
Protokół Nr 32/2011 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 29 czerwca 2011r 

 

− Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 

niniejszego protokółu. 

− Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

− Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.15 

 

1. Sprawa dot. repatriantów.  

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. R. Dynak przedstawił prośbę o 

repatriację złożoną przez Państwa Jemcewy z Karagundy – Kazachstan oraz 

Państwa Karpow z Rosji. 

Wnioski stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

Powiat Pułtuski nie jest w stanie udzielić pomocy wnioskodawcom w kwestii 

mieszkaniowej a tym samym nie może zagwarantować oczekiwanych warunków 

bytowych. Powiat może jedynie pomagać repatriantom poprzez aktywizację 

zawodową, czyli zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zwrot części kosztów poniesionych 

przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, 

wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto powiat 

może zwrócić repatriantom koszty przejazdu do Polski od miejsca zamieszkania 

oraz wspomóc finansowo na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie.  Z uwagi 

na fakt, iż znacznie większe możliwości w kwestii zapewnienia repatriantom lokalu 

mieszkalnego posiadają gminy, Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu prośby 

Państwa Jemcewy z Karagundy – Kazachstan oraz Państwa Karpow z Rosji do 

wszystkich gmin powiatu pułtuskiego.  

2. Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i 

Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku 



Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg p. W. Balcerowski poinformował, że w 

Wydziale Komunikacji i Dróg została przeprowadzona kontrola, której celem było 

ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania  z zakresu administracji rządowej 

określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009r. do 30 listopada 2010r.  

Dyrektor przedstawił wystąpienie pokontrolne w brzmieniu załącznika nr 4  do 

protokołu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „EUROKWALIFIKACJE 

– kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 71/2011  zmieniającą uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu 

pułtuskiego 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 63/2011 Zarządu Powiatu 

w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 71a/2011 zmieniającą uchwałę nr 63/2011 

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej. 

Na członka Komisji Przetargowej na miejsce Moniki Wojtczak została powołania 

Małgorzata Pajewska  

5. 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  72/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 

2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 



6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków 

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę 

nr  73/2011 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w 

toku wykonywania budżetu. 

7. Informacja nt. XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa 

Mazowieckiego  

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. XII edycji konkursu Nagroda 

Marszałka Województwa Mazowieckiego w brzmieniu załącznika nr 5 do 

protokołu.  

Zarząd przyjął informację.  

8. Informacja nt. rozstrzygniętego konkursu „Przyjazny 

Konsumentowi”.  

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. rozstrzygniętego konkursu 

„Przyjazny Konsumentowi”. Zwycięzcami w czterech niżej przedstawionych 

kategorii zostali:  

NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH NA TERENIE 

MIASTA PUŁTUSK 

Salon Urody Camea - Monika Szczerba, ul. Aleja Polonii 4, 06-100 Pułtusk. 

NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU  NA TERENIE 

MIASTA PUŁTUSK 

Sklep odzieżowy Top Moda - Iwona Sitek,  ul. Piotra Skargi 1, 06-100 Pułtusk. 

NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGI NA TERENACH  

WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO 

Milord Hotel – Restauracja, Kleszewo 43. 

NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU NA TERENACH 

WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO 

Sklep Wielobranżowy - Paweł Sakowski w Skórznicach, 06-120 Winnica  



Zgodnie z regulaminem spośród osób biorących udział w głosowaniu została 

wylosowana jedna osoba – Pani Bogusława Leszczyńska, Gródek Nowy 07-215 

Obryte, która otrzyma upominek. 

Zarząd przyjął informację. Wręczenie statutek nastąpi na najbliższej Sesji Rady 

Powiatu.  

9. Informacja nt. otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na:  

1. organizację i przeprowadzenie kursu  „Operator koparko - ładowarki - 

kl. III". 

Pani Agata Łojek sekretarz Komisji ds. udzielenia zamówienia w  projekcie pn. 

„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” -  poinformowała, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i 

przeprowadzenie kursu  „Operator koparko - ładowarki - kl. III" wpłynęły trzy 

oferty, z których dwie zawierają braki formalne. Dlatego wnioskuje się o 

uzupełnienie tych ofert i w przypadku gdy oferty zostaną uzupełnione wnioskuje 

się również wybór najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu (zgodnie z 

kryterium wyboru ofert).    

