Protokół Nr 87/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 14 października 2008r.
I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszego protokółu.
II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00.
1. Sprawa rentgenowskiego aparatu mammograficznego.
Starosta Pułtuski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 9 października br.
Zarząd Powiatu mając na względzie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych
mieszkańców powiatu pułtuskiego wstępnie ustalił, że do czasu uruchomienia
nowego

szpitala,

rentgenowski

aparat

mammograficzy

zostanie

zamontowany w Przychodni w Pułtusku.
Zarząd ostateczna decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie po uzyskaniu
informacji o kosztach związanych z przystosowaniem pomieszczeń do ww.
potrzeb.
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – Pan N. Tokarski przedstawił ofertę
wykonania prac adaptacyjnych w pracowni mammograficznej w Przychodni
w SP ZOZ w Pułtusku. Zgodnie z opracowaniem łączny koszt wykonania
ww. prac został wyceniony na 135.900zł brutto.
Oferta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd Powiatu odstąpił od wcześniej podjętej decyzji dot. montażu aparatu
mammograficznego w Przychodni.
2. Sprawa podpisania umowy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa
w Warszawie o dostawę gazu do nowo budowanego szpitala.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała,
że powiat pułtuski otrzymał od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa wzór
umowy oraz wniosek o dostawę gazu do nowo budowanego szpitala w
Pułtusku, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie z prośbą o przygotowanie wniosku i
skompletowanie wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.
Z

przekazanego

Inwestycyjnych

pisma
w

Wojewódzkiego

Ciechanowie

wynika,

Przedsiębiorstwa
że

Mazowiecka

Usług
Spółka

Gazownictwa ma wydać zgodę na wykonanie brakującego odcinka gazociągu
w ul. Wyszkowskiej. Czasokres wykonania 2-3 dni. Podanie gazu na obiekt
szpitala przewiduje się w ciągu dwóch tygodni od zakończenia robót tj. ok.
31 października br.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz podtrzymał wcześniej podjętą
decyzję dot. ogrzewania olejowego budowanego szpitala w roku 2008.
Umowa z Mazowiecką Spółką Gazownictwa

o dostawę gazu zostanie

podpisana po przygotowaniu wniosku oraz pełnej dokumentacji przez
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie.
Zarząd Powiatu ustalił termin dostawy gazu na dzień 1 stycznia 2009.
3. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego do nowo
budowanego szpitala oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka przedstawiła
wyniki postępowania na realizację zadania pn. „Dostawa oleju opałowego do
siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz dostarczenie ciepła dla
zabezpieczenia zamontowanych urządzeń i prawidłowego wykonawstwa
robót technologicznych i budowlano – montażowych dla budowanego
szpitala w Pułtusku w sezonie grzewczym 2008/2009”
W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty

1)

PPHU WAGAT Sp. J. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska
95 – oferta uzyskała

99,55 pkt . Cena oferty -

121.878zł
2) Przedsiębiorstwo Budowlano–Handlowe Z.Niziński
07 – 200 Wyszków,

ul. Serocka 11A –

oferta uzyskała 100 pkt. Cena oferty - 121.329,00 zł.
Komisja przetargowa proponuje wybór oferty Przedsiębiorstwo Budowlano–
Handlowe Z.Niziński ze względu na najniższą cenę.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję komisji
4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
Zarząd

Powiatu

Organizacyjnego

postanowił,

że

decyzję

w

sprawie

Regulaminu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

podejmie na jednym z posiedzeń Zarządu.
5. Wniosek Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dot. wyrażenia
zgody na zwiększenie zatrudnienia w roku szkol. 2008/2009 o ½
etatu pedagoga szkolnego oraz etat kierownika gospodarczego.
Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. B.
Prusa w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia w roku
szkol. 2008/2009 o ½ etatu pedagoga szkolnego oraz etat kierownika
gospodarczego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia ½ etatu pedagoga
szkolnego natomiast sprawę zatrudnienia kierownika gospodarczego Zarząd
Powiatu omówił na najbliższym posiedzeniu Zarządu, w którym będzie
uczestniczył Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W.
Gregorczyk.

