
Protokół Nr 131/09

 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 10 września 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. 8:15

Wicestarosta  wnioskował  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  następujące

punkty:

1.  Powołanie komisji odbioru końcowego robót zadania pn. Budowa Szpitala

w Pułtusku – kontynuacja I etapu jako punkt  13a

2. Wniosek SP ZOZ w Pułtusku dot. wydania opinii w sprawie postępowań o

udzielenie  zamówień  publicznych  w  ramach  projektu  RPO  pt.:

„Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa

zdrowotnego pacjentów.”- jako punkt 13b

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  budowy  ul.

Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – jako punkt 13c

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  oraz  Głównej

Księgowej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego – jako punkt 13d. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycje Wicestarosty. 

1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli emerytów w szkołach

i placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.

Zarząd  Powiatu   wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  nauczycieli  emerytów  w

szkołach   i  placówkach  oświatowych  prowadzonych   powiat  pułtuski

zgodnie z niżej wymienionymi wnioskami:



1) wniosek  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w Pułtusku  z  dnia  1  września

2009r. (znak: ZS.401/1/2009/2010)

2) wniosek  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego  w

Pułtusku                 z dnia 26 sierpnia 2009r. (znak: ZSZ-402/14/09)

3) wniosek  Zespołu  Szkół  w  Golądkowie  z  dnia  26  sierpnia  2009r.

(znak: ZS.110-1/09) 

4) wniosek Liceum Ogólnokształcącego im .P. Skargi w Pułtusku z dnia

31 sierpnia 2009r. (znak: LO/PS/110/1/09)

5) Wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku z dnia

3 września 2009r. (znak: PP-P 115/1/09).

Wymienione wnioski stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

2. Organizacja Powiatowych Obchodów DEN

Zarząd Powiatu ustalił , że Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

odbędą  się  14  października  2009r.  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –

Wychowawczym w Pułtusku.

Dyrektor  Wydziału  EZK  –  p.  W.  Gregorczyk  przedstawi  Zarządowi

szczegółową informację nt. organizacji ww. obchodów.

3. Sprawa  budowy  boiska  przy  Zespole  Szkół  Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół Zawodowych im. J.

Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wykonania robót dodatkowych dot. zadania

inwestycyjnego  pt.  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  obiektami

towarzyszącymi”  przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. 

Roboty  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  umowy  głównej  zostały

określone  w protokole konieczności i dot.: rekultywacji terenów zielonych

w  ilości  1040m2,  wykonania  cokołu  ogrodzenia  od  ul.  Śniegockiego  i

Pływalni  w  Pułtusku,  wykonania  ogrodzenia  hybrydowego  4  m  w  ilości

10,73mb. 

Wartość robót została wyszacowana na kwotę 89.269zł



Zarząd wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych. 

Środki na realizację ww. zadania zostaną zabezpieczone z rezerwy celowej. 

4. Porozumienie  partnerskie  o  współpracy  przy  realizacji  zadania

dot.  przebudowy  drogi  powiatowej  na  odc.  Gąsocin  –  granica

powiatów -  Łady Krajęczyno 

Zarząd Powiatu zapoznał się z porozumieniem o współpracy przy realizacji

inwestycji polegającej na przebudowie drogi Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin –

Łady  –  Krajęczyno  na  odcinku  Gąsocin  –  granica  powiatów  –  Łady  –

Krajęczyno.  Przebudowę  będą  prowadziły  powiaty  w  swoich  granicach

administracyjnych. Porozumienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Decyzja w sprawie przebudowy dróg powiatowych 

Zarząd postanowił, że w ramach tzw. Schetynówki zostanie złożony wniosek

na przebudowę dróg na odcinkach: 

- Gotardy  –  Skaszewo  o  długości  3265  mb  na  łączną  wartość

2.962.310 zł. ( od strony Ciechanowa) przy udziale finansowym

Gminy Gzy w deklarowanej wysokości 750.000zł

- ul. Tartaczna o dł. 2259mb na łączną wartość 2.430.682zł. przy

udziale finansowym Gminy Pułtusk w wysokości ok. 600.000zł

Na  pozostałą  część  drogi  Łady  -  Gotardy   zostanie  złożony  wniosek  w

ramach 10% rezerwy budżetu państwa. 

6. Sprawa budowy chodnika w Grabówcu 

Zarząd  Powiatu  ponownie  omówił  wniosek  Burmistrza  Pułtuska  dot.

użyczenia  Gminie  Pułtusk  pasa  gruntu  wzdłuż  działek   w  Grabówcu  z

przeznaczeniem pod budowę chodnika (temat był omawiany na  posiedzeniu

w dniu 20 sierpnia 2009r.). 