Zarząd akceptował wniosek Komisji.   

Wykaz ofert jakie wpłynęły w postępowaniu  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

2. organizację i przeprowadzenie szkolenia "księgowość z obsługą 

komputera oraz programu PŁATNIK - poziom podstawowy". 

Pani Agata Łojek sekretarz Komisji ds. udzielenia zamówienia w  projekcie pn. 

„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” -  poinformowała, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i 

przeprowadzenie szkolenia "księgowość z obsługą komputera oraz programu 

PŁATNIK - poziom podstawowy" wpłynęły dwie oferty, które zawierają braki 

formalne. Dlatego wnioskuje się o uzupełnienie tych ofert i w przypadku gdy oferty 

zostaną uzupełnione wnioskuje się również wybór najtańszej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu (zgodnie z kryterium wyboru ofert).    

Zarząd akceptował wniosek Komisji.   



Wykaz ofert jakie wpłynęły w postępowaniu  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

10. Informacja nt. wyniku postępowania na „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu 

przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w 

miejscowości Strzegocin ” 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Peramnicka poinformowała, że w 

postępowaniu ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe na „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych polegających na 

zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w 

miejscowości Strzegocin ” wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – 

Usługowego BUDOMUR Zbigniew Kowalczyk na kwotę 117.501,90zł brutto.  

Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy, ani nie odrzucił oferty.  

PHU BUDOMUR spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 

wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z 

przepisami ustawy PZP, jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium 

ceny, jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100. 

Zarząd przyjął informację.  

11. Sprawa wniosku BIO K.K.  Energia Sp. z o.o. Garnowo – Duże dot. 

wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej energoelektrycznej linii 

napowietrznej 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska 

poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu wystąpiła do Dyrektora DPS Ołdaki 

o przekazanie informacji nt. czy w związku z lokalizację projektowanej 

elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV do zasilania 

działki nr 37 w miejscowości Borza Nowe gm. Gzy, istnieją przesłanki do 

naliczenia opłaty za zajęcie terenu.  

Z wyjaśnień Dyrektora DPS Ołdaki p. A. Wydry wynika , że lokalizacja wskazana 

w załączniku graficznym przebiega przez porośnięte drzewami nieużytki, które nie 

są wykorzystywane rolniczo, natomiast słup planowany jest na granicy działki. Tak 

zaplanowana inwestycja nie powinna zmniejszyć wartości działki i nie będzie 



utrudniać prac polowych. W związku z powyższym DPS Ołdaki nie przewidywało 

opłat z tego tytułu.  

 Na podstawie przedstawionych informacji,  Zarząd Powiatu działając na podstawie 

art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyraził 

zgodę na lokalizację projektowanej elektroenergetycznej linii napowietrznej 

średniego napięcia 15 kV przebiegającej przez działki: 

− wieś Ołdaki, działka nr 30/8 – teren Domu Pomocy Społecznej 

− wieś Sulnikowo, działka nr 89 – droga powiatowa 

Wyrażenie ww. zgody nie jest równoważne z pozwoleniem na zajęcie pasa 

drogowego, które  wymaga odrębnego postępowania prowadzonego przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

12. Informacja nt. demontażu układu torowego linii kolei wąskotorowej 

Nasielsk – Pułtusk 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska 

poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, wraz z radcą prawnym, 

przeanalizowała wyrok Sądu Najwyższego, na podstawie którego „PKP musi 

zwrócić właścicielom działki, na których nie jeździ kolej wąskotorowa. Bez 

znaczenia jest przy tym fakt, że w 1990 PKP została na tych działkach 

uwłaszczona. Dziś kolej już tam nie jeździ. Jeśli grunt nie jest wykorzystywany 

zgodnie z przeznaczeniem, właściciel może zażądać rozwiązania umowy, nawet 

jeśli użytkowanie nie wynika z umowy, ale uwłaszczenia”.  

Dyrektor poinformowała, że Radca  Prawny wyraził opinię, że „rozważanie 

możliwości dokonania zwrotu gruntów, na których funkcjonowała kolejka 

wąskotorowa należy odnieść jedynie do działki gruntu o nr ewidencyjnym 103 o 

pow. 0,0413ha, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu PKP S.A.”  

