Protokot nr

li 3 ./2019

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku
w dniu 16 paidziernika 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 rozpoczclo sic godz.8.30
1. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniakcej uchwate w
sprawie okreeknia zadati finansowych w 2019r. ze grodkow PFRON
Zarzqd Powiatu zatwierdzil projektu uchwaly Rady Powiatu zmienia*ej uchwalc w
sprawie okreglenia zadan finansowych w 2019r. ze grodkow PFRON w brzmieniu
zahicznika nr 3 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na komisje i sesjc Rady Powiatu.
2. Informacja ZDP o wykonanych robotach na drogach powiatowych w
2019r.
Zarzftd Powiatu w obecnoki Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych °mown sprawy
zwivane z bieZ4.cymi remontami, jak rownieZ przebudoww, drog powiatowych.
Zarzad Powiatu postanowil wystvie do Rady Powiatu o wprowadzeniu do Wieloletniej
Prognozy Finansowej do realizacji zadanie: „Rozbudowa drogi relacji Lipniki Stare —
Gromin" w kwocie 1.900.000zI (grodki wlasne powiatu). Ze wzglcdu na fakt, iz 14.czna
wartoge inwestycji wyniesie ok. 3.800.000zI, Zarzad planuje zloZyC wniosek o
pozyskanie dofinansowania z Lasow Panstwowych.
Ponadto Zarzqd postanowil wystvie do Rady Powiatu o wprowadzeniu do zakcznika
inwestycyjnego budzetu powiatu na 2019r. zadania :"Przebudowa drogi powiatowej nr
3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — GAsiorowo na odc. Lipniki Stare — Stare
Bulkowo" Laczna wartok zadania wynosi 335.820z1. Zrodlo finansowania: grodki z
rezerwy subwencji ogOlnej — 58.448z1, dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej
Grainy Winnica — 50.000z1, grodki wlasne powiatu — 227.372z1
IF trakcie dyskusli nt. remontu drogpowiatowych glos zabrali:
• Radna Halina Banach zapytala o termin wykonania nakladki na drodze
powiatowej w m. Kowalewice

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych odpowiedzial, ze prace zostana, wykonane do
konca paidziernika 2019r.
• Radna Emilia GAsecka zapytala o sprawq naprawy drogi Obryte w kierunku
Bartodziej
Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych odpowiedzial, 2e obecnie na ten odcinek drogi
nawo2ony jest destrukt i to droga powinna bye naprawiona.
• Radna Emilia GAsecka wnioskowala o naprawienie drogi powiatowej na
odcinku od Obrytego w kierunku Zambsk Kokielnych ok. 100 m.
Dyrektor ZDP odpowiedzial, ze ten odcinek drogi zostanie wykonany w momencie
przebudowy drogi powiatowej na odc. Obryte — Grodek, planowanej do realizacji w
2020r.
• Radny KsiOyk — wnioskowal o zaplanowanie w budzecie powiatu na 2020r.
odpowiednich grodkow finansowych, ktore pozwolq na wykonanie bie2ftcych
remontow na drogach powiatowych m. in. w Gminie Pokrzywnica.
3. Interpelacja Radnego Gminy Pokrzywnica dot. remontu odcinka drogi
powiatowej nr 3401W w kierunku Bledostowa.
Zarz41 Powiatu zapoznal siQ z interpelacjq Radnego Rady Gminy Pokrzywnicy p. P.
Taperka dot. remontu odcinka drogi powiatowej nr 3401W- przepust na przepust na
drodze w kierunku Blcdostowa (100 m od skrqtu do miejscowoki Ciepielin).
Interpelacja stanowi zakcznik nr 4 do protokolu.
Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZDP poinformowal, ze z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych , zalegajqcych po obu stronach drogi na dzialkach przyleglych do pasa
drogowego — korpus drogi jest sukcesywni poddawany znacznej naskkliwoki, co
powoduje jego oslabienie i podmywanie. Przepust pod drog . nie spelnia swojej roll
poniewaz znajduje siq ponizej lustra wody. Jednym z dzialan poprawiajacych stan
korpusu drogi jest jego przebudowa, poprzez zwigkszenie gwiatla przepustu pod drop,
oraz dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie nasypu przed dzialaniami woe'
stojftcych. Powy2sze zadanie nale2y u4C w planach inwestycyjnych powiatu , tj. w
pierwszej kolejnoki nalezy wykonae projekt budowalny a nastqpnie zadanie.
Zarzqd Powiatu przyje informacjc oraz zobowival Zarz4d Drog Powiatowych do
podjccia wszelkich dzialan majacych na celu zapewnienie przejezdnoki ww. drogi.