Sprawa budowy chodnika w Grabówcu przedstawia się następująco: 

- w  dniu  7  kwietnia  2009  zawarto  umowę  nr  27/2009  z  geodetą

uprawnionym -    Panem Arturem Maliszewskim.  Umowa  ta  obejmuje

sporządzenie dokumentacji prawno-geodezyjnej dotyczącej:



a) wznowienia granic działki nr 6  położonej w obrębie 27 miasta Pułtuska,

b) wznowienia granic działek nr 107, 484 położonych we wsi Grabówiec,

c)  podziału  działek  nr  nr  88,  90,  91,  92  położonych  w obrębie  26  miasta

Pułtusk.

Następnie  umową  nr  62/2009  zlecono  również  Panu  Arturowi

Maliszewskiemu wykonanie podziału działki nr 89/2 położonej w obrębie 26

miasta Pułtusk zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia

07.05.2009r. nr GGA.7334-31/09 wraz z załącznikiem do tego postanowienia.

Obecnie  Pan  Artur  Maliszewski  złożył  do  Powiatowego  Ośrodka

Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Pułtusku  tylko  operat

dotyczący podziału działek nr nr 88,  90, 91,  92 położonych w obrębie  26

miasta Pułtusk oraz operat dotyczący podziału działki nr 89/2 położonej w

obrębie 26 miasta  Pułtuska (jeszcze nie przyjęty do Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji  Geodezyjnej  w  Pułtusku).  Brak  jest  operatów  dotyczących

wznowienia granic działki nr 6 położonej w obrębie 27 oraz  działek nr nr

107, 484 położonych w Grabówcu.

- opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę

drogi (nawierzchnia + chodnik ) stanowiącej ulicę Grabową.  Zgodnie z tą

dokumentacją, chodnik przewidziany jest po jednej stronie jezdni tj.  po

stronie prawej w kierunku do wsi Grabówiec do wysokości 1 + 843,07

km,  a  od  tego  kilometra  do kilometra  2  + 900   chodnik  usytuowany

będzie po lewej stronie drogi.

Projekt techniczny nie przewiduje budowy chodnika po lewej stronie drogi

wzdłuż działek nr 7/1, 7/2, 8 (obręb 27), 108, 109, 110, 111, 112 (Grabówiec). 

Budowa  chodnika  kolidowałoby  z  istniejącą  siecią  wodociągową.

Jednocześnie zaszłaby potrzeba zmiany przekroju poprzecznego drogi, a tym

samym wykonania  dodatkowych prac  odwadniających tj.  budowy nowego

kolektora, separatorów, studzien rewizyjnych. Wiąże się to z dodatkowymi

kosztami, co nie jest przewidziane w umowie nr 10/2009 z dnia 17.06.2009r.



dotyczącej  opracowania  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na

budowę  drogi  powiatowej  Nr 3432  W Pułtusk  –  Grabówiec  –  Zatory  na

odcinku Pułtusk – Grabówiec od km 0+000 do km 2+900, długości 2900 mb.

Zarząd Powiatu uznał, że wobec wyżej przytoczonych wyjaśnień, użyczenie

gruntu  wzdłuż  działek   w  Grabówcu  z  przeznaczeniem  pod  budowę

chodnika w wersji proponowanej przez Burmistrza Pułtuska jest niecelowe. 

7. Sprawa ogłoszenia uchwał Rady Powiatu  w sprawie pozbawienia

dróg kategorii dróg powiatowych w Dzienniku Urzędowym Woj.

Maz. 

Dyrektor  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformowała,  że  w

sprawie  publikacji uchwał Rad Powiatów dot. m.in. pozbawienia kategorii

dróg powiatowych wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w

Warszawie.  Zgodnie  z  wydanym  orzeczeniem  uchwała  samorządu

powiatowego  w  przedmiocie  zmiany  kategorii  drogi  publicznej  z  drogi

powiatowej na gminną (art. 10 ust. 1,2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o

drogach publicznych)  stanowi prawo miejscowe w rozumieniu art. 40 ust. 1

ustawy  o  samorządzie  powiatowym.  Publikacja  uchwał  w  Dzienniku

Urzędowym Woj. Maz. jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia zmian

w Księgach Wieczystych. 

Dyrektor  zaproponowała  aby  w  Dzienniku  Urzędowym  zostały

opublikowane następujące uchwały: 

- Uchwała  nr  XXV/176/08  Rady Powiatu  w Pułtusku  z  dn.  29

grudnia  2009r.  w  sprawie  pozbawienia  kategorii  dróg

powiatowych – dróg położonych na terenie gminy Obryte 

- Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25

kwietnia  2008r.  w  sprawie  pozbawienia  kategorii  dróg

powiatowych – dróg  położonych na terenie  Gminy Winnica  i

Gminy Świercze.



- Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie

pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na

terenie Miasta Pułtusk. 

Zarząd akceptował propozycję p. Dyrektor.  

8. Propozycja  pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  –  ul.  Stare

Miasto                    w Pułtusku. 

Dyrektor  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformowała,  że

Rada Miejska w Pułtusku Uchwałą Nr XLV/519/2006 z dnia 25 sierpnia

2006r.  wyraziła  wolę  przejęcia  dróg  powiatowych  na  terenie  miasta

Pułtusk. W związku z tym podjęto działania zmierzające do uregulowania

stanu prawnego następujących ulic: Rynek , Świętojańska, Benedyktyńska,

Staszica,  Gajkowicza,  Plac  Teatralny.  W dniu  25  kwietnia  2008r.  Rada

Powiatu  w Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr XVIII/136/08  o  pozbawieniu

kategorii  dróg powiatowych ww. ulic. 

Natomiast  ulica  Stare  Miasto  nie  została  uwzględniona  ww.  uchwale  z

powodu toczącego się postępowania dot. uregulowania stanu prawnego tej

nieruchomości.  Obecnie  ulica  Stare  Miasto  posiada  uregulowany  stan

prawny  na  rzecz  powiatu  pułtuskiego  oraz  objęta  jest  księgą  wieczysta

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. W związku z powyższym

istnieje możliwość wszczęcia  procedury pozbawienia ww. drogi  kategorii

dróg powiatowych i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz  postanowił  wystąpić  do

Burmistrza  Pułtuska  o  przekazanie  informacji,  czy  Gmina  Pułtusk

podtrzymuje  swoje  stanowisko wyrażone  w uchwale  Rady Miejskiej  nr

XLV/519/2006 z dnia 25 sierpnia 2006r. 

9. Informacja  nt.  rozliczenia  wydatków  niewygasających  z

Marszałkiem Woj. Maz. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła rozliczenie wydatków  niewygasających  z

Marszałkiem Woj. Maz.



Łączna kwota wydatków niewygasających to  5.781.590zł  

Obecnie zostanie złożony wniosek na kwotę 2.932.631zł. 

Kwota  wydatków niewygasajacych niewykorzystanych przez  powiat  to

ok. 14.238zł. Główne pozycje to: budynek „C” – ok. 6.662zł oraz nadzór

autorski – ok. 7.556zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

10.Wniosek  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  dot.

sfinansowania zakupu kompletu sprzętu do nurkowania. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Wodnego  Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego dot. sfinansowania zakupu kompletu sprzętu do

nurkowania w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu. 

 Ze względu na fakt, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w  Pułtusku  złożyła  wniosek  o  pozyskanie  środków  z  Regionalnego

Programu  Operacyjnego  na  zakup  m.in.  6  kompletów  wyposażenia

indywidualnego  strażaków grupy nurkowej, Zarząd Powiatu negatywnie

zaopiniował wniosek. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  240/09  w  sprawie  zmian  budżetu

powiatu.  Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów budżetu powiatu o

kwotę 603.213zł – dotacje celowe z budżetu państwa. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu realizacji

budżetu powiatu na 2009r. 

Zarząd  podjął  uchwałę  nr  241/09  w  sprawie  zmiany  harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2009r. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

powiatu pułtuskiego na 2009r.

Zarząd  podjął  uchwałę  nr  242/09  w sprawie  zmiany  układu  wykonaw-

czego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009r 



13a) Powołanie komisji odbioru końcowego robót zadania pn. Budowa

Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa

Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie dot. potwierdzenia gotowości odbioru

robót  wynikających  ze  zgłoszeń  Wykonawcy  –  firmy   ZAMBET  w

brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  powołać  Komisję  odbioru  końcowego  robót

zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu, w składzie: 

Strona przyjmująca – Zamawiający: 

Przedstawiciele Inwestora:

a) Marianna Permanicka – Przewodnicząca

b) Wojciech Subkowski - członek

c) Agnieszka Wądolna – członek

Przedstawiciele Inwestora Zastępczego 

a) Zbigniew Mikołajczak – członek

b) Krzysztof Mendalka – członek

przy udziale:

- inspektorów  nadzoru 

a) w branży elektrycznej – Bogdan Rydzewski (umowa nr 19/2009, 20/2009,

78/2006, 42/2008, 60/2005, 64/2009) – członek 

b) w branży sanitarnej – Elżbieta Grabowska (umowa nr 20/2009, 78/2006,

42/2008, 60/2005, 64/2009) – członek 

c) w branży konstrukcyjno - budowlanej:

