLHILD  o  usunięcie  usterek  i  wad  na  drodze

powiatowej  na  odc.  Chmielewo  -  Kowalewice.  Jeżeli  usterki  nie  zostaną

usunięte w wyznaczonym terminie to wówczas zostaną podjęte działania w

celu uzyskania wypłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i

usterek.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz  zobowiązał Dyrektora Zarządu

Dróg Powiatowych do ogłoszenia  przetargu  na  wycinkę zakrzaczeń z  terenu

pasa drogowego dróg powiatowych. 

4. Podjęcie  uchwały  w   sprawie  Regulaminu  Organizacyjnego

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  142/2011  w  sprawie  Regulaminu

Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawierania  umów:  ustalenia

wysokości  rekompensaty  finansowej  lub  remontu  drogi  ,

związanych ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami



powiatowymi  pojazdów  wysokotonażowych  o  masie

przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą. 

Zarząd  Powiatu podjął  Uchwałę  Nr 143/2011   w sprawie  zawierania  umów:

ustalenia wysokości rekompensaty finansowej lub remontu drogi , związanych

ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów

wysokotonażowych.

6. Sprawa wezwania do zapłaty p. H. Baprawskiej 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner przedstawił wezwanie Pani

H.  Baprawskiej  w  sprawie  zapłaty  odsetek  za  zwłokę  w  wypłacie

wynagrodzenia  za  maj  2011r.,  ekwiwalentu  za  niewykorzystany  urlop

wypoczynkowy,  odprawy  emerytalnej.  Wezwanie  do  zapłaty  jak  również

wyjaśnienie Dyrektora ZDP w tej sprawie stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Zarząd  zapoznał  się  z  informacją.  Odsetki  od  niewypłaconych  w  terminie

świadczeń  zostaną  wypłacone  od  momentu  zaprzestania  pracy  przez  p.

Baprawską w ramach budżetu ZDP. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

W  wyniku  przeprowadzonego   głosowania,  przy  jednym  głosie  sprzeciwu,

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 141/2011 w sprawie zatrudnienia Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Na stanowisko Dyrektora został zatrudniony  Pan Julian Jakub Kutner na czas

nieokreślony od dnia 1 grudnia 2011r.

8. Podjecie  uchwały  w sprawie:  zaopiniowania  projektu Programu

Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Pułtusk  na  lata  2011-2014  z

perspektywą do roku 2018.

Zarząd  Powiatu  podjął  Uchwałę  Nr  144/  2011  w  sprawie  zaopiniowania

projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011-2014 z

perspektywą do roku 2018.



9. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji

Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Pułtusk  na  lata  2011-

2014, z perspektywą do roku 2018.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 145/2011 w sprawie zaopiniowania projektu

aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pułtusk na lata 2011-2014,

z perspektywą do roku 2018

10. Informacja  nt.  obniżenia  kosztów  energii  elektrycznej  w

jednostkach organizacyjnych powiatu 

Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przedstawiła  wstępną  ofertę

Mazowieckiej  Agencji  Energetycznej  dot.  obniżenia  kosztów  energii

elektrycznej w jednostkach organizacyjnych powiatu wraz z projektem umowy

o współpracy w ramach Grupy Zakupowej Energii  Elektrycznej w brzmieniu

załącznika nr 4 do protokołu. 

 Zarząd  przyjął  informację  oraz  zobowiązał  Panią  Dyrektor  do  prowadzenia

dalszych rozmów z Grupą Zakupową oraz  bieżące informowanie Zarządu.   