4. Informacja nt. szczegotowego planu operacyjnego zimowego utrzymania
drog w okresie zimowym 2019/2020
Zarzqd Powiatu przyje informacj nt. szczegolowego planu operacyjnego zimowego
utrzymania drog w okresie zimowym 2019/2020 w brzmieniu zaI4,cznika nr 5 do
protokolu.
Plan obejmuje:
1. Standardy zimowego utrzymania drOg - Zasady ocNnieZania i usuwania gololedzi na
drogach zarz44zanych przez Zarz41 Drog Powiatowych w Pultusku.
2. Wykaz drog powiatowych wraz z przyjetymi standardami utrzymania:
2.1. Jednolity wykaz drog powiatowych Powiatu Pultuskiego.
2.2. Wykaz ulic bqd4cych drogami powiatowymi na terenie miasta Pultusk.
3. Wykaz osob odpowiedzialnych za Zimowe Utrzymanie Drog z ramienia Zarz4du
Drog Powiatowych w Pultusku.
4. Trasa przejazdu piaskarek w/g kolejnogci zimowego utrzymania.
5. Zalftcznik graficzny nr 1 - Mapa sieci dreg powiatowych
5. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany
Regulaminu Spolecznej Straiy Rybackiej w Pultusku
Obecny na posiedzeniu p. L. Pytel — pracownik Wydzialu Rolnictwa poinformowal, ze
w zwiqzku z regulacjq prawnq wynikaj4c4, z §15 - §17 rozporzqdzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnogciowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad
sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Spoleczn4 StraZ4 Rybackq oraz ramowego
regulaminu tej stra#, wnioskuj o wprowadzenie zmian w §4 i §5 Regulaminu Spolecznej
Stray Rybackiej.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly w sprawie zmiany regulaminu Spolecznej
Stray Rybackiej powiatu pultuskiego w brzmieniu zalftcznika nr 6 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na Komisje i Sesje Rady Powiatu.
6. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokoAci op-tat za usuniccie i przechowywanie pojazdow oraz wysokoAci
koszt6w w przypadku odstqpienia od usuniccia pojazdu na obszarze
powiatu pultuskiego na rok 2020.
Usuwanie pojazdOw- z drOg i dalsze postcpowanie z tymi pojazdami reguluje art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzqdzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
usuwania pojazdow , ktorych uZywanie mote zagraZae bezpieczeristwu lub porzadkowi
ruchu drogowego albo utrudniajacych prowadzenie akcji ratowniczej. Przepisy jw.
Enumeratywnie wymieniaja przypadki w ktorych pojazd jest usuwany z drogi na koszt
wlaSciciela. Pojazd usuniety z drogi umieszcza sie na wyznaczonym przez Staroste
parkingu strzeZonym. Ustawa prawo o ruchu drogowym zobowiazuje rade powiatu do
corocznego ustalania w drodze chwaly wysokoge oplat za usuniecie pojazdu i
przechowywanie tegoZ pojazdu na parkingu. Wysokoki oplat nie mom by6 wyZsze nii
maksymalne stawki ()plat okreglone na kaZdy rok kalendarzowy przez Ministra
Finansow w Dzienniku Urzedowym „Monitor Polski". Oplaty pobrane za usuniecie
pojazdow i ich przechowywanie na parkingu stanowia dochod wlasny powiatu.
Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokoki oplat za usuniecie i przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w
przypadku odstapienia od usuniecia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego na rok
2020, w brzmieniu za1acznika nr 7 do protokolu. Projekt uchwaly zostanie skierowany
na komisje i Sesje Rady Powiatu.
7. Omowienie zgoieri do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
budietu oraz WPF
Skarbnik Powiatu omOwila za1olenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie
zmiany budZetu powiatu na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu w brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu.
8. Omowienie tematyki XI Sesji Rady Powiatu
Zarzad Powiatu ustalil tematy jakie zostana, zgloszone Przewodniczacemu Rady pod
obrady XI Sesji Rady Powiatu.
Wykaz tematow stanowi zalacznik nr 9 do protokolu.
9. Wolne wnioski.
Zarzad Powiatu zatwierdzil aneks nr 3 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku.
Zmiany dokonano ze wzgledu na dlugotrwale zwolnienie lekarskie nauczyciela oraz
organizacje zajeC dydaktyczno — wyrOwnawczych przeznaczonych dla ucznia z
autyzmem. Zmiany zostana dokonane w ramach planu finansowego jednostki. Aneks
stanowi zalacznik nr 10 do protokolu.

Na tym protokol zakoriczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia -10.00
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