Protokół Nr 105/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 29 stycznia 2009r.
I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszego protokółu.
II. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.15
Pierwszej części posiedzenia przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej
Dolecki
1. Sprawa złożenia wniosku do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
W związku z możliwością pozyskania dotacji z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację lub budowę dróg Zarząd
Powiatu postanowił o złożeniu wniosku na modernizację drogi powiatowej
Łady – Winnica na odcinku Łady - Zalesie na terenie Gminy Gzy o długości
400m. Wartość zadania – 143.967zł.
2. Sprawa złożenia wniosku w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z art. 26 ust. l ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U, z 2008 r. Nr 88, póz,
539) w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji
ogólnej. Zgodnie z art. 26 ust. l pkt l środki z powołanej rezerwy przeznacza
się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w
granicach miast na prawach powiatu.
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
odbyło się w dniu 29 października 2008 r. zostały ustalone następujące
kryteria, według których będą oceniane i weryfikowane wnioskowane

inwestycje:
1. Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub
przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite
numery

inwentarzowe

(JNI),

posiadających

ważną

decyzję

o

pozwoleniu na budowę.
2. Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub
przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co
najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw),
dla realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej ich
realizacji oraz zastosowaniu takich samych parametrów technicznych
(klas) wynikających z przepisów techniczno - budowlanych.
3. Posiadanie znaczącego udziału środków własnych zarządcy drogi, w
wysokości nie niższej niż kwota wnioskowanego dofinansowania.
4. Pełne wykorzystanie przyznanego w 2008 r. dofinansowania z rezerwy
oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej
inwestycji, w kwocie nie niższej niż otrzymane dofinansowanie z
rezerwy.
5. Ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem
dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny.
6. Dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii:
- decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w pkt l,
- porozumienia, o którym mowa w pkt 2,
- kopii uchwał budżetowych przyjętych przez organy stanowiące
dotyczących inwestycji drogowych oraz kwot przeznaczonych na ich
finansowanie.
Termin złożenia wniosków – do 31 stycznia 2009r.
Zarząd Powiatu wstępnie ustalił, że w ramach Programu rezerwy subwencji
drogowej zostanie zgłoszona droga powiatowa na odc. Nasielsk - Strzegocin,
która będzie realizowana w partnerstwie z powiatem nowodworskim.

Powyższa droga przebiega przez tereny gmin: Nasielsk (gmina miejskowiejska) oraz Świercze

powiatów:

nowodworskiego

oraz

pułtuskiego.

Droga ma charakter drogi zbiorczej łączącej miejscowości Nasielsk,
Strzegocin i Gołymin będącej jednocześnie główną osią komunikacyjną dla
okolicznych miejscowości. Droga powiatowa stanowi połączenie dróg
wojewódzkich nr 571, 620 do drogi krajowej nr 60. Poza tym w ww. ciągu
drogowym zaplanowano przebudowę obiektu inżynierskiego – czyli mostu.
Wicestarosta Pułtuski przedstawił projekty umów opracowane przez powiat
nowodowrski oraz przez powiatu pułtuski dot. realizacji ww. zadania.
Radny Z. Szczepanik zaproponował aby wzorem lat poprzednich zadania
drogowe były realizowane przy udziale finansowym gmin. W związku z
powyższym zaproponował wystąpić zarówno do Gminy Gzy jak również do
Gminy Świercze o współfinansowanie zadań inwestycyjnych, które będą
realizowane na ich terenie.
Zarząd akceptował propozycję Radnego Z. Szczepanika.
Zarząd Powiatu ze względu na konieczność dopracowania warunków umowy o
partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego,

