Protokół Nr 128/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 7 sierpnia 2009r.
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. 12.00
1. Informacja nt. wykazu projektów ze środków UE realizowanych przez
Wydział WRP.
Dyrektor Wydziału WRP - p. Marek Szajczyk – przedstawił wykaz złożonych
wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach
2008-2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wykaz złożonych i
planowanych wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

w

latach

2008-2009

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacja stanowi załącznik do nin. protokółu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
2. Informacja nt. wyboru drogi do realizacji w ramach „Schetynówki”.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku–p. K.Strzyżewski –
poinformował, że w terminie do końca sierpnia 2009r. zostaną opracowane
projekty drogowe na przebudowę dróg na odc. Strzegocin – Chmielewo oraz Łady
– Gotardy.
Natomiast na przebudowę ulicy Tartacznej – jest aktualny kosztorys oraz
dokumentacja projektowa.
Starosta Pułtuski – poinformował, że z informacji uzyskanych od Wójta Gminy
Świercze wynika, że Gmina

nie jest w stanie zadeklarować żadnej pomocy

finansowej przy przebudowie drogi Strzegocin – Chmielewo. Gmina Świercze
uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację inwestycji gminnych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.
Decyzja w sprawie wyboru drogi do realizacji w ramach „Schetynówki” będzie
przedmiotem obrad jednego z następnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
3. Sprawa budowy drogi w Psarach – wniosek p. Dzwonkowskiego dot.

wykonania odbioru wód gruntowych.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku –p.K.Strzyżewski –
poinformował, że Pan Stanisław Dzwonkowski zwrócił się z wnioskiem o zmianę
lokalizacji zatoki autobusowej w miejscowości Psary Gmina Obryte. Ponadto
Pan Dzwonkowski złożył pismo, w którym informuje o odmowie wykonania
odbioru wód gruntowych z czterech posesji w miejscowości Psary. Dyrektor
poinformował, że zatoka autobusowa została wykonana zgodnie z projektem
budowlanym oraz pozwoleniem na budowę. Ponadto spadek drogi, na którym
znajduje się zatoka jest zgodny z normatywem technicznym. Natomiast
odprowadzanie wód opadowych - zostało zaprojektowane rowami przydrożnymi
poprzez przykanaliki.
Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się pism Pana Dzwonkowskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie pozbawienia
dróg kategorii dróg powiatowych położonych w Ciechanowie.
Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Zarząd Powiatu w Ciechanowie zwrócił
się z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych ulic położnych na terenie Ciechanowa: ul. 11 Listopada, ul.
Sienkiewicza, ul. 3 Maja oraz ul. Plac Kościuszki.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 230/09 w sprawie wydania opinii w przedmiocie
pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych położonych w Ciechanowie.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 231/09 w sprawie zmian budżetu powiatu na

2009r.
Uchwała dotyczy zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 12.000zł – dotacja
celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z
instalacją zestawu do monitoringu wizyjnego dla LO im. P. Skargi w Pułtusku.
Ze względu na wymagany 20% udział własny powiatu w realizacji zadania, w
uchwale podzielono rezerwę celową w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na ww.
cel.
Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.132.986zł.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu
pułtuskiego na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 232/09 w sprawie zmian układu
wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu
powiatu na 2009r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 233/09 w sprawie zmian harmonogramu
realizacji budżetu powiatu na 2009r.
8. Informacja o sytuacji finansowej powiatu w świetle korekty ustawy
budżetowej na 2009r.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że korekta ustawy budżetowej na 2009r. ma
negatywne skutki również dla powiatów.
Dochody podatkowe w budżecie państwa zostały skorygowane o 46,6 mld. zł i w
związku z tym dochody podatkowe są niższe o 20%.
Skarbnik poinformowała o korekcie podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT.
W budżecie powiatu planowano dochód z PIT w wysokości

5.532.000 zł.

Natomiast wykonanie za I półrocze otrzymane z budżetu państwa stanowi kwotę
2.200.000 zł., czyli 40% planu.
W II półroczu sytuacja będzie wyglądała tak samo. W związku z powyższym

niezrealizowane dochody będą wynosić 1.100.000 zł. Dlatego też powiat powinien
założyć blokady wydatków lub też poczynić oszczędności wydatków, aby nie
dopuścić do powstania zobowiązań wymagalnych w wysokości 1.100.000 zł.
Skarbnik przedstawiła propozycje cięć w budżecie na bazie realizacji budżetu za I
półrocze 2009r.:
–

wolne środki - 300.000 zł. - Skarbnik proponuje aby obecnie nie podejmować
decyzji o ich rozdysponowaniu.

–

oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w Starostwie
Powiatowym w Pułtusku – ok. 100.000 zł.

–

oszczędności z tytułu zakupu zakupu usług w Starostwie Powiatowym w
Pułtusku – ok. 75.000 zł.

–

oszczędności z tytułu usług

remontowych w Starostwie Powiatowym w

Pułtusku – ok. 50-60.000 zł.
Wiązałoby się to z rezygnacją planowanych w roku bieżącym następujących
remontów:

malowanie

wydziałów,

remont

Wydziału

WBA,

poprzez

zagospodarowanie poddasza, malowanie i wymianę oświetlenia na potrzeby
archiwum, remont Wydziału KD – wymiana okien i malowanie,
–

rezerwa oświatowa – ok. 200.000 zł.

–

niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne – 100.000 zł.

–

zmniejszenie budżetu dla ZS w Golądkowie - 100.000 zł.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję przedstawioną przez p. Skarbnik
9. Wolne wnioski.
1) Sekretarz Powiatu – poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie złożyło porozumienie dot. umieszczenia dziecka z powiatu
pułtuskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Mławie. Miesięczny
koszt utrzymania dziecka do 2.998 zł.
Zarząd akceptował porozumienie
2) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku–p. K.Strzyżewski –

poinformował, że Urząd Gminy w Obrytem przesłał pismo Państwa Jerzego i
Doroty Machla właścicieli Stacji Paliw w Obrytem. Poinformował że ww.
Państwo zwrócili się z prośbą o doprowadzenie chodnika do Stacji Paliw.
Wniosek stanowi załącznik do nin. protokółu.
Z uwagi na zaplanowane zadania drogowe oraz ograniczone środki finansowe
budżetu powiatu w 2009r., Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek.
3) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku–p. K.Strzyżewski –

poinformował, że lokatorzy mieszkający przy ul. 3 Maja 20, zwrócili się z
wnioskiem o remont drogi dojazdowej do budynku Bursy Szkolnej oraz
parkingu.
Pismo stanowi załącznik do nin. protokółu.
Z uwagi na zaplanowane zadania drogowe oraz ograniczone środki finansowe
budżetu powiatu w 2009r., Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do
poprawy nawierzchni drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg.
4) Radny – p. Z. Szczepanik – poinformował, że Gmina Obyte zwraca się z

prośbą do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wykonanie chodnika na
drodze powiatowej w miejscowości Obryte. Koszt związane z realizacją
zadania (ok. 20.000zł) w 100% pokryje Gmina Obryte.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Radnego.
Gmina Obryte przekaże powiatowi pułtuskiemu pomoc finansową na realziację
ww. zadania.
wyraził zgodę na wykonanie chodnika w miejscowości Obryte w formie
przekazania pomocy finansowej

Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30
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