11. Decyzja  w  sprawie  dofinansowania  zajęć  choreograficznych  w

Zespole  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  w  Pułtusku w  regionalnym

zespole "Nad Narwią"

Temat  zostanie  omówiony  na  kolejnym  posiedzeniu  Zarządu  w  obecności

członka Zarządu p. W. Saracyna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej na

realizację  zadania  publicznego  w  2011  oraz  uchwalenia

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  zgodnie  z  art.13  ustawy  z  dnia  24

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie corocznie

jest  ogłaszany konkurs  na Koordynację sportowych rozgrywek szkolnych  w

powiecie pułtuskim, tj. organizacja i przeprowadzenie całorocznej kwalifikacji

dzieci  i  młodzieży  na  poziomie  powiatowym i  udział  w systemie  zawodów

miedzypowiatowych  i  wojewódzkich  zgodnie  z  regulaminem  Mazowieckich

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 



W związku z tym Sekretarz wnioskowała o ogłoszenie takiego konkursu.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadania

publicznego w 2011r. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Zarząd  Powiatu  podjął  Uchwałę  Nr  138/2011  w sprawie  powołania  Komisji

Konkursowej  na  realizację  zadania  publicznego  w  2011  oraz  uchwalenia

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

13. Wniosek Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o pomoc

finansową  

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Sztabu Wielkiej Orkiestry  Świątecznej

Pomocy o dofinansowanie Finału WOŚP w kwocie 1.500zł. Wniosek stanowi

załącznik nr 5  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek.  Kwota  1.500zł  zostanie

przeznaczona  na  zakup  materiałów  i  organizację  WOŚP  najwcześniej  w

miesiącu styczniu 2012 ponieważ środki  na ten cel  zaplanowano w budżecie

powiatu przyszłego roku. 

14. Wniosek Prezesa Zarządu: Warszawski Impresariat Muzyczny o

dofinansowanie koncertu 
Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek Prezesa  Zarządu:  Warszawski

Impresariat Muzyczny o dofinansowanie koncertu. Wniosek stanowi załącznik

6  do protokołu. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu Zarząd nie wyraził zgody na

dofinansowanie koncertu. 

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   139/2011  w  sprawie  zmian  uchwały  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   140/2011 w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

17. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia: 9, 14 i

18 listopada 2011r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia: 9, 14 i

18 listopada 2011r. 

18. Informacja PINB dot. stanu technicznego budynku szpitala

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacja  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego  w  Pułtusku  dot.  stanu  technicznego  budynku  szpitala.  Pismo

stanowi załącznik do protokołu. 

Zarząd zapoznał  się  z pismem oraz postanowił  zwrócić  się  do Dyrektora  SP

ZOZ o ustosunkowanie się do ww. pisma.   

19.  Wolne wnioski 

- organizacja samorządowego spotkania wigilijno – noworocznego

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

który  sprawuje  obsługę  bankową  budżetu  powiatu,   o  udzielnie  pomocy

finansowej  w wysokości  10.000  zł  na  organizację  samorządowego  spotkania

wigilijno – noworocznego. 

Uczestnikami  spotkania  będą  władze  powiatu  pułtuskiego,  przedstawiciele

samorządów gminnych,  jednostki  organizacyjne  obu  samorządów lokalnych,

przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji oraz organizacje pożytku publicznego

działające na terenie powiatu pułtuskiego. 

- sprawa Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻŃSKI S.C. 

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  przedłużenie  terminy do  15  marca  2012r.

wykonania  prac  objętych  umową  nr  44/2011  podpisanej  na  modernizacje

ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy



zasadniczej obrębów: Klusek i Wólka Zaleska. W powyższej sprawie zostanie

spisany stosowny aneks do umowy.  

-  informacja  nt.  spotkania  ze  związkami  zawodowymi działającymi przy SP

ZOZ

Starosta Pułtuski przedstawił pismo  związków zawodowych działających przy

Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku

dot. zorganizowania spotkania na temat przyszłości SP ZOZ w Pułtusku. Zarząd

zapoznał  się  z  informacją.  Spotkanie  odbędzie  się  8  grudnia  2011r.  o  godz.

10.00. 

W  związku  z  awarią  pieca  centralnego  ogrzewania  w  Zespole  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, Zarząd Powiatu postanowił, że

Dyrektor ZSZ usunie awarię w ramach planu finansowego jednostki. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 14.00

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