6. Informacja Dyrektora ZDP nt. przeprowadzonego postępowania
przetargowego na wykonanie chodnika w miejscowości Pniewo.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wyniki
postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 3421W Lutobrok- Pniewo- Zatory w
miejscowości Pniewo od km 0+000 do km 0+500” .
Kwota po przetargu wynosi 83.750zł natomiast w budżecie powiatu na
realizację ww. zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 80.000zł.
Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania oraz postanowił wystąpić
do Rady Powiatu o zwiększenie środków na realizację ww. zadania.
Zarząd Dróg Powiatowych podpisze umowę z wykonawcą po Sesji Rady
Powiatu, która planowana jest na 20 października br.
7. Informacja Dyrektora ZDP nt. przeprowadzonego postępowania
przetargowego na wykonanie chodnika w miejscowości Psary.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wyniki
postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 4407W Gródek- Obryte- Pułtusk w miejscowości
Psary od km 28+149 do km 30+135”
Kwota po przetargu wynosi 531 946,84 zł, natomiast w budżecie powiatu
zabezpieczono na roku 2008 środki w wysokości 300.000zł.
Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania oraz postanowił wystąpić
do Rady Powiatu o zabezpieczenie pozostałych środków w kwocie
231.946,84zł w budżecie powiatu na 2009r.
Zarząd Dróg Powiatowych podpisze umowę z wykonawcą po Sesji Rady
Powiatu, która planowana jest na 20 października br.

8. Wniosek Ryszarda Mroczkowskiego zam. Psary o przedłużenie

budowy chodnika w miejscowości Psary na wysokość działek
będących w obszarze zabudowanym
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek
Ryszarda Mroczkowskiego zam. Psary o przedłużenie budowy 90m chodnika
we wsi Psary na wysokości działek oznaczonych numerem ewidencyjnym
108, 109/1 i 109/2. będących w obszarze zabudowanym.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek. Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Pułtusku podejmie działania aby ww. zadanie zostało
wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 4407W Gródek – Obryte - Pułtusk w miejscowości
Psary od km 28+149 do km 30+135” w latach 2008-2009.
9. Wniosek mieszkańców wsi Zaborze dot. budowy drogi
powiatowej od wsi Strzyże do wsi Zaborze
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek
mieszkańców wsi Zaborze gm. Pokrzywnica dot. budowy drogi powiatowej
od wsi Strzyże do wsi Zaborze.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu z uwagi na wcześniej zaplanowane zadania drogowe oraz
ograniczone środki finansowe budżetu powiatu,

negatywnie zaopiniował

wniosek.
Poza tym

Zarząd Powiatu złożył wniosek na modernizację dróg

powiatowych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
w którym zostały również uwzględnione drogi położone na terenie Gminy
Pokrzywnica, tj.: droga na odc. Kacice – Pokrzywnica oraz droga na odc.
Niestępowo – Łubienica.

Jednakże biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejezdności na ww.
drodze, Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku dokona jej poprawy w
ramach bieżącego utrzymania dróg.
10.Wniosek mieszkańców wsi Lutobrok o modernizację drogi na
odc. Lutobrok – Lutobrok – Folwark.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że
mieszkańcy wsi Lutobrok Folwark i Lutobrok wystąpili ponownie z
wnioskiem o wykonanie remontu i modernizacji drogi powiatowej na odc.
Lutobrok – Lutobrok Folwark. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił, że wykonał roboty drogowe,
do których zobowiązał go Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia
br. , tj. dożwirowanie i wycinka krzaków z przydrożnych rowów.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do
przeprowadzenia rozmowy z sołtysami wymienionych wsi na temat robót
koniecznych do wykonania na ww. drodze.
O wyniku rozmowy Dyrektor ZDP powiadomi Zarząd Powiatu.
11.Wniosek mieszkańców wsi Trzciniec o ułożenie chodnika
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek
Mieszkańców wsi Trzciniec dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej
we wsi Trzciniec.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu z uwagi na wcześniej zaplanowane zadania drogowe oraz
ograniczone środki finansowe budżetu powiatu,