Następnie Dyrektor dodała, że w powiecie pułtuskim stan prawny pozostałych 

gruntów zajętych pod infrastrukturę kolei wąskotorowej, został częściowo 

uregulowany w trybie postępowania sądowego przez osoby fizyczne posiadające do 

nich prawo własności, natomiast w kwestii gruntów o nieuregulowanym stanie 

prawnym, działania podjął Wójt Gminy Winnica, z którego inicjatywy zostanie 



wszczęte postępowanie  o wywłaszczenie pod ścieżkę rowerową i te grunty staną 

się własnością Gminy Winnica.  

Zarząd przyjął informację.   

13. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 15 czerwca 2011r.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 15 czerwca 2011r. 

14. Wolne wnioski. 

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

w dniu wczorajszym wraz z inspektorem nadzoru p. Łysko wizytował drogę w 

Grabówcu celem dokonania oceny wykonania zadania – budowa chodnika w 

Grabówcu, realizowanego przez  firmę „KDL” Monika Tyszka w Ostrołęce. 

Podczas wizji stwierdzono, że zadanie nie zostanie zrealizowane w terminie 

ponieważ należy wykonać szereg prac wynikających z zawartej umowy  m.in. ok. 20 

wjazdów na poszczególne posesje, zabezpieczyć wadliwie wykonany przez firmę 

KDL przepust drogowy. 

Następnie Dyrektor poinformował, ze firma KDL złożyła faktury: 

- na kwotę ok. 150.000zł. należność nie została wypłacona ponieważ data 

wystawienia tej faktury jest wcześniejsza niż data częściowego odbioru robót. 

Dlatego też ZDP zwrócił się do firmy KDL o zmianę daty  wystawienia 

faktury.  

- na kwotę ok. 101.000zł. Protokół częściowego odbioru robót został 

sporządzony właściwie. Jednak z uwagi na niebezpieczeństwo niewykonania 

zadania w terminie - zgodnie z umową, oraz mając na celu zabezpieczenie 

ewentualnych szkód i zakresu robót jeszcze niewykonanych Dyrektor 

zaproponował wstrzymanie płatności do czasu wyjaśnienia (po uzgodnieniu 

z radcą prawnym).  

Następnie Dyrektor ZDP poinformował, że bardzo ważna sprawą jest 

wyszacowanie robót jakie pozostały jeszcze do wykonania przez firmę KDL.  

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz  mając na względzie fakt, iż w dniu 30 

czerwca 2011r. upływa termin realizacji zadania  - budowa chodnika w Grabówcu, 

ZDP –  dokona komisyjnego sprawdzenia jakie prace nie zostały jeszcze wykonane 



i wezwie wykonawcę do niezwłocznego ich dokończenia pod rygorem odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy oraz żądania przez Zamawiającego 

odszkodowania zgodnie z zapisami umowy. Powyższą procedurę ZDP uzgodni z 

radcą prawnym.  

  

Sprawa złożenia wniosku do Marszałka Woj. Maz. o udzielenie dotacji  

Dyrektor Wydziału Budownictwa p. W. Subkowski poinformował, że Marszałek 

Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na 

prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.  Wysokość dofinansowania wynosi do 50 % 

nakładów na te prace. Natomiast jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość 

historyczną albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

albo gdy sytuacja wymaga podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku 

dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych  na 

wykonanie tych prac lub robót budowlanych.  

Dyrektor przedstawił propozycję złożenia wniosku do Marszałka o 

przyznanie środków na odnowienie i całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic 

oraz zewnętrznych odrzwi i  drzwi w elewacji frontowej w byłym budynku szpitala 

w Pułtusku.  

Przewidywany koszt ogółem zadania , zgodnie z wykonanym kosztorysem, wynosi 

201.602,92zł (brutto).  

Zarząd akceptował wniosek jaki zostanie złożony do Marszałka Woj. Maz. w 

brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.  

 

Starosta Pułtuski poinformował, że na dzień 12 lipca  2011r. na godz. 8.00 zwołuje 

posiedzenie Zarządu Powiatu w Pułtusku. Na prowadzącego posiedzenie wyznacza 

członka Zarządu Powiatu  p. W. Saracyna.  

 

 Na tym posiedzenie zakończono.  



Posiedzenie zakończyło  się o godz. 11.30 

Bogumiła Przybyłowska  

  

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

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

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

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

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

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

 


