
Protokół Nr 35/2011

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 lipca  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. Informacja  nt.  realizacji  inwestycji  pn.  budowa  chodnika

w miejscowości Grabówiec. 

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

w dniu 26 lipca 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy KDL

Monika Tyszka w sprawie dokończenia inwestycji pn. „Budowa chodnika przy

drodze powiatowej  nr  3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory”. Podczas spotkania

ustalono m.in. że zostanie przeprowadzona wizja lokalna inwestycji, w trakcie

której  zostaną  uzgodnione  wszelkie  uwagi  zgłaszane  przez  firmę  KDL.  Na

podstawie ww. wizji zostanie sporządzony protokół uzgodnień, stanowiący dla

firmy KDL podstawę do kontynuowania prac i zakończenia inwestycji. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

2. Sprawa  firmy UNI-BUD dot.  wykonawstwa  robót  remontowych

na drogach powiatowych w 2011r.  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. J. Kutner poinformował, że

firma  UNI  BUD  złożyła  kosztorysy  wykonanych  robót  remontowych  na

drogach powiatowych w 2011r. Obecnie ww. dokumenty zostały przekazane do

Inspektora Nadzoru p. Chełstowskiego celem zaopiniowania. 

Dyrektor  poinformował, że stosowną informację na ww. temat przedstawi na

jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

3. Wniosek p. T. Burawskiej dot. budowy drogi nr 3421



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

wniosek mieszkańców ulicy Ostrówek w Zatorach dot. remontu drogi nr 3421.

Wniosek stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Dyrektor poinformował, że na remont ww. drogi w najbliższych dniach zostanie

ogłoszony przetarg.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

4. Informacja  o  planowanych  przetargach  na  realizację  zadań

drogowych.

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

informację  o  planowanych  przetargach  na  realizację  zadań  drogowych.

Poinformował, że zostaną ogłoszone przetargi na:

- remonty cząstkowe na drogach powiatowych

- wykonanie  renowacji  gruntowej  drogi  powiatowej  Nr  3421W  Płusy  –

Lutobrok – Pniewo – Mystkówiec – Zatory na odc. Mystkówiec – Ostrówek

– Zatory 

- budowę mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową

w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn –

Cieńsza

- przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady –

Zalesie od km 0+800 do km  1+200

Starosta Pułtuski poinformował, że wraz z Dyrektorem ZDP dokona przeglądu

dróg powiatowych na terenie powiatu pułtuskiego.  

Zarząd przyjął informację. 

2. Wniosek  Parafii  Rzymsko  –  Katolickiej  pw.  Św.  Bartłomieja

w Szyszkach dot. udzielenia pomocy finansowej. 
Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

p.w.  św.  Bartłomieja  w  Szyszkach  dot. udzielenia  pomocy  materialnej  na

przeprowadzenie malowania blachy dachu kościoła parafialnego w Szyszkach.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w ww. sprawie zostanie podjęta

w  momencie  wygospodarowania  w  budżecie  powiatu  oszczędności

finansowych, które pozwolą odnieść się do tego tematu.  . 

5.  Wniosek  Starostwa  Powiatowego  w  Białobrzegach  dot.

udzielenia pomocy 
Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek Starostwa  Powiatowego

w Białobrzegach dot. udzielenia pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku

huraganu. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe powiatu Zarząd Powiatu nie udzieli

pomocy finansowej. 

6.  Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  kontroli  w  DPS  Obrytem

i w DPS Ołdaki 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  sprawozdanie  z  kontroli  Domu  Pomocy

Społecznej  w  Obrytem  oraz  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ołdakach

przeprowadzonej  przez  sędziego  Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku  zgodnie  z

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995r. w sprawie

kontroli  przestrzegania  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,

przebywającymi w szpitalach i domach pomocy społecznej.  

Zarząd  zapoznał  się  ze  sprawozdaniami,  które  stanowią  załącznik  nr  5  do

protokołu.  

7. Informacja nt. kontroli przeprowadzonej w DPS Ołdaki przez

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Dyrektor DPS A.Wydra przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej przez

Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w  Warszawie  delegatura  w

Ciechanowie w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakch w zakresie przestrzegania

i  stosowania  przepisów  dot.  ochrony  zabytków i  opieki  nad  zabytkami  ,  w

odniesieniu do parku podworskiego zlokalizowanego w miejscowości Ołdaki,

w brzmieniu załącznika        nr 6  do protokołu.



Starosta  Pułtuski  zaproponował  aby  w  sprawie  parku  podworskiego

zlokalizowanego w miejscowości Ołdaki odbyło się spotkanie z Konserwatorem

Zabytków.

Zarząd akceptował propozycję Starosty. 

8.  Informacja  nt.  kontroli  przeprowadzonej  przez  NIK  w

Starostwie Powiatowym.

Sekretarz Powiatu poinformowała,  że Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura  w

Warszawie  przeprowadziła  w Starostwie  Powiatowym w Pułtusku  kontrolę  ,

której  przedmiotem  była  prawidłowość  prowadzenia  w  latach  2008-2011  (I

półrocze)  baz  danych  stanowiących  podstawę  do  tworzenia  infrastruktury

informacji przestrzennej. Sekretarz przedstawiła wyniki kontroli, w brzmieniu

załącznika nr 7. do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli. 

