
Protokół Nr 73 /08

Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 czerwca 2008r.

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

do niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Omówienie  bieżącej  sytuacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SPZOZ w Pułtusku – p.

N.  Tokarskieg  oraz  Z-cy Dyrektora  p.  B.  Więcek nt.  bieżącej  sytuacji  SP

ZOZ w Pułtusku. 

Analiza  miesięcznych  kosztów  zawieszonych  oddziałów  oraz  analiza

przychodów i kosztów za I kw. 2008r. stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Sprawa modernizacji dróg powiatowych 

- decyzja  w  sprawie  zlecenia  na  wykonanie  dokumentacji  na  budowę

chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Gródek gm. Obryte.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w   projekcie  pn.  ”Przebudowa  dróg

powiatowych  czynnikiem  decydującym  o  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych  powiatu  pułtuskiego”  uwzględniono  modernizację  drogi

powiatowej na odcinku Gródek Gm. Obryte, ale nie uwzględniono budowy

chodnika, w związku z powyższym Starosta, zgodnie z wnioskiem Radnego

Z. Szczepanika, zaproponował zlecenie wykonania dokumentacji na budowę

przedmiotowego chodnika



Zarząd Powiatu akceptował propozycje Starosty oraz  zobowiązał Dyrektora

ZDP do podjęcia czynności związanych z realizację ww. zadania.  

- decyzja w sprawie zwiększenia zakresu modernizacji odc. drogi Powielin

– Błędostowo w gm. Winnica. 

Dyrektor  Zarządy  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  p.  K.  Strzyżewski

poinformował, że został przeprowadzony przetarg na modernizację drogi na

odc.  Powielin  –  Błędostowo w gm.  Winnica,  w wyniku  którego  wybrano

ofertę  w kwocie  1.116.000zł.  Ze  względu  na  fakt,  iż  na  modernizację  ww.

drogi  zaplanowano  środki  w  wysokości  ok.  1.450.000zł,  Dyrektor

zaproponował przeznaczenie powstałych oszczędności z tego tytułu w kwocie

ok.  300.000zł  na  zwiększenie  odcinka  modernizowanej   drogi  na  odc.

Powielin -  Błędostowo. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZDP. 

3. Wniosek Wójta Gminy Obryte o pozbawienie kategorii powiatowej

drogi położonej we wsi Gródek Rządowy i Sadykierz. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Obryte dot.

zaliczenia  drogi  powiatowej  na  odcinku  Gródek  Rządowy –  Sadykierz  do

kategorii dróg gminnych. 

W związku z powyższym – zgodnie z art. 10 ust. 2 oraz art. 6a ustawy z dnia

21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych,  zostanie  wszczęta  procedura

pozbawienia przedmiotowej drogi kategorii dróg powiatowych. 

4. Akceptacja  porozumienia  z  powiatem  makowskim  w  sprawie

pokrywania kosztów za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. 

Pracownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  p.  A.  Kolęda

przedstawiła  projekt  porozumienia  w  sprawie  pokrywania  kosztów  za

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego.



Dziecko pochodzi z powiatu makowskiego i ww. powiat będzie refundował

ponoszone koszty w wysokości 988zł miesięcznie. 

Zarząd Powiatu akceptował przedstawione porozumienie.

5. Decyzja w sprawie przetargu na  wykonanie zadania : „Realizacja

projektu  technicznego  modernizacji  poziomej  osnowy  III  klasy  i

założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy”.

Zarząd  Powiatu  akceptował  wyniku  przetargu  na  wykonanie  zadania  :

„Realizacja projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i

założenia  wysokościowej  osnowy III  i  IV klasy”.  Cena  wybranej  oferty  –

197.884zł – Firma ADAMIR. 

6. Wniosek  Polskiego  Towarzystwa  RINGO  o  zakwaterowanie  32

uczestników  zawodów  Międzynarodowych  Mistrzostw  Polski  w

Ringo.

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  wniosek  Dyrektora  Bursy  Szkolnej  w

Pułtusku  dot.   wyrażenia  zgody  na  zakwaterowanie  32  osób  w  Bursie

Szkolnej w dniach 27 – 28 czerwca 2008r.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. 

