Protokół nr 114/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 22 kwietnia 2009r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30
1. Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu Powiatu w

dniu 8

kwietnia 2009r.
Zarząd przyjął informację.
2. Decyzja w sprawie stanowisk dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i
placówek oświatowych
Na wniosek Radnego Szczepanika temat zostanie omówiony na posiedzeniu
w dniu 28 kwietnia br.
3. Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa
oraz Aneksu nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
przedstawił Aneks nr 4 do organizacji Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.
Aneks obowiązuje

od 24 marca 2009r. do 24 kwietnia 2009r. na czas

zwolnienia lekarskiego p. H. Trojgo.

Zarząd akceptował Aneks w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.
Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk
przedstawił Aneks nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w roku szkol. 2008/2009. Aneks obowiązuje od 6 kwietnia
2009r do 30 czerwca 2009r. Zmian w podziale godzin i rodzaju
wykonywanych zajęć wymienionym psychologom i pedagogim dokonano ze
względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie i planowany urlop macierzyński
psychologa Poradni oraz pedagoga Poradni.
Dyrektor przedstawiał

opinię Kuratorium Oświaty w Warszawie nt.

przedłożonego Aneksu w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.
Zarząd zatwierdził aneks w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.
4. Zatwierdzenie

wyników

przetargu

na

wykonanie

modernizacji

ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz numerycznej
mapy zasadniczej dla obrębu Karniewek gm. Pokrzywnica
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S.
Niedzielska przedstawiła wyniki przetargu na realizację zadania

pt.:

„Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz
opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Karniewek gmina
Pokrzywnica”
W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, Zamawiający wykluczył jednego
Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP, a następnie odrzucił jego
ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP.. Oferty rozpatrywane to:
Liczba punktów
w kryterium:
CENA
Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski
ul. Suwalska 30; 11-500 Giżycko

86,23

Razem

86,23

“GEO-IMPEX” Spółka Cywilna mgr inż.
Zbigniew

Gąsiorowski

mgr

inż.

100,00

100,00

Jacek

Kraśniewski
ul. 17 Stycznia 13; 06-400 Ciechanów
POLSERVICE GEO Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa

80,95
80,95

Wymienieni Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty
spełniły wszystkie wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Oferta złożona przez firmę GEO - IMPEX jest najkorzystniejszą na
podstawie ustalonego kryterium ceny, jest najtańszą i uzyskała maksymalną
ilość punktów.
Przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został
wyznaczony na dzień 30.04.2009 r.
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 145.180,00 zł. (słownie: sto czterdzieści
pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100)
Zarząd Powiatu akceptował wyniki przetargu
5. Sprawa dot. kart pojazdów.

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
karty pojazdu,

Wydział Komunikacji i Dróg za wydanie karty pojazdu

pobierał opłatę w wysokości 500zł. Trybunał Konstytucyjny 17 stycznia
2006r. orzekł niezgodność ww. rozporządzenia z ustawą – prawo o ruchu
drogowym, co spowodowało, że z dniem 1 maja 2006r. rozporządzenie
straciło moc prawną. Kolejne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
28 marca 2006r. ustaliło wysokość opłaty na poziomie 75zł.

Różnica opłat jest znaczna i powoduje liczne konsekwencje. Powiat w 2006r.
utracił przewidywane dochody do budżetu a obecnie pojawiają się podania z
żądaniem zwrotu kwoty 425zł – nadpłaconej przez interesantów.
Ostatnio zaś do Starosty wpłynęło żądanie od osoby prawnej dot. zwrotu
ponad 15 tys zł, która skierowała pozew do Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Sąd zwrócił się do Starosty o sprecyzowanie stanowiska w powyższej sprawie.
Tymczasem

opisana

sytuacja

jest

wynikiem

wadliwego

działania

prawotwórczego Ministra Infrastruktury.
Powiat naliczając opłatę za kartę pojazdu wykonywał dyspozycję zawartą w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury czyli postępował zgodnie z nakazem
aktu normatywnego.
O korzystny dla powiatów sposób rozwiązania tej sprawy postuluje Związek
Powiatów Polskich, podejmując na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 3
kwietnia br. stanowisko, w którym żąda od Rządu RP pilnego ustalenia przez
Ministerstwo Finansów rozmiaru i skali środków finansowych niezbędnych
dla zabezpieczenia roszczeń obywateli. Skarbnik Powiatu poinformowała, że
powiat pułtuski wykonywał rozporządzenie, które określiło stawkę za
wydanie karty pojazdu.
Jeżeli powiat pułtuski, który występuje jako strona pozwana w Sądzie w
sprawie zwrotu nadpłaconych środków finansowych uzyska wyrok, który
nakaże powiatowi zwrot środki finansowych, wówczas powiat pułtuski
wystąpi do Skarbu Państwa o zwrot dochodów.
W sprawie o zwrot środków za karty pojazdów, w której Powiat Pułtuski
został pozwany, Zarząd Powiatu uznał, że nie ponosi konsekwencji za
stosowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
6. Sprawa uzupełnienia tematyki Sesji Rady Powiatu
-

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
konkursowego pt. Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. W. Chrzanowski zwrócił się z
wnioskiem do Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad Rady
Powiatu o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu konkursowego pt. Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”.
Dyrektor wyjaśnił, że Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku złożył projekt
pod tytułem „Profesjonalna kadra to przyjazny urząd” w ramach
Poddziałania

6.1.2

Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Projekt obejmuje dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Pułtusku realizujących działania na rzecz bezrobotnych
pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
Wartość projektu – 230.845zł, w tym wkład własny 34.626zł.
Projekt przeszedł już ocenę formalną. Termin realizacji projektu nastąpi od
1 maja 2009r.
Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił, że powyższy temat
będzie przedmiotem XXVII Sesji Rady Powiatu.
7. Decyzja w sprawie studium wykonalności dla:
-

projektu pt. Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad
Narwią w Powiecie Pułtuskim realizowanego w ramach programu 3.1
RPO WM

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji poinformował, że w wyniku
rozeznania rynku, biorąc pod uwagę cenę jako kryterium oceny firm,
zaproponował

aby

Studium

Wykonalności

dla

projektu

„Poprawa

dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim” w
ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wykonała

Pani

Wódkowska – 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a.
Cena brutto 10 736 zł. .Termin realizacji zadania 12.05.2009 r.

Urszula

Zarząd akceptował ofertę.
-

zadań inwestycyjnych realizowanych z działania 7.2 RPO WM:

a) w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
(Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla
dzieci i młodzieży )
b) w Zespole Szkół im. B. Prusa (remont dachu)
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szaczyk poinformował, że
Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował nowy harmonogram
naboru wniosków dla działania 7.2 RPO WM – Infrastruktura służąca
edukacji.
W związku z powyższym zaproponował aby w ramach w działania zostały
złożone wnioski:
c) na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla
dzieci i młodzieży przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
d) na remont dachu w ZS im. B. Prusa w Pułtusku
Termin składania wniosków 19 maja do 25 czerwca br. Obowiązuje
procedura naboru wniosków bez preselekcji ale należy złożyć

komplet

dokumentów.
Zarząd Powiatu postanowił o składaniu wniosków w ramach ww. działania i
zobowiązał Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji do skompletowania
dokumentacji.
Sprawa przystąpienia do realizacji zadania będzie przedmiotem obrad Rady
Powiatu planowanej w maju br.
8. Informacja nt. konkursu o dofinansowanie projektu w ramach
działania 4.1. RPO WM – gospodarka wodno ściekowa – Dom Pomocy
Społecznej w Ołdakach
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szaczyk poinformował został
ogłoszony konkurs na działanie 4.1 RPO WM – z którego można pozyskać

środki na modernizację oczyszczalni w DPS Ołdaki. W konkursie obowiązuje
preselekcja składania wniosków. Czyli na obecnym etapie wystarczy złożyć
sam wniosek a dopiero w terminie późniejszym skompletować wymagane
dokumenty. Termin realizacji zadania – 2010r.
W Strategii Powiatu Pułtuskiego na realizację ww. zadania zostały
zaplanowane środki w wysokości 300.000zł. Z informacji przekazanych przez
Dyrektor DPS Ołdaki koszty zadania wzrosną do ok. 600.000zł.
Następnie Dyrektor podkreślił , że ważną sprawą przy realizacji ww. zadania
jest wykonanie projektu oczyszczalni.
Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu wniosku.
9. Akceptacja Aneksu nr 4 do porozumienia w sprawie dziecka
umieszczonego

w

rodzinie

zastępczej

i

wysokości

ponoszenia

wydatków
Zarząd zatwierdził Aneks nr 4 do Porozumienia zawartego w dniu 1 sierpnia
2005r. w sprawie dziecka pochodzącego z powiatu limanowskiego a
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie powiatu
pułtuskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i
realizacji projektu systemowego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 195/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i
realizacji projektu systemowego.
11.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 8 kwietnia 2009r.
Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 8 kwietnia
2009r.
12.Wolne wnioski.

1. Starosta poinformował, że droga na odc. Strzegocin – Chmielewo, która

miała być realizowana w ramach Programu rezerwy subwencji drogowej
w partnerstwie z powiatem nowodworskim, w bieżącym roku nie
uzyskała dofinansowania.
2. Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody książkowe dla
najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie do 1000zł
3. Radna I. Sosnowicz – Ptak zapytała, czy zostały wypłacone środki

finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, ze środki zostały przekazane do jednostek
oświatowych.
4. Radna I. Sosnowicz – Ptak zapytała, czy wręczenie nagród laureatom
konkursu „Przyjazny konsumentowi” będzie przedmiotem obrad
najbliższej Sesji Rady Powiatu
Starosta odpowiedział, że tak.
5. Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z ustaleniami w dniu

dzisiejszym został ogłoszony przetarg na realizację projektu „Poprawa
dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie
pułtuskim”, który obejmuje:
-

Przebudowę drogi powiatowej Nr 3433W Gładczyn – Zatory – Popowo
Kościelne na odcinku od km 6+329,66 do km 10+838,66 mb 4509

-

Przebudowę drogi powiatowej Nr 3401W Kacice – Pokrzywnica - Klusek
na odcinku:

a) Pokrzywnica od km 5+808 do km 6+616,71 mb 808,71
b) Niestępowo - Łubienica od km 3+567 do km 7+370 mb 3803
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 13.05.2009 r.
Przerwa w obradach Zarządu od godz. 14.30 do 18.10.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego
pn.: Profesjonalna kadra to przyjazny urząd” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 196/09 w sprawie zatwierdzenia projektu
konkursowego

pn.:

Profesjonalna

kadra

to

przyjazny

urząd”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 197/09 w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2009r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu
powiatu za 2009r.
Zarząd podjął uchwałę Nr 198/09 w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji budżetu powiatu za 2009r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
powiatu pułtuskiego na 2009r.
Zarząd podjął uchwałę Nr 199/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego
budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.30
Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn ..................................................
3. Wiesław Cienkowski .........................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................
5. Zbigniew Szczepanik .......................................