9.  Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowej  Społecznej  Rady do

Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  za  okres  od  lipca  2007r.  do

czerwca 2011r 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  Powiatowej

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych za okres od lipca 2007r.

do czerwca 2011r w brzmieniu załącznika nr 8  do protokołu.  

10.  formacja nt. skargi  złożonej  przez Wójta Gminy Obryte na

uchwałę Rady Powiatu w Pułtusku 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  w  dniu  22  lipca  2011r.  do  Starostwa

Powiatowego  wpłynęła  skarga  Pana  Jana  Mroczkowskiego  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

interesu prawnego poprzez uchylenie uchwały 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 i odmawiającą

uchylenia tej uchwały.



Skargę  należy  przekazać  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w

Warszawie.

Zarząd zapoznał się ze skargą, która stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

11. Informacja nt. Dożynek Województwa Mazowieckiego 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  w dniu  11 września  2011r.  odbędą się

Dożynki  Województwa  Mazowieckiego,  Diecezji  Łomżyńskiej  Powiatu

Wyszkowskiego  i  Gminy  Wyszków  na  terenie  Stadionu  Miejskiego  w

Wyszkowie. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację.   Powiat  Pułtuski  będzie  reprezentował

Starosta Andrzej Dolecki. 

12.  Informacja  nt.  wystąpienia  starostów  powiatu  pułtuskiego,

wyszkowskiego oraz wołomińskiego do Ministra Środowiska dot.

zagrożenia powodziowego.   

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  wraz  ze  starostami:  wyszkowskim  oraz

wołomiśnkim jak również  Wiceministrem Rozwoju Wsi p. T. Nalewajkiem, w

dniu  jutrzejszym  (tj.  28  lipca  2011r.)  złoży   wystąpienie  do  Ministra

Środowiska dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego o wsparcie działań, których

celem  jest  rozwiązanie  problemów  zagrożenia  powodziowego  stwarzanego

przez rzeki  Narew, Bug i Liwiec w powiatach: pułtuskim, wołomińskim oraz

wyszkowskim.

Wystąpienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd przyjął informację. 

13. Informacja DPS Obryte o wniosku KPP dot. użyczenia sprzętu

sportowego 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  Dom  Pomocy  Społecznej  przedstawił

wniosek  Komendy Powiatowej  Policji  dot.  użyczenia  sprzętu  sportowego  na

wyposażenie  siłowni  przeznaczonej  do  prowadzenia  zajęć  z  wychowania

fizycznego  na  terenie  KPP  Pułtusk.  Wniosek  stanowi  załącznik  nr  12  do

protokołu. 



Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. 

14.  Wniosek  Miejskiego  Ludowego   Klubu  Sportowego

Nadnarwianka dot. wparcia finansowego. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu

Sportowego Nadnarwianka w Pułtusku dot.  wsparcia  finansowego obchodów

90-lecia Klubu. Wniosek stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

Starosta  zaproponował  aby  decyzja  ww.  sprawie  została  podjęta  po

przeprowadzeniu rozmów z Prezesem Zarządu MKLS NADNARWIANKA jak

również z Burmistrzem Pułtuska. 

Zarząd akceptował propozycję. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu

Sportowego Nadnarwianka w Pułtusku dot. umieszczenia w budżecie powiatu

na rok 2012 środków finansowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu.

Wniosek stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek. 

15. Wolne wnioski 

a) Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. wyrażenia zgody

na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Aktywizacja

kluczem do sukcesu” w ramach RPO Kapitał Ludzki 2007-2013

- podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi

PCPR  w  Pułtusku  do  podpisania  umowy  i  realizacji  projektu

konkursowego. 

Zarząd  Powiatu  akceptował  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pn.

„Aktywizacja kluczem do sukcesu” w ramach RPO Kapitał Ludzki 2007-2013

(wniosek  stanowi  załącznik  nr  15   do  protokołu)   oraz  podjął  uchwałę  nr

82/2011  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Pułtusku

do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego. 



Sekretarz powiatu poinformowała, że  dniu 21 lipca 2011r. pocztą elektroniczną

wpłynął  do  Starostwa wniosek  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w

Warszawie informujący o postępowaniu o ocenie oddziaływania na środowisko

w  zakresie  transgranicznym  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie

elektrowni  jądrowej  na  terytorium  Białorusi.  Dyrektor  zwrócił  się  o

umieszczenie  w  Starostwie  Powiatowym  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty

stosownego obwieszczenia Dyrektora OS w Warszawie oraz wyciągu z opinii

państwowej  ekspertyzy  ekologicznej  Ministerstwa  Zasobów  Naturalnych  i

Ochrony Środowiska Republiki Białorusi z dnia 13 lipca 2010 r. w tłumaczeniu

polskim. Czas umieszczenia ww. dokumentu do publicznego wglądu – 14 dni. 

Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz.10.30

Bogumiła Przybyłowska 

   Podpisy członków Zarządu Powiatu  :

1. Edward Wroniewski ............................................
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4. Witold Saracyn ...................................................

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