negatywnie zaopiniował

wniosek. Jednakże mając na względzie bezpieczeństwo pieszych, Zarząd Dróg
Powiatowych w Pułtusku dokona poprawy stanu poboczy przy ww. drodze
w ramach bieżącego utrzymania dróg.
12.Wniosek mieszkańców wsi Tocznabiel o ustawienie znaków
drogowych celem zmniejszenia prędkości przejazdu samochodów
na drodze Pułtusk – Zambski Kościelne.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek
Mieszkańców wsi Tocznabiel dot. ustawienia znaków drogowych i
ograniczników, celem zmniejszenia prędkości przejazdu samochodów na
przebiegającej przez wieś drodze Pułtusk – Zambski Kościelne.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd Powiatu mając na względzie przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) postanowił przekazać wniosek
do zarządcy drogi – Wójta Gminy Obryte.
Organ zarządzający ruchem, w tym przypadku Starosta Pułtuski rozważy
ustawienie znaków drogowych i ograniczników na przedmiotowej drodze na
podstawie wniosku złożonego przez Wójta Gminy Obryte.
13.Sprawa realizacji uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia
skargi dot. p. Stalmacha

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że w
najbliższym czasie przystąpi do realizacji postanowień uchwały Rady
Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. p. Stalmacha), tzn. w
pasie drogowym drogi powiatowej Dzbanice – Klaski w miejscowości Mory
wykonana niezbędne prace, które przyczynią się do lepszego zabezpieczenia
zabudowań p. Stalmach przed zalewaniem.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
14.Sprawa budowy chodnika w miejscowości Grabówiec.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że w
miejscowości Grabówiec konieczna jest budowa chodnika o długości 2700mb.
Obecnie trwa proces komunalizacji terenów przewidzianych pod budowę
ww. chodnika.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do
przygotowania

szczegółowej

informacji

nt.

komunalizacji

terenów

przewidzianych pod budowę chodnika w miejscowości Grabówiec.
15.Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dot.
a. włączenia do planu robót inwestycyjnych w roku 2009 drogi
Pułtusk – Bulkowo na odc. Lipniki Stare
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek dot.
włączenia do planu robót inwestycyjnych dróg w roku 2009 drogi Pułtusk Bulkowo na odcinku przez m. Lipniki Stare.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek.
b. włączenia do planu robót inwestycyjnych w roku 2009

wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
gruntowej Borza Strumiany – Osiek Aleksandrowo

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku przedstawił wniosek dot.
uwzględnienia w planach inwestycyjnych w roku 2009 wykonanie
dokumentacji technicznej przebudowy drogi gruntowej Borza Strumiany –
Osiek Aleksandrowo o długości 900mb. Koszt wykonania dokumentacji ok.
20.000zł.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek.
c. zwiększenia środków finansowych w budżecie Zarządu Dróg
Powiatowych w 2009r.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku zwrócił się z wnioskiem o
zwiększenie środków finansowych w planie jednostki na 2009r.
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawa zostanie rozpatrzona podczas
omawiania projektu budżetu powiatu na 2009r.
16. Omówienie założeń do budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą Nr
XXXV/272/06 z dnia 7 czerwca 2006r. określiła tryb prac nad projektem
budżetu powiatu , rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.
Zgodnie z §1 cyt. uchwały – „Po uzyskaniu informacji o założeniach do
budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na
kolejny rok budżetowy, Zarząd Powiatu określa i przyjmuje wskaźniki do
planowania projektu budżetu powiatu”.
Wskaźniki zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2009r. są następujące:
Inflacja – 102,9%
Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 103,9%
Kwota bazowa dla nauczyciela - od stycznia do sierpnia – 2.177,68zł, od
września do końca grudnia – 2.286,75zł

