
Protokół Nr 3/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 7 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. 10.00 

4. Opinie Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku o projekcie uchwały

budżetowej 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września

2010r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu powiatu Zarząd Powiatu zapoznaje

się z opinią Komisji Budżetu i Finansów. 

B. Przybyłowska – Biuro Rady poinformowała , że Komisja Budżetu i Finansów jak

również  pozostałe  komisje  stałe  Rady  Powiatu  wyraziły  pozytywne  opinie  o

projekcie  uchwały  budżetowej  wraz  z  proponowanymi  autopoprawkami  Zarządu

Powiatu. 

Zarząd przyjął informację  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały

budżetowej na 2011r. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały

budżetowej  na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował autopoprawki oraz podjął uchwałę Nr 6/2011 w sprawie

wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2011r. 

6. Omówienie wniosków z posiedzeń komisji Rady Powiatu 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Komisje  stałe  Rady  Powiatu  akceptowały

założenia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości diet oraz zasad

zwrotu  kosztów podróży radnym Rady Powiatu  w Pułtusku.  Starosta  przedstawił

propozycje Komisji Rady Powiatu w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały.  



Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  przedstawioną  propozycją  oraz  postanowił

zaproponować Radzie Powiatu projekt uchwały ustalając podstawę naliczenia diet –

minimalne wynagrodzenia ustalone na rok 2011 która zgodnie z rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r. wynosi 1.386zł. Zarząd zaproponował

n/w wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet: 

1. Przewodniczący Rady w wysokości - 130% minimalnego wynagrodzenia 

2. Wiceprzewodniczący Rady w wysokości - 75 % minimalnego wynagrodzenia

3. Przewodniczący Komisji stałych w wysokości-  60% minimalnego wynagrodzenia

4. członek Zarządu Powiatu w wysokości - 110% minimalnego wynagrodzenia
5. radny  -  50% minimalnego wynagrodzenia

Za każdą  nieobecność  radnego  na Sesji  Rady Powiatu  lub  posiedzeniu  komisji  i

posiedzeniu Zarządu Powiatu, której jest członkiem potrąca się 25% należnej diety

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na posiedzeniach Komisji  radni akceptowali

założenia  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  wykazu  dróg  kategorii

powiatowej w powiecie pułtuskim. Sekretarz przedstawiła propozycję uchwały.

Zarząd akceptował treść uchwały oraz postanowił o skierowaniu jej pod obrady Rady

Powiatu.

7. Omówienie spraw dot. dróg powiatowych:

a) sprawa  realizacji  zadań  drogowych  w  ramach

„Narodowego  Programu Przebudowy  Dróg  Lokalnych

2008 – 2011″, tzw. „Schetynówka”,
Wicestarosta  p.  A.  Dolecki  poinformował,  że  w  ramach „Narodowego  Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011″, tzw.  „Schetynówka, będą realizowane

dwa projekty. Pierwszy z nich to ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk

– Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin  - odcinek o długości 3 179 mb.

Wartość  planowanej  inwestycji  wynosi  3.995.000zł,  kwota  przyznanej  dotacji

wynosi  1.997.920,00zł.  W ramach udziału własnego zabezpieczona będzie kwota

przekazanej  pomocy finansowej z  Gminy Świercze w wysokości   600.000zł  oraz

kwota zabezpieczona  w budżecie powiatu ok. 1.397.000zł. Obecnie Zarząd Dróg



Powiatowych jest na etapie przygotowywania wniosku.  Bardzo ważną sprawą jest

podjęcie na Sesji Rady Powiatu w dn. 14 stycznia 2011r. uchwały w sprawie wykazu

dróg powiatowych, która zostanie dołączona do wniosku. 
Zarząd przyjął  informację. Z uwagi na fakt,  iż przetarg na ww. zadanie powinien

zostać  rozstrzygnięty  do  końca  marca  br.  Zarząd  postanowił,  że  na  najbliższym

posiedzeniu  Zarządu  Wicestarosta  Pułtuski  przedstawi  informację  o  niezbędnych

dokumentach koniecznych do ogłoszenia przetargu i przygotowanie SWIZ.  

Wicestarosta Pułtuski  poinformował,  że drugi  wniosek jaki  będzie  realizowany w

ramach tzw. Schetynówki dot.  projektu  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407 W

Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku  ul. Tartaczna – odcinek o długości 2622

mb;  wartość  inwestycji  wynosi  2.802.140zł,  kwota  przyznanej  dotacji  wynosi

384.193zł.  Powiat  musi  zabezpieczyć  środki  w  wysokości  2.417.947zł,  z  czego

700.535zł będzie stanowić pomoc finansowa Gminy Pułtusk.   

