Protoko1 nr t I3 ./2019
posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Puttusku
w dniu 28 sierpnia 2019r.
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 rozpoczqlo siq godz..8.30
1. Ornowienie spraw dot. drog powiatowych.
Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych przedstawil informacje m.in. nt.
• zestawienia wnioskow drogowych ztoionych do dofinansowania ze zrode1
zewnetrznych:
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km
2+659,35 w miejscowoki Pultusk ulica Bialowiejska, dofinansowanie z
Mazowieckiego Urzqclu Wojewodzkiego w ramach Funduszu Drog
Samorz4dowych od 50 do 80% wartoki. Realizacja 2019 r. Przewidywany koszt
inwestycji 2.515.000,00 A.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porzqdzie-Obryte-Pultusk na
odcinku Obryte - Grodek Nowy, dofinansowanie z Urzqdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu Wsparcia
Zadati WaZnych Dla Rownomiernego Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego,
planowana realizacja 2020 r. Przewidywany koszt planowanej inwestycji to
5.934.111,46 zl, dotacja 3.560.466,00 zl, grodki wlasne 2.373.645,46 zl.
3. Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo Krzyczki Pien4Ai - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestqpowo Wlogcialiskie
do m. Kozieglowy, dofinansowanie z Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego w
ramach Funduszu Drog Samorz4dowych od 50 do 80% wartoki. Realizacja 2020r.
Przewidywany koszt inwestycji 4.375.100,89 zl.

• rozstrzygnictych przetargow na zadania drogowe:
a. budowc mostu przez rzekc Niestcpowkc w m. Kozieglowy oraz przebudowc drogi
na odc. Kacice — Nowe Niestcpowo. Wartoge zadania wynosi 2.372.146,71z1.
Powstale oszczcdnoki to: 127.853,20 zi (tj. rezerwa budzetu panstwa: 58448z1,
grodki wlasne: 69.405,29z1)
b. przebudowc drogi powiatowej na odcinku w m. Szyszki Wlogcianskie. Wartoge
zadania wynosi 692.342,18z1. Powstale oszczcdnoki to: 214.424,82z1.
Lacznie oszczcdnoki wynosza 342.278,11z1. Zarzad postanowil, 2e decyzjc w sprawie
przeznaczenia ww. oszczcdnoki podejmie po uzyskaniu informacji o rozpatrzeniu
wnioskow zlo2onych o dofinansowanie przebudowy dr.* powiatowych.
c)

wniosek mieszkaticow wsi Bartodzieje dot. modernizacji drogi Bartodzieje

— Obryte (droga przez las)
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem mieszkancow miejscowoki Bartodzieje w
sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3433 Bartodzieje — Obryte w brzmieniu
zalqcznika nr 3 do protokolu.
Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZDP poinformowal, 2e w roku 2015 zostal
przebudowany odcinek na dlugoki 1340mb w m. Bartodzieje. Natomiast w roku
bie2qcym zgodnie z decyzjq wladz powiatu zostala wykonywana dokumentacja
projektowa przebudowy odcinka drogi od m. Obryte do m. Pcpkowo dlugoki 1000m.
Realizacja ww. inwestycji planowana jest na lata 2020-2021,w przypadku ujecia jej przez
Radc Powiatu w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostaly odcinek drogi dlugoki
okolo 1000mb rownie2 bcdzie wymagal wykonania dokumentacji projektowej i ujecia jej
realizacji w WPF. Ze wzglcdu na mo2liwoki finansowe Powiatu, realizacja obydwu zadan
wymaga pozyskania zarowno dotacji z funduszu ministerialnego bqdi samorzqdowego,
jak i z pewnogciq samorzqdu lokalnego. Wstcpna deklaracja Gminy o mo2liwoki
dofinansowania inwestycji na przedmiotowej drodze moglaby pozwoliC Zarzqdowi
Powiatu na weryfikacjc Prognozy Finansowej na lata nastcpne dla ujccia realnych
terminow wspolnej realizacji obu inwestycji.