– Krzysztof Mendalka (umowa nr 60/2009, 64/2009) – członek 

– Zygmunt Niesłuchowski (umowa nr 78/2006, 42/2008, 60/2005) – członek

- przedstawicieli  użytkownika  -  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku,  w osobach:



a) Paweł Piekarski

b) Szczepan Przybyłowski 

Strona przekazująca – Wykonawca 

Przedstawiciele Wykonawcy:

a) Jacek Zytowiecki – Dyrektor ds. Produkcji - członek

b) Tadeusz Czyż – Kierownik Budowy- członek 

c) Tadeusz Mróz – Kierownik Robót Sanitarnych – członek

d) Paweł Mroczkowski – Kierownik Robót Budowlanych - członek 

e) Michał Kalinowski – Kierownik Robót Elektrycznych - członek 

Zarząd Powiatu postanowił, że wszystkie spotkania ww. Komisji będą

protokołowane przez pracownika Wydziału Organizacji i Nadzoru p. Joannę

Golatowską. 

Komisja rozpocznie prace 16 września 2009r. Organizację i terminy spotkań

Komisji określi Przewodniczący Komisji. 

Zarząd  zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  przekazania  wszelkich

dokumentów  zakończonych  i  rozliczonych  umów  na  realizację  budowy

szpitala.  Przedstawiciele  inwestora  przejmą  powyższe  dokumenty  przy

udziale przedstawicieli użytkownika oraz wykonawcy tych umów.

13b)  Wniosek  SP  ZOZ  w Pułtusku  dot.  wydania  opinii  w  sprawie

postępowań  o  udzielnie  zamówień  publicznych  w  ramach  projektu

RPO  pt.:  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.” 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  wniosek  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  dot.  wydania  opinii  w  sprawie

postępowań  o  udzielnie  zamówień  publicznych  w  ramach  projektu  RPO

WM/7.1/1/08  pt.  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” (wartość wniosku: 10.148.230 zł).

SP  ZOZ  w Pułtusku  jest  przygotowany  do  ogłoszenia  części  postępowań

przetargowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu Harmonogramem



realizacji  zamówień  publicznych  ,  jednak  do  dnia  dzisiejszego  Mazowiecka

Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  nie  przedstawiła  umowy  o

dofinansowanie wniosku na realizację projektu. 

Wicestrosta Pułtuski uważa, że ze względu na konieczność wydatkowania, do

końca  roku  2009,  własnych  środków  finansowych  zaplanowanych  w

budżecie powiatu, jak również na zaplanowany termin oddania budowanego

szpitala  do  użytku  –  31  grudnia  2009r.,  należy  rozpocząć  procedurę

zamówień publicznych. 

Jednocześnie  w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia    SP ZOZ

powinien  zastrzec  sobie  prawo  do  unieważnienia  przetargu  w  przypadku

ewentualnego braku środków finansowych.

Zarząd akceptował propozycje Wicestarosty.  

13c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy

ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku 

Zarząd  Powiatu  na  wniosek  Burmistrza  Pułtuska  z  dn.  9  września  2009r.

podjął uchwałę Nr 243/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ul.

Teofila  Kwiatkowskiego  w  Pułtusku  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.

Tartaczną (km 0+000) do skrzyżowania  z ul. Graniczną (km 0+745,69) o

długości 745,69m. 

13d) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Głównej

Księgowej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  244/09  w  sprawie  upoważnienia

Dyrektora  oraz  Głównej  Księgowej  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego.  

14. Informacja nt. realizacji postanowień Zarządu z 28 sierpnia 2009r.

Zarząd przyjął informację. 

15.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z 28 sierpnia 2009r.



Zarząd przyjął protokół posiedzenia Zarządu z 28 sierpnia 2009r.  

16.Wolne wnioski 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  Komisja  Stypendialna  postępując

zgodnie  z  uchwałą  nr  XXIV/171/08  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  5

grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium za

osiągnięcia wysokich 



wyników sportowych, zaopiniowała 14 kandydatów do stypendiów zgodnie

z załącznikiem nr7 protokołu. 

Uczniom  zostaną  przyznane  stypendia  w  wysokości  200zł  na  okres  4

miesięcy, tj. od września do grudnia 2009r. 

Środki na realizację ww. zadania zostaną zabezpieczone z rezerwy celowej.

Na najbliższe posiedzenie Zarządu zostanie przygotowana stosowna uchwała

w sprawie zmian budżetu.  

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dot. przygotowania przez Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku zestawienia środków finansowych

przekazanych  przez  powiat  pułtuski  i  gminy  powiatu  pułtuskiego  na

przebudowę dróg powiatowych w III kadencji Rady Powiatu w Pułtusku.

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.00

Protokółowała B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ............................................

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ...........................................