Starosta Pułtuski zwrócił się do Wicestarosty aby w jego imieniu prowadził rozmowy

z Burmistrzem Pułtuska nt. udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Pułtusk oraz

prosił o przygotowanie stosownego porozumienia w ww. sprawie. 

Zarząd  przyjął  informację  oraz  uznał  za  konieczne  przygotowanie  dokumentów

niezbędnych do ogłoszenia przetargu (SIWZ). 

Odpowiedzialny  za  realizację  zadania  Wicestarosta  Pułtuski  oraz  Zarząd  Dróg

Powiatowych

b) sprawa przygotowania wniosków na przebudowę dróg w

ramach:

- rezerwy subwencji ogólnej w 2011roku,

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że z uwagi na złe warunki atmosferyczne, w

dniu dzisiejszym Dyrektor ZDP był bardzo zajęty i nie było możliwości omówienia

tematu przygotowania wniosków na przebudowę dróg w ramach rezerwy subwencji

ogólnej  w 2011r.  Wicestarosta zwrócił  się do Zarządu aby ww. temat omówić na

następnym posiedzeniu. 

Wicestarosta  przedstawił  do  rozważenia  Zarządowi  następną  wstępnej  propozycję



złożenia  wniosku  na  przebudowę  drogi  na  odc.  Trzepowo  –  Klusek  położonej

między Pokrzywnicą a wyjazdem na drogę nr 61. W tej sprawie Dyrektor ZDP będzie

prowadził rozmowy z firmą projektową.  

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Wicestarosty  aby  również  uczestniczył  w

rozmowach z firmą projektową. Poza tym Starosta poprosił aby Wicestarosta, w jego

imieniu, prowadził rozmowy z Wójtem Gminy  Pokrzywnica nt. pomocy finansowej

przy realizacji zadania. 

Zarząd przyjął informację oraz ustalił, że na przyszły Zarząd Wicestarosta przedstawi

informację nt. przeprowadzonych rozmów z Wójtem Gminy Pokrzywnica.

Wysokość dofinansowania powinna wynosić 50% udziału własnego powiatu. 

- Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów

Rolnych,

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  termin  złożenia  wniosku  w  ramach

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych upływa  30 stycznia 2011r. 

Wicestarosta  zaproponował,  aby  w  ramach  Funduszu  była  kontynuowana

przebudowa drogi Łady – Zalesie na terenie Gminy Gzy. W terminie do 13 stycznia

2011r. zostanie przygotowana wstępna kalkulacja kosztów ww. zadania. 

Starosta zwrócił się do Wicestarosty aby na przyszyły Zarząd, przedstawił informację

nt. uzgodnień z Wójtem Gminy Gzy nt. udzielenia pomocy finansowej przy realizacji

zadania.

Wysokość dofinansowania powinna wynosić 50% udziału własnego powiatu.

c) informacja  nt.  bieżącego  utrzymania  dróg  w  powiecie

pułtuskim ,

Przewodniczący Rady p.  Czerski  poinformował,  że  w dniu dzisiejszym stan dróg

powiatowych w Gminie Zatory jest w fatalnym stanie. Przewodniczący wnioskował

aby  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczył  zakręty  i

przystanki. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował,  że w dniu dzisiejszym prowadził rozmowy z

Dyrektorem ZDP i z informacji przez niego przekazanych wynika, że sprzęt służący

do posypywania jezdni jest w akcji i na bieżąco są zabezpieczane łuki drogowe oraz



przystanki. 

Starosta Pułtuski zwrócił do Wicestarosty aby na pierwsze posiedzenie w m. lutym

przedstawił  informację  nt.  jakie  zadania  w  m.  styczniu  wykonywał  i  realizował

Zarząd Dróg Powiatowych. Poza tym należy przedstawić zadania wykonywane przez

poszczególne osoby zatrudnione w ZDP.  

Zarząd przyjął przedstawioną informację. 

d) informacja  nt.  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  na

drogach powiatowych od 1998r do 2010r.  

Powyższy temat zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

8. Udzielnie pełnomocnictwa dla SP ZOZ do wykonywania czynności w

imieniu  powiatu  dot.  realizacji  spraw  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi

wynikających  z  umów   zawartych  na  realizację  zadania

inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że nt.

udzielenia  pełnomocnictwa  dla  SP  ZOZ  do  wykonywania  czynności  w  imieniu

powiatu dot.  realizacji  spraw z tytułu  gwarancji  i  rękojmi wynikających z  umów

zawartych na realizację  zadania  inwestycyjnego pn.  Budowa Szpitala  w Pułtusku

posiada  opinię  radcy  prawnego  p.  Paszkowskiego.  Z  opinii  prawnej  wynika

jednoznacznie,  że  sprawę  przeniesienia  obowiązków i  uprawnień  wynikających z

zawartych umów w zakresie  rękojmi i gwarancji  można scedować na użytkownika

w  następujący  sposób:  udzielić  pełnomocnictwa  osobie  prawnej  SP  ZOZ  do

załatwienia  tych  spraw  w  imieniu  zamawiającego  oraz  podpisać  w  tej  sprawie

stosowną umowę. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  dokumentami  przedstawionymi  przez  Dyrektora

Wydziału  Organizacji i Nadzoru , które stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd akceptował treść dokumentów. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn zgłosił wniosek aby zobowiązać SP ZOZ w Pułtusku

do składania informacji  nt. realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy

dot. wykonywania czynności z tytułu gwarancji i rękojmi wynikających z zawartych



umów na budowę szpitala.  