Najniższe wynagrodzenie w 2009r. - 1.276zł brutto – natomiast w roku 2008
wynosi - 1126zł
Składka na fundusz pracy bez zmian 2,45%.
Projektowane zadania inwestycyjne na 2009r. stanowią załącznik Nr 12 do
protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował przedstawione wskaźniki.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z obowiązującą ustawą o
finansach publicznych łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z
należnymi w danym roku odsetkami

przypadających w danym roku

budżetowym, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok
budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Czyli powiat
pułtuski w roku 2008 może posiadać zaciągnięte kredytu i pożyczki wraz z
odsetkami w wysokości ok. 8 mln zł.
Obecnie są propozycje zmiany ustawy o finansach publicznych, zgodnie z
którymi każdy samorząd będzie wyliczał próg długu na bazie wykonania
budżetu za okres trzech lat. Wyliczony wskaźnik dla powiatu pułtuskiego
wynosi 3,47%, tzn. że powiat pułtuski może posiadać spłatę roczną, tj. rata
kredytu, pożyczek oraz odsetki do wysokości 1.862.000zł. Zgodnie z
projektem ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych –
wskaźnik indywidualnego długu dla jednostki samorządu terytorialnego
będzie obowiązywał po raz pierwszy do opracowania projektu budżetu na
2010rok.
Zaciągnięte kredyty, pożyczki

oraz emisja obligacji z lat ubiegłych dają

roczny dług do spłaty w wysokości 1.400.000zł. Czyli powiat pułtuski może
jeszcze zaciągnąć kredyt, ale

łączna spłata wraz z odsetkami nie może

przekroczyć w danym roku 400.000zł
Zarząd przyjął informację.

17.Wniosek o używanie herbu powiatu
Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Koła Pszczelarzy w
Pułtusku dot. wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu na sztandarze
Koła.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.
18.Ustalenie terminu oraz omówienie tematyki XXII Sesji Rady
Powiatu
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady

z

wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 14 ust. 2 Statutu
Powiatu Pułtuskiego z niżej wymienionych przyczyn:
1) Wojewoda Mazowiecki na utworzenie i działalność Środowiskowego
Domu Samopomocy w roku 2008 przyznał dotację celową w wysokości
147.000zł., która powinna zostać wykorzystana do końca roku. Poza tym
konieczność

przeprowadzenia

prac

remontowych

i

rozpoczęcia

działalności jednostki od 1 grudnia br. powoduje konieczność złożenia
wniosku o zwołanie Sesji w trybie pilnym.
2) Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznał powiatowi pułtuskiemu dodatkowe środki w kwocie 124.786zł
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które do
budżetu powiatu można wprowadzić tylko

uchwałą Rady Powiatu.

Zbliżający się koniec roku i konieczność wydatkowania ww. środków
przyczynia się również do złożenia wniosku o zwołanie Sesji.
Wniosek o zwołanie Sesji będzie zawierał następujący porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2008r.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i
Starosty Pułtuskiego nt. oświadczeń majątkowych.
4. Wydelegowanie kandydata powiatu pułtuskiego do Powiatowej

Rady Zatrudnienia.
5. Wydelegowanie dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji
Bezpieczeństwa.
19.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9
października 2008r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 9 października
2008r.
20. Wolne wnioski.

Wicestarosta Pułtuski zaproponował, aby na planowane spotkanie z wójtami
gmin

powiatu

pułtuskiego

zaprosić

firmę

PROFIT-GROUP,

która

przedstawiłaby informację nt. wykorzystania technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (ICT) w powiecie pułtuskim. Powyższa firma na realizację
ww. zadania pozyskuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że powiat pułtuski złożył dwa wnioski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o pozyskanie środków na
budowę szpitala w Pułtusku, tj. na wyposażenie szpitala oraz na roboty
budowlane.
Wicestarosta uważa, że Zarząd Powiatu powinien opracować wariant „B”
budowy szpitala w sytuacji nie pozyskania środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty.

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00
Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik

