Protokół Nr 97/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 3 grudnia 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. 16.00.
1. Informacja

Dyrektora

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

nt. funkcjonowania jednostki.
Zarząd

Powiatu

przyjął

informację

Dyrektora

Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Pułtusku nt. prowadzonych prac zmierzających do rozpoczęcia
merytorycznej działalności.
2. Wygaśnięcie decyzji o trwałym zarządzie dot. ZSR im. J. Dziubińskiej
w Golądkowie.
Zarząd Powiatu stwierdził wygaśnięcie decyzji dot. przekazania w trwały zarząd
niŜej wymienionych nieruchomości Zespołowi Szkół Zawodowych im. J.
Dziubińskiej w Golądkowie:
- nieruchomość połoŜona w obrębie Golądkowo gmina Winnica oznaczona
numerami działek 17/21, 17/28, 19/2, 19/28, 19/30, 41/1, 41/2 o łącznej pow.
32,4479 ha
- nieruchomość połoŜona w obrębie Zbroszki gmina Winnica oznaczona
numerami działek 53/29, 53/31, 53/32, 53/33 o łącznej pow. 2,6039 ha
stanowiła własność Powiatu Pułtuskiego.
Na mocy aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. Rep. A Nr 7050/2007
sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Pułtusku Jolanty Koniecek
przedmiotowe nieruchomości Powiat Pułtuski darował Skarbowi Państwa z
przeznaczeniem na prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu
Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

3. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Powiatu na XXV Sesję:

a) w sprawie: przystąpienia do projektu "Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",
Dyrektor Wydziału WRP – p. M. Szajczyk – poinformował, Ŝe projekt
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", jest projektem kluczowym
wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" w Priorytecie
I

"Tworzenie

warunków

dla

rozwoju

potencjału

innowacyjnego

i

przedsiębiorczości na Mazowszu". Dyrektor Zakres zadań realizowanych w ramach
projektu na rzecz powiatów obejmuje m.in. przekształcenie mapy zasadniczej do
postaci numerycznej, oraz załoŜenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
oraz bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy
zasadniczej; wsparcie prac związanych z modernizacją katastratu; przekształcenie
do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących podstawę wpisów do operatu
ewidencji gruntów i budynków; przygotowanie metadanych dotyczących ewidencji
gruntów i budynków, mapy zasadniczej oraz innych zbiorów danych znajdujących
się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na szczeblu
powiatowym
Dyrektor dodał, Ŝe szacowana wartość wsparcia jaką Powiat Pułtuski moŜe
otrzymać w ramach projektu w latach 2009-2012 to 3.000 000 zł. Szacowana
wartość wkładu własnego do projektu w latach 2009-2012 to 450000 zł. W roku
2009 wymagany jest udział własny w wysokości 10.000zł
Zarząd Powiatu akceptował ww. Projekt i postanowił, Ŝe będzie on tematem XXV
Sesji.

Z uwagi na fakt, iŜ wymieniona uchwała wymaga zabezpieczenia udziału własnego
powiatu w wysokości 10.000zł - w budŜecie powiatu na rok 2009, a w projekcie
uchwały budŜetowej nie zaplanowano środków na ww. zadanie , Zarząd
zobowiązał Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji do uzgodnienia ze słuŜbami
Marszałka, czy istnieje moŜliwość podjęcia tych uchwał na początku 2009r.
W sytuacji gdy takiej moŜliwości nie będzie, Skarbnik Powiatu przygotuje
autopoprawkę do projektu uchwały budŜetowej na 2009r.
–

w sprawie: przystąpienia do projektu Rozwój elektronicznej administracji
w

samorządach

województwa

mazowieckiego

wspomagającej

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
Dyrektor Wydziału WRP – p. M. Szajczyk – poinformował, Ŝe projekt „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej

niwelowanie

dwudzielności

potencjału województwa” jest

projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007
- 2013" w Priorytecie II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
Dyrektor poinformował, Ŝe zakres zadań realizowanych w ramach projektu na
rzecz powiatów obejmuje m.in. wdroŜenie systemu umoŜliwiającego zarządzanie
dokumentami przekształconymi do postaci elektronicznej, wraz z instruktaŜem dla
pracowników starostwa w zakresie obsługi tego systemu; dostawa sprzętu
komputerowego i oprogramowania do archiwizacji i backupu dokumentów
stanowiących podstawę zmian danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (PZGiK) dla węzła powiatowego; instalacja i konfiguracja w
powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; dostawa i
instalacja oprogramowania umoŜliwiającego odpłatne pobieranie danych z PZGiK;
wdroŜenie

systemu

informatycznego

e-Urząd,

który

będzie

umoŜliwiał

elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę obywateli, wraz z
dostawą i instalacją sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze, skanery i
inne) oraz instruktaŜem dla pracowników starostw.

Dyrektor dodał, Ŝe szacowana wartość wsparcia jaką Powiat Pułtuski moŜe
otrzymać w ramach projektu w latach 2009-2012 to 450 000 zł. Szacowana wartość
wkładu własnego do projektu w latach 2009-2012 to 67 000 zł. W roku 2009
wymagany udział własny – 5.000zł
Zarząd Powiatu akceptował ww. Projekt i postanowił, Ŝe będzie on tematem XXV
Sesji.
Z uwagi na fakt, iŜ wymieniona uchwała wymaga zabezpieczenia udziału własnego
powiatu w wysokości 5.000zł - w budŜecie powiatu na rok 2009, a w projekcie
uchwały budŜetowej nie zaplanowano środków na ww. zadanie , Zarząd
zobowiązał Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji do uzgodnienia ze słuŜbami
Marszałka, czy istnieje moŜliwość podjęcia tych uchwał na początku 2009r.
W sytuacji gdy takiej moŜliwości nie będzie, Skarbnik Powiatu przygotuje
autopoprawkę do projektu uchwały budŜetowej na 2009r.
–

w sprawie przekazania darowizny dot. przekazania dróg Gminie Pułtusk

Dyrektor Wydziału GGN – p. Stella Niedzielska – poinformowała, Ŝe
nieruchomości oznaczone numerami działek 167/1, 166 , 91, 168 , 2/1, 102
połoŜone w Pułtusku obręb 14 oraz numerem działki 268 połoŜonej w Pułtusku
obręb 21, będące ulicami na obszarze Miasta Pułtusk stanowią własność Powiatu
Pułtuskiego na podstawie księgi wieczystej Nr 39757 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Pułtusku.
Dyrektor poinformowała, Ŝe Uchwałą nr XLV/519/2006 z dnia 25 sierpnia 2006
r. Rada Miejska w Pułtusku wyraziła wolę przejęcia dróg powiatowych na terenie
miasta Pułtusk m.in. ulic Świętojańskiej, Benedyktyńskiej, Staszica, Gajkowicza,
Placu Teatralnego oraz wolę nadania w/w drogom kategorii dróg gminnych.
Uchwałą Nr 1810/07 z dnia 4 września 2007 r. Zarząd Województwa
Mazowieckiego uzgodnił wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 sierpnia
2007 r. znak OR.0065-140/07 dotyczący pozbawienia kategorii dróg powiatowych
w związku z zamiarem ich zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Następnie
Uchwałą Nr XVIII/136/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. Rada Powiatu w Pułtusku

pozbawiła kategorii dróg powiatowych w/w ulice połoŜone na terenie Miasta
Pułtusk.
Uchwałą Nr XXIII/272/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Pułtusku
zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogi określone w załączniku do uchwały
m.in. Świętojańską, Benedyktyńską, Staszica, Gajkowicza, Plac Teatralny.
Dyrektor zaproponowała aby ww. ulice zostały przekazane w formie darowizny na
rzecz Gminy Pułtusk.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Pani Dyrektor i postanowił, Ŝe powyŜsza
sprawa będzie przedmiotem najbliŜszego posiedzenia Rady Powiatu.
–

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej w
Ołdakach.

Dyrektor Wydziału GGN – p. Stella Niedzielska – poinformowała, Ŝe 4 najemców
lokali w DPS w Ołdakach zwrócili się z wnioskiem o sprzedaŜ na ich rzecz ww.
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku połoŜonym na działce nr 30 w
Ołdakach gmina Gzy.
Dyrektor DPS w Ołdakach oświadczył Ŝe rezygnuje z prawa zarządzania tą częścią
działki, na której znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy, gdyŜ budynek ten
nie jest przydatny dla jednostki.
Dyrektor poinformowała, Ŝe wnioskodawcy zostali zobowiązani przez Zarząd
Powiatu w Pułtusku do uiszczenia zaliczek związanych z pokryciem kosztów
podziału

geodezyjnego

nieruchomości

i

wyceną

lokali

mieszkalnych.

Wnioskodawcy uiścili zaliczki po 700 zł kaŜdy z nich na poczet opracowania
dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego.
Decyzją Wójta Gminy Gzy został zatwierdzony podział nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 30/2 połoŜonej w Ołdakach, w wyniku
którego została wydzielona działka nr 30/4 o pow. 0,2025 ha zabudowana
budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z tego
budynku.

