
Protokol nr .20t1/2018 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 17 maja 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczglo sib godz. 15.00 

1. Informacja nt. sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pultuskim 

Zarzftd Powiatu przyjftl informacjq Dyrektora Poradni Psychologiczno — 

Pedagogicznej w Pultusku nt. sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pultuskim za 2017r. w brzmieniu 

zalacznika nr 3 do protokolu. 

Sprawozdanie zostanie skierowane na posiedzenia Komisji i Sesjc Rady Powiatu. 

2. Omowienie projektu uchwat Rady Powiatu Podjecie w sprawie 

zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegakcego 

na budowie poczekalni autobusowej pomiedzy Powiatem 

Puttuskim a Gming Pultusk. 

Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami przedstawila 

projekt uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie zawarcia porozumienia w 

sprawie realizacji zadania polegajacego na budowie poczekalni autobusowej 

pomiqdzy Powiatem Pultuskim a Gmina Pultusk w brzmieniu zalqcznika nr 4 do 

protokolu. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na posiedzenia komisji i Sesjg Rady Powiatu. 



3. Podjccie uchwaly w sprawie przekazania w uiytkowanie zakupionych 

materialow dydaktycznych szkole uczestnicz4cej w projekcie 

„Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pultusku". 

Zarzgd Powiatu podjaj uchwale nr 586/2018 w sprawie przekazania w uZytkowanie 

zakupionych materialow dydaktycznych szkole uczestniczacej w projekcie „Akademia 

Sukcesu w LO Skargi w Pultusku". 

Do ewidencji Starostwa Powiatowego w Pultusku przyjeto wyposaenie oraz materialy 

dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w 

Pultusku" Og priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Dzialania 10.1 Ksztalcenie 

i rozwoj dzieci i mlodziey Poddzialania 10.1.1 Edukacja Ogolna (w tym w szkolach 

zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 — zakupione w postcpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego 

WRP.042.6.12.2017 — „Wyposa2enie pracowni przyrodniczych (chemicznej 

biologicznej) do Liceum Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku". 

W celu realizacji zaloen oraz zachowania trwalogci projektu „Akademia Sukcesu w LO 

Skargi w Pultusku", przekazano w nieodplatne 1.1ytkowanie szkole - Liceum 

Ogednoksztalcacemu im. Piotra Skargi w Pultusku wyposaienie oraz materialy 

dydaktyczne okreglone protokole przekazania. 

4. Informacja nt. sprawozdania z realizacji „Programu wspapracy powiatu 

pultuskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami 

prowadwymi dzialalnoea poiytku publicznego za rok 2017." 

Zarzftd Powiatu przyje informacje nt. sprawozdania z realizacji „Programu wsp61pracy 

powiatu pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzacymi 

dzialalnok po2ytku publicznego za rok 2017."w brzmieniu za4cznika nr 5 do 

protokolu. 

Sprawozdanie zostanie skierowane na posiedzenia komisji i Sesje Rady Powiatu. 

5. Informacja nt. protestu Mieszkaticow Glodowa, Trzcifica i Gogciejewa 

wobec planu budowy fermy wraz z biogazowniq w Trzciticu. 



Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem mieszkaricow Glodowa, Trzcilica, Gokiejewa 

stanowiacym sprzeciw wobec planu budowy fermy wraz z biogazownia w miejscowoki 

Trzciniec, bezpogrednio przylegajacej do miejscowoki Glodowo i Gokiejewo, w 

brzemieniu zalacznika 6 do protokolu. 

Wg informacji przekazanej przez Dyrektora Budownictwa i Architektury do dnia 

dzisiejszego nie wplynal wniosek o wydanie pozwolenia na budowc dot. ww. inwestycji. 

Natomiast w przypadku wplywu wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowc, 

organ administracji architektoniczno — budowalnej, ustala obszar oddzialywania obiektu 

w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. .U. z 2017r. 

poz. 1332 ze zm.). Ponadto ustawodawca zapewnil stronom czynny udzial, w kaZdym 

stadium postcpowania, a przed wydaniem decyzji umoZliwil im wypowiedzenie sic, co 

do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych Zadari. (art. 10 ust. 1 ustawy z 

14 czerwca 2960r. Kodeks postcpowania administracyjnego Dz. U. z 2017r. poz.1257). 

6. Wniosek Stowarzyszenia Wspolnota Polska dot. dofinansowania pobytu 

na terenie Powiatu Puttuskiego dzieci i rntodzieiy z Kresow Wschodnich 

Zarzad Powiatu zapoznal sic wnioskiem Wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspolnota 

Polska" dot. dofinansowania pobytu na terenie Powiatu Pultuskiego w okresie 

wakacyjnym dzieci i mlodzieZy polskiego pochodzenia glownie z Kresow Wschodnich 

dawnej Rzeczpospolitej Polskiej: Ukrainy, Bialorusi, Rosji, Litwy, Lotwy i Estonii w 

ramach projektu „Lato z Polska - 2018". 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal ww. wniosek, przeznaczajac 1.000zI na 

sfinansowanie wydatkOw zwiazanych z zakwaterowaniem dzieci i mlodziey. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 7 do protokolu. 

7. Omowienie zatoieti do projektow uchwaty Rady Powiatu w sprawie 

zmian budietu powiatu oraz WPF 

Zarzad Powiatu omowil i przyjal zalolenia do projektow uchwal Rady Powiatu w 

sprawie zmian budzetu powiatu oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego w brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu. 