7. Wniosek  Uczniowskich  Klubów  Sportowych  Zatory,  Winnica,

Pniewo o sfinansowanie dojazdu na zawody sportowe  do Siedlec.

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  sfinansowaniu  kosztów  przejazdu

Uczniowskich  Klubów  Sportowych  Zatory,  Winnica,  Pniewo  na  zawody

sportowe  do Siedlec w kwocie do 1.000zł.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  123/08 w  sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu na 2008r.



9. Decyzja  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  dot.

zdiagnozowaniea  potrzeb  rynku  pracy  w  subregionie

ciechanowskim”.

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji  poinformował  o  propozycji

Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dot.  udziału powiatu pułtuskiego jako

jeden  z  dziesięciu  samorządów  powiatowych  w  projekcie  badawczym

mającym  na  celu  zdiagnozowanie  potrzeb  edukacyjnych  w  zakresie

kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

Liderem projektu będzie Powiat Przasnyski. Projekt będzie przygotowany w

ramach,  Priorytetu  IX Rozwój  wykształcenia  o  kompetencji  w regionach,

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Do  projektu  wymagane  jest  wniesienie  finansowego  wkładu  własnego  w

wysokości  1,28%  wartości  projektu,  co  będzie  stanowiło  kwotę  około

10000zł.

Powiat  Przasnyski  w  ciągu  najbliższych  tygodni  przedstawi  partnerom

projektu  propozycję  umowy  partnerskiej  w  sprawie  przedmiotowego

projektu.

Zarząd Powiatu Pułtuskiego zadeklarował uczestnictwo w projekcie.

10.Wniosek Fundacji Studnia dot. współpracy przy projekcie „Sydney

Mazowsza’ 

Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Fundacji Studnia dot. współpracy

przy  projekcie  „Sydney  Mazowsza”.  Festiwal  odbędzie  się  w  Płońsku  w

dniach 16-20 lipca 2008r. Charakterystyka projektu stanowi załącznik nr 4 do

protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  nie  ma  możliwości  dofinansowania

festiwalu z uwagi na przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.



Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Fundacji Studnia. 

11. Wniosek  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  dot.

zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno

–  Pedagogicznej  dot.  zatrudnienia  dwóch  pracowników  w  ramach  prac

interwencyjnych. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.  Środki na wynagrodzenia

pracowników zostaną zabezpieczone w ramach budżetu jednostki. 

12.Sprawa  modernizacji  dróg  wojewódzkich  na  terenie  powiatu

pułtuskiego 

W związku  z  naradą  jak  odbyła  się   30  maja  br.  w  sprawie  omówienia  zadań

przewidzianych  do  realizacji  na  drogach  wojewódzkich  na  terenie  powiatu

pułtuskiego  w  latach  2007  –  20013,  Zarząd  Powiatu  postanowił  przekazać  do

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich stanowisko dot.  przyspieszenia prac

związanych z nabywaniem potrzebnych gruntów na modernizację dróg nr 618, 620,

571,  maksymalnego  skrócenia  czasu  na  opracowanie  i  wydanie  decyzji

środowiskowych oraz wyegzekwowanie  od Wojewody decyzji  lokalizacyjnych,  a

jeśli  taka  zachodzi  potrzeba  -  odwołanie  się  do “specustawy”.  Zarząd uważa,  że

wykonanie powyższych czynności w wielu przypadkach może nastąpić przy dobrej

współpracy z władzami gmin, przez które dana droga przebiega. Ponadto Zarząd

Powiatu zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie w 2008 r. modernizacji  ul. Nasielskiej

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571.

13. Ustalenie tematyki i terminu XX Sesji Rady Powiatu.

Zarząd  Powiatu  ustalił  tematykę  XX  Sesji  Rady  Powiatu  zgodnie  z

załącznikiem

 nr 6 do protokołu, oraz  postanowił zaproponować Przewodniczącemu Rady

termin Sesji na 30 czerwca 2008r. 

14. Wolne wnioski



Wolnych wniosków nie było. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

3. Witold

Saracyn .....................................................

4. Wiesław

Cienkowski ............................................

5. Izabela  Sosnowicz  –

Ptak ....................................

6. Zbigniew
Szczepanik ...........................................