Majac na wzglcdzie stan drogi na odcinku Bartodzieje - Obryte, Zarzad Powiatu informuje,
ze Zarz44 Drog Powiatowych w Pultusku bedzie podejmowal wszelkie dzialania, maj4ce
na celu zapewnienie jej przejezdnogth do czasu jej przebudowy.
d) wniosek mieszkaricow wsi Obryte dot. poloienia asfaltu w m. Obryte
( do ostatniej posesji nr 201)
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem mieszkancow wsi Obryte dot. poloenia asfaltu
w m. Obryte ( do ostatniej posesji nr 201) oraz informacj4. Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych , iz na ww. odcinek drogi opracowana jest dokumentacja projektowa.
Ponadto Powiat Pultuski widz4c potrzebc przebudowy powyzszej drogi w roku 2015
wykonal inwestycjc przebudowy drogi powiatowej w m. Bartodzieje, jak rownieZ w roku
bieZ4cym przedmiotowy odcinek drogi w ramach bieZ4cego utrzymania drog byl
uzupelniany za pomoc4 destruktu asfaltowego przez pracownikow obwodu Drogowego
Zarzftdu Drog Powiatowych w Pultusku.
Wniosek stanowi zal4cznik nr 4 do protokolu.
2. Informacja nt. interpelacji Radnego M. Cichowicza dot. przewozow
autobusowych o charakterze uiytecznogci publicznej
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z interpelacj4 radnego M. Cichowicza oraz z wyjagnieniami
przekazanymi w sprawie przez Dyrektora Wydzialu Komunikacji i Dreg, tj.:
1) Czy Powiat Pultuski zamierza przywrociC lokalne po14czenia autobusowe na terenie
powiatu Pultuskiego?
Powiat Pultuski nie wyklucza przywracania lokalnych pol4czeti autobusowych, jednakle
wymaga to wnikliwej analizy potrzeb spolecznych w tym zakresie oraz oceny mozliwosci
finansowych powiatu.
2) JeZeli tak, na jakich odcinkach powiatu bcd4 przywrOcone pol4czenia lokalne?
Do 31 grudnia 2019 r. zachowuja wainoge wydane przez Staroste Pultuskiego w 2018 r.
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 litera e ustawy z dnia 6 wrzegnia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.58, ze zm.) zezwolenia na wykonywanie przewozow
regularnych osob na liniach komunikacyjnych przebiegaj4cych w granicach powiatu
pultuskiego. Przywracane bcda tylko to pol4czenia lokalne, ktore bcd4 wynikae z analizy

potrzeb spolecznych w tym zakresie, okreglanych we wspolpracy z samor4dami
gminnymi.
3) Czy Powiat Pultuski ziozyl lub zamierza zloZye wniosek o dofinansowanie realizacji
zadan wiasnych organizatorow w zakresie przewozow autobusowych a charakterze
u#tecznogci publicznej?
Starosta Pultuski dotychczas nie aplikowal o dofinansowanie w bieZ4cym roku,
tj. w okresie od 01.09.-31.12.2019 r. przewozow autobusowych z programu rzgdowego w
ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozow autobusowych o
charakterze u2ytecznogci publicznej. Planowane jest zlolenie wniosku, dot.
dofinansowania przewoz6w w roku przyszlym, w ww. zakresie w przewidzianym prawem
terminie (brak informacji w tym zakresie).
4) Jekli tak, na jak4 kwotq opiewa lub ma opiewa wniosek o dofinansowanie realizacji
zadan wlasnych organizatorow w zakresie przewozow autobusowych o charakterze
u2ytecznogci publicznej?
Na chwilc obecn4 kwota, na kt6r4, ma opiewae przedmiotowy wniosek jest nieustalona,
gdyby np. byla moZliwoge zrealizowania przewozow os6b w powiecie (zamiast
dotychczasowych zezwolen) w nowej formule wynikajacej z ww. ustawy kwota to powinna
wyniege ok. 160.000,00z1.
3. Zatwierdzenie propozycji wynagrodzen dyrektorow szkol i placowek
oSwiatowych
Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z informac4 przedstawion4. przez Sekretarza Powiatu
zatwierdzil proponowane stawki wynagrodzen dyrektorow szkol i placOwek ogwiatowy w
brzmieniu zakcznika nr 5 do protokolu.
4. Propozycja Centrum Onkologii — Instytut im. M. Sklodowskiej — Curie dot.
wspolpracy przy ogolnopolskim programie profilaktyki czerniaka.
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z propozyc4 Centrum Onkologii — Instytut im. M.
Sklodowskiej — Curie nt. wspOlpracy przy ogOlnopolskim programie profilaktyki czerniaka
w brzmieniu za4cznik nr 6 do protokolu. W ramach bezplatnego programu zostal
opracowany scenariusz lekcyjny przeznaczony na 1 godzinc lekcyjna, wraz z calf, obudowq