W związku z powyŜszym Dyrektor zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na
sprzedaŜ lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
–

w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych (dot. drogi
Obryte – Kolonia –Sadykierz - Gródek Rządowy)

Sekretarz Powiatu – poinformowała Ŝe Wójt Gminy Obryte wystąpił z wnioskiem
o pozbawienie dróg:
–

Nr 3424W Obryte Kolonia – Sadykierz,

–

Nr 3425W Sadykierz – Gródek Rządowy.

kategorii dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu w Pułtusku, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, uzyskał pozytywne opinie od ościennych Zarządów Powiatów w
sprawie zmiany kategorii dróg oraz została uzgodniona z Zarządem Województwa
Mazowieckiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
4. Zatwierdzenie aneksu Nr 4 do organizacji LO im. P Skargi w Pułtusku.
Zarząd Powiatu zatwierdził aneks Nr 4 do organizacji LO im. P Skargi w Pułtusku,
który znajduje się w Wydziale Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu .
5. Zatwierdzenie aneksu Nr 4 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pułtusku.
Zarząd Powiatu zatwierdził aneks Nr 4 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku, który znajduje się w Wydziale Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu ..
6. Informacja nt. udostępnienia sali gimnastycznej z ZS im. B. Prusa w
Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu przedstawił informację
Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku nt. udostępnienia sali
gimnastycznej do prowadzenia treningów Capoeira.
Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

7. Informacja nt.:
a) budowy chodnika w miejscowości Szyszki
Dyrektor ZDP p. K. StrzyŜewski poinformował, Ŝe koszt budowy chodnika o
długości 750mb wynosi ok. 150.000zł.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
b) modernizacji drogi powiatowej na odc. Łady Gotardy
Dyrektor ZDP p. K. StrzyŜewski poinformował, Ŝe koszt wykonania dokumentacji
technicznej na budowę drogi Łądy – Gotardy o długości 11,6 km wynosi ok.
260.000złzł.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
c) budowy chodników w miejscowości Psary i Pniewo.
Dyrektor ZDP poinformował, Ŝe została juŜ zakończona budowa chodnika w
miejscowości Pniewo. Jednak w trakcie wykonywania prac pojawiła się konieczność
wydłuŜenia budowanego chodnika o dodatkowe 50m o wartości ok. 8.000zł.
Zarząd przyjął informację oraz postanowił Ŝe środki finansowe w kwocie 8.000zł
zostaną zabezpieczone w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtusku.
Dyrektor ZDP poinformował, Ŝe wykonawca zadania pn. budowa chodnika w
miejscowości Psary zwrócił się z wnioskiem o wydłuŜenie terminu wykonania I
etapu zadania - do 15 grudnia br.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję. W przedmiotowej sprawie zostanie
podpisany stosowny Aneks.
8. Wniosek Rady Sołectwa Zalesie dot. modernizacji drogi powiatowej na
odc. Łady – do granicy gruntów obszarów gminy Winnica.
Starosta – poinformował, Ŝe Rada Sołectwa Zalesie złoŜyła wniosek o
modernizację drogi powiatowej od miejscowości Łady, tj. od drogi wojewódzkiej nr
620 do granicy obszaru gminy Winnica na odcinku 2 km.
Zarząd Powiatu z uwagi na przyjęty projekt uchwały budŜetowej na 2009r. oraz ograniczone
środki finansowe budŜetu, negatywnie zaopiniował wniosek.

JednakŜe biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejezdności na ww. drodze, Zarząd Dróg
Powiatowych w Pułtusku dokona jej poprawy w ramach bieŜącego utrzymania dróg.
9. Wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Pułtusku dot. wsparcia finansowego na rok 2009.
Sekretarz – poinformowała, Ŝe Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Pułtusku zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe na
rok 2009 w związku z obchodami Powiatowego Dnia Inwalidy oraz Powiatowego
Dnia Seniora.
Zarząd Powiatu w Pułtusku pozytywnie zaopiniował wniosek oraz postanowił o przeznaczeniu:
–

ok. 700zł na organizację Powiatowego Dnia Inwalidy, który odbędzie się w kwietniu 2009r,

–

ok. 700 zł na organizację Powiatowego Dnia Seniora, który odbędzie się w październiku
2009r.

10. Decyzja w sprawie współpracy z lokalną prasą.
Zarząd Powiatu postanowił omówić sprawę na następnym posiedzeniu Zarządu
Powiatu.
11. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 27 listopada 2008r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 27 listopada 2008r.
12. Wolne wnioski.
- wigilia w Akademii Humanistycznej – 17 grudnia 2008r.
W związku z organizowaną w dniu 17 grudnia 2008r. Wigilią w Akademii
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Zarząd Powiatu postanowił
sfinansować wydatki organizacji Wigilii w wysokości 2.000zł ze środków
sponsoringu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- sprawa budowy szpitala w Pułtusku
Zarząd Powiatu ustalił, Ŝe Starosta, Wicestarosta oraz Skarbnik przeprowadzą
rozmowę z Prezesem WPUI celem uzyskania informacji nt. rozliczenia kosztów
realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami przyjętym na posiedzeniu w dniu 27
listopada br.

W informacji powinny zostać uwzględnione dane o niezbędnym zakresie
rzeczowym i wartościowym z uwzględnieniem zmian jakie zostały wprowadzone
do zatwierdzonego zakresu rzeczowego budowanego szpitala.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.00.
Protokółowała:
B. Przybyłowska

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