Zarząd akceptował wniosek oraz ustalił, że informacje na ww. temat będą składane

raz na kwartał. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 29 grudnia 2010r. odbyło

się  spotkanie  w  którym  udział  wzięli:  Starosta  Pułtuski,  Inwestor  Zastępczy  p.

Mikołajczak,  Skarbnik  Powiatu,  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru,  z

ramienia SP ZOZ p. Zbigniew Górecki. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że podczas spotkania poruszono m.in.

sprawę  zakończenia  umowy  na  inwestorstwo  zastępcze  z  Wojewódzkim

Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie. 

Najważniejsze wnioski ze spotkania są takie, że WPUI w ramach wykonanej umowy,

posiada pewne obowiązki wynikające z realizacji umowy na inwestorstwo zastępcze

i z tego tytułu powinno złożyć Zarządowi Powiatu stosowny protokół odbioru usługi.

Ponadto w zakresie przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

WPUI  zadeklarowało  dalszą  pomoc  i  współpracę  na  pisemne  zgłoszenie

Zamawiającego lub SP ZOZ w Pułtusku, jak zapewnił na naradzie w dn. 29 grudnia

2011r. Prezes WPUI p. Z. Mikołajczak  będzie:

– dalej  współpracował  w  zakresie  obowiązków  wynikających  z  udzielonych

gwarancji , jakości i rękojmi do czasu upływu terminu ich obowiazywania,

– inspektorzy nadzoru będą brali udział w odbiorach pogwarancyjnych jak również

w przypadkach wystąpienia takich okoliczności, gdy ich udział będzie niezbędny. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn ponadto uważa, że Inwestor Zastępczy powinien w

protokole  odbioru  usługi  uwzględnić  dodatkowy  punkt  VII,  który  będzie  dot.

wykonywania w imieniu  zamawiającego praw z tytułu gwarancji i rękojmi. 

Zarząd akceptował propozycję członka Zarządu p. W. Saracyna.  

9. Wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego

im. Anny Karłowicz w Pułtusku w sprawie ustalenia stawki dziennej za

wyżywienie w Ośrodku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-



Wychowawczego  im.  Anny  Karłowicz  w  Pułtusku  w  sprawie  ustalenia  stawki

dziennej za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 9 zł. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Zarząd Powiatu akceptował przedstawioną propozycję. 

10. Wystąpienie  Dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  o

zwiększenie planu finansowego na remont dachu budynku szkoły.

Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn  poinformował,  że  w  dn.  22  grudnia  2010r.

przeprowadził spotkanie z Dyrektorem ZS im. B. Prusa w Pułtusku podczas którego

omówił sprawę remontu dachu budynku szkoły. Z uwagi na warunki atmosferyczne

trudno jest dokładnie określić stan techniczny dachu jednak ze wstępnych oględzin

wynika,  że  na  ww.  obiekcie  należy  wymienić  orynnowanie,  wykonać  obróbki

blacharskie,  uzupełnienie  gzymsu,  obróbki  kominowe.  Pan  W.  Saracyn

poinformował, że do ww. sprawy należy wrócić pod koniec I kwartału 2011r. 

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że w sprawie zmiany dachówki na

blachodachówkę na ww. obiekcie  powinno się  odbyć spotkanie  z  konserwatorem

zabytków.

Zarząd Powiatu przyjął informację. Starosta Pułtuski zwrócił się do członka Zarządu

p. Saracyna o monitorowanie sprawy łącznie z rozmową z Konserwatorem Zabytków

ponieważ  w  odpowiednim  czasie  Zarząd  poprosi  o  przedstawienie  propozycji

rozwiązania tematu. 

11. Ponowny wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku  o wyrażenie

zgody  na  zatrudnienie  pracownika,  w  charakterze  robotnika

gospodarczego, w ramach prac interwencyjnych

Dyrektor Wydziału EZK p. Z. Chodkowski poinformował, że na jednym z posiedzeń

Zarządu przedstawił wniosek Dyrektora  LO im. P. Skargi w Pułtusku o wyrażenie

zgody  na  zatrudnienie  pracownika  w  ramach  prac  interwencyjnych.  Zgodnie  z

zaleceniem  Zarządu  wniosek  został  uzupełniony  o  opinię  PUP  na  ww.  temat.