8. Omovvienie zalo2efi do projektu uchwaly Rady Powiatu sprawie emisji 

obligacji 

Zarzqd Powiatu omowil i przyje zalolenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

emisji obligacji w brzmieniu zalftcznika nr 9 do protokolu. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

583/2018 w sprawie zmian w uchwale bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr 

/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi 

ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak Nr 

584/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu administracji rzqdowej 

oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonania bud2etu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

585/2018 w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku wykonania 

budzetu. 

12. Omowienie tematyki Sesji Rady Powiatu 

Zarzqd Powiatu postanowil wystqpie z wnioskiem do Przewodniczqcego Rady o 

wprowadzenie pod obrady najbli2szej Sesji Rady Powiatu tematow, o ktorych mowa w 

zalftczniku nr 10 do protokolu. 

13. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzgdu w dn. 10 maja 2018r. 

Zarzqd Powiatu przyje protoked posiedzenia Zarzqdu w dniu 10 maja 2018r. 

14. Wolne wnioski. 

1. 	Zarzqd Powiatu przyje informacj zloonq przez Dyrektora Powiatowego 

Ur4du Pracy nt. projektu pn. „Aktywizacja ()sob mlodych w wieku 30 lat i pow*j 



pozosta4cych bez pracy w powiecie pultuskim" z Europejskiego Funduszu Spolecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwOj, ktOry przeszedi ocenc merytoryczn4, 

i zostal zarekomendowany do realizacji. Uczestnikami projektu bcck 434 osoby w wieku 

18 — 29 lat, bez pracy, w tym osoby niepelnosprawnogck zarejestrowane w PUP, jako 

bezrobotne. Szczegolowa informacja na ww. temat stanowi zakcznik nr 11 do 

protokolu. 

2. W dniu 16 kwietnia 2018r. WojewOdzki Urz4d Pracy w Pultusku przeprowadzil 

w Powiatowym Urzcdzie Pracy w Pultusku kontrok w zakresie przestrzegania 

postanowien umowy z dnia 15 maja 2017r. o gwiadczenie dzialan aktywizacyjnych. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoki w dokumentacji prowadzonej w 

Powiatowy Urz44 Pracy. 

3. Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Zespolu SzkOI im. 

B. Prusa w Pultusku dot. wyra2enia zgody na zorganizowania prac interwencyjnych dla 

jednej osoby bezrobotnej. Wniosek stanowi zakcznik nr 12 do protokolu. 

4. Zarz4d Powiatu zapoznal sic z informac4 nt. organizacji doZynek Powiatowo - 

Gminnych w Zatorach, ktOre odbcd4 sic 19 sierpnia 2018r. i wyrazil zgodc na 

wspOlfinansowanie imprez, zgodnie z zakresem rzeczowym wydatkow stanowkcym 

zakcznik nr 13 do protokolu. 

5. Starosta Pultuski przedstawil informacjc z sesji otwarcia ofert w postcpowaniu o 

udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Przebudowc drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzen — G4socin — Lady Krajcczyno odc. 

Szyszki — Zebry Falbogi". 

Bezpogrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal kwotc, jak4 zamierza 

przeznaczyC na finansowanie zamOwienia w wysokoki 4.320.000,00 zi. 

W terminie Votono nastepujace oferty: 

Oferta Nr 1 Przedsicbiorstwo Budowy i Utrzymania Drog Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 

07-300 Ostrow Mazowiecka, wartog6 oferty brutto: 8.347.707,63 A, termin wykonania: 

210 dni od daty przekazania placu budowy, okres rckojmi: 72 mieskce, termin 

platnogci: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawia4cego. 



Oferta Nr 2 DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pultusk, wartok 

oferty brutto: 5.939.000,01 zl, termin wykonania: 120 dni od daty przekazania placu 

budowy, okres rekojmi: 60 miesiace, termin platnogci: 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiaj4cego. 

Decyzja w sprawie ww. postcpowania zostanie podjeta po przeanalizowaniu budZetu 

powiatu. 

4) Starosta przedstawil informacje z Sesji otwarcia ofert w postcpowaniu o udzielenie 

zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Budowe mostu przez rzeke Prut w m. Zatory wraz z rozbudow4_ drogi powiatowej nr 

3432W na odc. w m. Zatory". 

terminie iotono nastcptOce oferty: 

Oferta Nr 1 Przedsiebiorstwo Budowy DrOg i Mostow Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-

300 Minsk Mazowiecki, wartok oferty brutto: 3.300.501,36 zl, termin wykonania: 90 dni 

od daty przekazania placu budowy, okres rekojmi: 72 miesiftce, termin platnoki: 30 dni 

od daty otrzymania faktury przez Zamawia4cego. 

Oferta Nr 2 STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow, wartok oferty 

brutto: 3.536.479,43 zl, termin wykonania: 150 dni od daty przekazania placu budowy, 

okres rekojmi: 60 miesiecy, termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiajqcego. 

Oferta Nr 3 DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pultusk, wartok 

oferty brutto: 2.525.252,52 z1, termin wykonania: 140 dni od daty przekazania placu 

budowy, okres rekojmi: 72 miesiftce, termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiajftcego. 

rodki finansowe niezbedne na realizacje ww. zadania zostanft zabezpieczone z 

rezerwy subwencji ogolnej bu&etu panstwa- 1.630.800z1, grodki wlasne —

1.400.000z1. 

Postepowanie przetargowe na ww. zadanie zostanie rozstrzygniete po dokonaniu 

przez Rade Powiatu stosownych zmian w uchwale bud2etowej. 



I powiatu: 

Godzina zakoticzenia posiedzenia — 16.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarz 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	I'  

4. Malgorzata Kozlowska 	  

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  
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