dydaktyczna - ulotka, plakat, materialy dla nauczyciela , film na temat samobadania skory.
Komplet materialow zostanie udostcpniony w wersji elektronicznej samorz4dom, ktore
zdecyduja sic na udzial w programie. Zajccia adresowane sa. do uczniow szkol
ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoly podstawowej. Realizatorami programu mom,
bye nauczyciele biolodzy, pielcgniarki szkolne a nawet nauczyciele wychowawcy w ramach
godziny wychowawczej. Po skoficzonych zajcciach uczniowie 1304_ znae zasady
profilaktyki czerniaka, zdobcd4 umiejctnogci przeprowadzenia samobadania skory czy te2
ronicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwyklymi
znamionami na podstawie zasady ABCDE „czerniakowe abecadlo".
Zarzqd Powiatu postanowil o przystapieniu do ww. programu.
5. Informacja nt. wtqczenia w kampanie „Ciqia bez alkoholu"
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z informacja przedstawiorq przez Sekretarza Powiatu
zdecydowal o wiqczeniu sic w kampanic w roli Partnera Kampanii „Ci#a bez alkoholu".
Wlaczenie sic w kampanic w roli Partnera jest mo2liwe poprzez:
- promowanie dzialari edukacyjnych prowadzonych w mediach spolecznogciowych,
- dystrybucjc ogolnodostcpnych materialow takich jak: plakaty czy ulotki,
- emisje spotu telewizyjnego i spotow radiowych w lokalnych mediach oraz na stronach
internetowych lokalnych instytucjach,
- zamieszczanie artykulow edukacyjnych w lokalnych mediach,
- organizowanie konferencji, debat, szkolen orz spotkan maj4cych na celu wzrost
gwiadomoSci spoleczenstwa w zakresie szkod wynikajacych ze spo2ywania alkoholu przez
kobiety w ci#y,
- organizowanie iventow edukacyjnych- piknik6w, podczas ktorych podejmowane s4 tregci
zwiazane z promowanie abstynencji w czasie ci#y,
- realizacjc zajce profilaktycznych dla mlodzieZy w wieku od 15 roku zycia.
Informacja stanowi zalftcznik nr7 do protokolu.

6. Omovvienie zaloieri do projektu uchwaly Rady Powiatu w spr. zmian
budietu powiatu na 2019r. oraz WPF
Zarzad Powiatu akceptowal zaloenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie
zmian budZetu powiatu na 2019r. oraz WPF, w brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu.
7.

Podjccie uchwaly w sprawie informacji o przebiegu wykonania budietu

powiatu za I polrocze 2019, wraz z informacjg o ksztaltowaniu sic wieloletniej
prognozy finansowej.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr
161/2019w sprawie informacji o przebiegu wykonania budZetu powiatu za I polrocze
2019, wraz z informacja. o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej.
8.

OmOwienie tematyki Sesji Rady Powiatu w Pultusku

Zarzad Powiatu postanowil wystvie do Przewodniczacego Rady o uwzglcdnienie w
porzadku Sesji tematow, o ktorych mowa w zalaczniku nr 9 do protokolu.
9.

Wolne wnioski

1. Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacjq, Sekretarza Powiatu nt. zakresu rekrutacji
do podleglych szkol ponadpodstawowych dla mlodzieZy w roku szkolnym
2019/2020. Informacja stanowi za4cznik nr 10 do protokolu.
2. W zwivku ze zmiana, na stanowisku dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pultusku oraz dyrektora Liceum Ogolnoksztalcacego im. P. Skargi w Pultusku
zachodzi koniecznok zmiany uchwaly w sprawie udzielenia Starogcie Pultuskiemu
oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upowaZnienia do
skiadania ogwiadczen woli w sprawach majatkowych. Wobec powyZszego w
przedmiotowej sprawie Zarzqd podjal uchwalc nr 162/2019.
3. Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie liczne wnioski Radnej H. Banach, jak rownieZ
wnioski zglaszane przez Radna, M. Chelstowska. podczas Sesji Rady Powiatu dot.
remontu drogi powiatowej na odc. Kowalewice, postanowil zabezpieczyC grodki w
planie finansowych jednostki na ww. zadanie.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia -10.00
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