Wniosek stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Zarząd  przyjął  informację  oraz  wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  pracownika,  w

charakterze  pracownika  gospodarczego,  w  ramach  prac  interwencyjnych  do  31



sierpnia 2011r. 

12. Decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na organizację

i  przeprowadzenie  kursu  fryzjerstwo  z  elementami  wizażu, kursu  ksi-

ęgowości komputerowej, kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z SIWZ na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

organizację i przeprowadzenie  kursu fryzjerstwo z elementami wizażu, kursu ksi-

ęgowości komputerowej, kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Zarząd akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

SIWZ stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

13. Informacja  o  ofertach  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  pn.:  "Organizacja  i  przeprowadzenie  kursu

przewodnik  turystyczny  oraz  kursu  przedstawiciel  handlowy  -

skuteczny negocjator, w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE -

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", 

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

ofertach  złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  "Organizacja  i

przeprowadzenie kursu przewodnik turystyczny oraz kursu przedstawiciel handlowy

- skuteczny negocjator, w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do

zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", 

Poinformował,  że  postępowaniu  przetargowym  na  zadanie  „Organizacja  i

przeprowadzenie  kursu  przewodnik  turystyczny”  wpłynęłą  jedna  oferta,  która

przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie

zadania.

Ofertę złożył Warszawski Oddział Przewodników PTTK z siedzibą: Al. Jerozolim-

skie 51/16,  00 – 697 Warszawa; cena oferty brutto: 85.800,00 zł. 

Ofert przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie o kwotę 44.000,00

zł brutto. 

Zarząd zapoznał  się  z  informacją oraz postanowił  o  unieważnieniu  postępowania



przetargowego. 

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  i  Promocji   p.  A.  Rachuba  poinformował,  że  na

zadanie: organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy - skuteczny

negocjator wpłynęło 5 ofert. Informacja na ww. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie  p.  A.  Rachuba  poinformował,  że  wszystkie  złożone  oferty  podlegają

uzupełnieniu,  co  jest  zgodne  z  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych.  W

postępowaniu  zostanie  wyłoniony  ten  wykonawca,  który  złożył  ofertę

najkorzystniejszą  cenowo.  W  sytuacji  nieuzupełnienia  dokumentów  wykonawca

zostanie wykluczony z postępowania. 

Zarząd akceptował przedstawioną informację.

14. Sprawa decyzji PINB w Makowie Maz. dot. budynku poklasztornego

użytkowanego przez Stowarzyszenie MONAR 

Starosta  Pułtuski  przedstawił  decyzję   Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego  w  Makowie  Mazowieckim  nakazującą  Skarbowi  Państwa

reprezentowanemu przez Starostę Pułtuskiego opróżnienie w terminie do 31 stycznia

2011r. piętra budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin -  użytkowanego

przez Stowarzyszenie MONAR. Decyzja stanowi załącznik nr 10   do protokołu. 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

poinformowała, że na temat przedstawionej decyzji  rozmawiała z radcą prawnym,

który przekazał ,  iż decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego tylko faktyczne a

więc jest to podstawa do ewentualnego odwołania się od decyzji.  

Następnie Dyrektor poinformowała, że zgodnie z opinia radcy prawnego realizacja

decyzji PINB jest możliwa dopiero wówczas gdy zostanie rozwiązana ewentualnie

wypowiedziana umowa ze Stowarzyszeniem Monar.

 Starosta Pułtuski zaproponował aby w dniu 14 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie

z  osobami  wymienionymi  w  decyzji  PINB  w  Makowie  Mazowieckim  ,  celem

uzgodnienia stanowiska.  

Zarząd przyjął informację. 

15. Wolne wnioski



- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń

woli w sprawach majątkowych.

Zarządu Powiatu podjął uchwałę Nr 5/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała  dotyczy  udzielenia  pełnomocnictwa  do  składania  w  imieniu  Powiatu

Pułtuskiego  oświadczeń  woli  w sprawach  majątkowych  Powiatu  dotyczących

wszelkich  czynności  związanych  z  realizacją  projektu  pn.  „Wsparcie  techniczne

systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

Powiatu  Pułtuskiego”,  nr  rejestracyjny  RPO/4.4/1/00021/09,  nr kancelaryjny

1548/09,  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na podstawie wniosku o dofinansowanie

projektu  złożonego  w  dniu  18.12.2009  r.  przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  w

Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Do wymienionych czynności upoważnienie otrzymują:

– Komendant KPPSP – p. W. Musiński

– Zc-a Komendanta KPPSP p. H. Krasucki. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.30 

Bogumiła Przybyłowska 
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