postanowił o przerwie w

obradach Zarządu od godz. 9.30 do 14.00.
Obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione o godz. 14.00
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn
Wicestarosta Pułtuski przywitał obecnego na posiedzeniu Zarządu Radnego
Sejmiku Woj. Maz. – p. W. Chrzanowskiego.
Wicestarosta poinformował, że ze względu na pilny wyjazd służbowy,
Starosta Pułtuski nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.
Natomiast wszelkie propozycje, które będą przedstawiane przez Wicestarostę
na posiedzeniu są znane i akceptowane przez Starostę.
Zarząd przyjął informację.
Wicestarosta Pułtuski ponownie przedstawił kryteria, według których będą
oceniane i weryfikowane wnioski o dofinansowanie z rezerwy budżetu

państwa w 2009r.
Następnie

przedstawił

projekt

umowy

partnerskiej

o

wspólnym

przedsięwzięciu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk –
Strzegocin wraz z przebudową mostu przez rzekę Nasielną w miejscowości
Nasielsk”.
Propozycja jest następująca:
Powiat pułtuski będzie realizować w 2009r. zadanie na odc. Chmielewo –
Strzegocin od km 5+00 do km 10+801. Na realizację ww. zadania powiat
pułtuski posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie powiatu na
2009r. w wysokości 2.551.500zł, natomiast kwota wnioskowana z rezerwy
ogólnej to 2.500.000zł Poza tym w roku 2008 powiat pułtuski wydatkował
środki finansowe w wysokości 91.463zł na wykonanie dokumentacji
technicznej ww. drogi.
Natomiast powiat nowodworski będzie realizować zadanie na odc. Nasielsk –
Pianowo od km 0+00 do km 5+00. Na realizacje ww. zadania powiat
nowodworski posiada środki finansowe w budżecie powiatu na 2009r. w
wysokości 2.000.000zł.
Przebudowę

drogi Nasielsk –Strzegocin

realizować będzie wykonawca

wybrany :
- przez powiat

pułtuski na odcinku drogi

Chmielewo –

Strzegocin,
- przez powiat nowodworski na odcinku drogi

Nasielsk –

Pianowo.
Przebudowa

drogi

na terenie

obu

powiatów

wykonana będzie

z

zachowaniem jednakowych parametrów technicznych.
Poza tym powiat nowodworski wystąpi do Ministra Infrastruktury z
wnioskiem o dofinansowanie przebudowy drogi na odc. Nasielsk – Pianowo
natomiast powiat pułtuski wystąpi do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o
dofinansowanie przebudowy drogi na odc. Chmielewo – Strzegocin.

Wicestarosta poinformował, że powiat pułtuski w poprzednich latach
corocznie składał wnioski w ramach Programu rezerwy subwencji ogólnej,
współpracował w tym zakresie zarówno z Ministerstwem Infrastruktury oraz
Ministerstwem Finansów. Z doświadczenia wiemy, że wnioski mogły być
dofinansowywane w wysokości do 50% wartości zadania jednak rzeczywiste
dofinansowanie było nie wyższe jak 1.000.000zł.
Mając na względzie obecną sytuację budżetu państwa - prawdopodobnie
powiaty mogą otrzymać dofinansowanie znacznie niższe niż te, o które
występują. Wicestarosta uważa, że zakres rzeczowy robót na odc. Chmielewo
– Strzegocin należy dostosować do wielkości zabezpieczonych środków w
budżecie powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu akceptował propozycje przedstawione przez Wicestarostę
Pułtuskiego.
Ponadto Zarząd akceptował ostatecznie uzgodniony projekt umowy
partnerskiej

z powiatem nowodworskim na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk –Strzegocin wraz z
przebudową mostu przez rzekę Nasielną w miejscowości Nasielsk”, która
zostanie dołączona do wniosku o dofinansowanie z rezerwy w 2009r.
złożonego oddzielnie przez powiat pułtuski oraz przez powiat nowodworski.
Umowa partnerska stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd postanowił ponadto, że ostateczną decyzję dot. zakresu robót
przebudowy

drogi

Chmielewo-Strzegocin

podejmie

po

uzyskaniu

informacji od Ministra Infrastruktury o wysokości dofinansowania zadania.
Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00
Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

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

