
Protokół nr 42/2011 

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 13 września  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 nt. kosztów dokończenia inwestycji  – budowa chodnika

w Grabówcu.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. J. Kutner poinformował, że firma KDL

Monika Tyszka zeszła  z budowy i  nie  będzie  realizowała  zadania  -  budowa

chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk-Grabówiec – Zatory.  W

związku  z  powyższym zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  postępowania

przetargowego na dokończenie ww. inwestycji. Dyrektor przedstawił kosztorys

inwestorski budowy chodnika w brzmieniu załącznika nr 3  do protokołu. 

Zarząd przyjął  informację i postanowił,  że decyzję ww. sprawie podejmie na

najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

2. Informacja  nt.  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”

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

do  5  października  2011r.  istnieje  możliwość  złożenia  wniosku  na

dofinansowanie  zadania  drogowego  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pn.

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność – Rozwój”. 



Maksymalny  poziom  dofinansowania  projektu  środkami  dotacji  z  budżetu

państwa  wynosi  30%.  Informacja  na  ww.  temat  stanowi  załącznik  nr  4  do

protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zwrócił się do Dyrektora ZDP

aby  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  niżej  wymienionych  gmin  o  możliwość

dofinansowania zadań inwestycyjnych: 

- Gmina Gzy – dot. budowy drogi powiatowej w ciągu drogowym Ojrzeń-

Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi – Szyszki 

- Gmina Pokrzywnica – dot. budowy drogi powiatowej w ciągu drogowym

Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odc. Trzepowo –

Klusek 

- Gmina  Pułtusk  –  dot.  budowy  drogi  powiatowej  na  odc.  Pułtusk-

Grabówiec -Zatory na odc. Grabówiec.

Z uwagi na fakt , że poziom dofinansowania z budżetu państwa wynosi 30%

kosztów realizacji inwestycji – maksymalnie 1 mln zł, pozostałe 70% powinien

sfinansować samorząd powiatowy i gminny w proporcji po 35% każdy. 

3. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem ZDP w Pułtusku. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  J.  Kutner  poinformował

o   niesprawnym  systemie  odpływu  wód  z  terenów  Nadleśnictwa  i  drogi

powiatowej  - ul. Bartodziejskiej. Prawdopodobnie zajdzie potrzeba wykonania

przepustu pod drogą powiatową – ul. Tartaczną. 

Następnie  Dyrektor  poinformował  ,  że  trwa  renowacja  gruntowej  drogi

powiatowej na odc. Mystkówiec – Ostrówek – Zatory tzw. akacjówka  oraz w

najbliższych dniach  zostanie  podpisana  umowa na  „budowę mostu  na  rowie

melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej

Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza”

Zarząd powiatu przyjął informację. 

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  Planu

gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Zatory  na  lata  2012  –  2015,

z perspektywą na lata 2016 – 2019.



Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 105/2011  w sprawie zaopiniowania projektu

Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Zatory  na  lata  2012  –  2015,

z perspektywą na lata 2016 – 2019.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  Programu

usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zatory.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 106/2011  w sprawie zaopiniowania projektu

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zatory.

6. Informacja  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  nt.   udostępnienia  sali

gimnastycznej do prowadzenia zajęć karate. 

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pułtusku  nt.

udostępnienia  sali  gimnastycznej  do  prowadzenia  zajęć  karate  w  brzmieniu

załącznika nr 5 do protokołu. 

7. Zatwierdzenie wyników przetargu na:

- opracowanie  numerycznej  mapy  zasadniczej  na  podstawie

istniejących  materiałów  w  zasobie  geodezyjnym

i kartograficznym” 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła  wyniki  postępowania  na  opracowanie  numerycznej  mapy

zasadniczej  na  podstawie  istniejących  materiałów  w  zasobie  geodezyjnym

i kartograficznym. Poinformowała, że w postępowaniu wpłynęło 9 ofert.

Zamawiający wykluczył dwóch Wykonawców tj. firmę CADExpert Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 137 (oferta nr 3) oraz firmę BIPROGEO

GIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 146-148 na podstawie art.

24 ust. 2 pkt 4 PZP, a następnie odrzucił ich oferty (art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP).

Wykonawcy  nie  wykazali  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu

dotyczącego  posiadanego  doświadczenia.  Z  załączonych  do  oferty

dokumentów  wynika,  iż  Wykonawcy  wykonali  usługę  polegającą  na

opracowaniu  numerycznej  mapy  zasadniczej  na  podstawie  istniejących



dokumentów w systemie innym niż Ewmapa. Zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1 SIWZ

Zamawiający  wymagał  opracowania  numerycznej  mapy  zasadniczej  na

podstawie istniejących dokumentów w systemie Ewmapa.

Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyły następujące firmy: 

Numer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium:

CENA

1 GLOBMATIX Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin 

57

2 Przedsiębiorstwo Geodezyjno –
Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 

40,57

4 GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 

52,11

5 NetLand Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn 

95,4

7 Usługi Geodezyjne Artur Borowy
ul. Książęca 33, 07-300 Ostrów

Mazowiecka

100

8 GEOIMPEX Spółka Cywilna 
mgr inż Zbigniew Gąsiorowski

mgr inż. Jacek Kraśniewski
ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów 

89,59

9 ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjnych 

ul. Płońska 7, 06-400 Ciechanów

40,53

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 7 Usługi Geodezyjne Artur

Borowy ul.  Książęca 33, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Cena brutto wybranej

oferty wynosi: 28.044,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ),  jest  zgodna z przepisami ustawy



PZP, jest najkorzystniejsza na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest ofertą

najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Zarząd akceptował wyniki postępowania. 

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska

przedstawiła  wyniki  postępowania  na  “Opracowanie  dokumentacji

geodezyjnej”. W postępowaniu wpłynęły dwie niżej wymienione oferty , które

spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyły następujące firmy: 

Nume
r

oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium:

CENA

Zadani
e nr 1

Zadanie
nr 2

1 ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjnych ul. Płońska 7, 06 -400

Ciechanów 100 60,43

2 GEO – PLAN Michał Buczek
ul. Sikorskiego 4A/21, 06-400 Ciechanów 95,12 100

Komisja wnioskuje o wybór ofert złożonych przez firmę: 

• Zadanie  nr  1 „Opracowanie dokumentacji  geodezyjnej  ze wznowienia

granic  oraz  wyeliminowanie  z  operatu  ewidencyjnego  działek

ewidencyjnych  składających  się  z  dwóch  obszarów  jednospójnych

przedzielonych drogą”

„ADAMIR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych 

ul. Płońska 7, 06-400 Ciechanów 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 14.268,00 zł 

• Zadanie  nr  2 „Opracowanie dokumentacji  geodezyjnej  ze wznowienia

i pomiaru granic drogi oznaczonej w ewidencji numerem 9/2 o pow. 0,63

ha  oraz  działek  wywłaszczonych  na  rzecz  Skarbu  Państwa  na

poszerzenie ww. drogi”



„GEO – PLAN” Michał Buczek

ul. Sikorskiego 4A/121, 06-400 Ciechanów 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 11.000,00 zł. 

Zarząd akceptował wyniki postępowania.

8. 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   103/2011  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

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

14 stycznia 2011r.

9. 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   104/2011  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

10.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia

6 września 2011r. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku

z dnia 6 września 2011r.  

11.Wolne wnioski.  

Członkom Zarządu Powiatu zostało przekazane:

–  pismo Wojewody Mazowieckiego   nt.  kontroli  właścicieli  i  zarządców

mieszkaniowych zasobów komunalnych w woj. maz.

– list Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich wraz ze sprawozdaniem

z  działalności  za  I  półrocze  2011r.  oraz  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu za 6 miesięcy.  

Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu. 



 Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Dyrektor  Wydziału  Zarządzania

Kryzysowego opracował Program „Bezpieczny Powiat Pułtuski na lata 2011 –

2014” , który uzyskał  pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  i  postanowił,  że  powyższy  dokument

zostanie zgłoszony do porządku Sesji Rady Powiatu. 

Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn poinformował, że w dniu 28 września

2011r.  w  Akademii  Humanistycznej  im.  Aleksandra  Gieysztora  w  Pułtusku

odbędzie  się  Konferencja  Regionu  Północnego  Mazowsza  „JAKOŚĆ

w  EDUKACJI”  organizowaną  pod  patronatem  Mazowieckiego  Kuratora

Oświaty.

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 13.30 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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


