
Protokół Nr 69/08

Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 15 maja  2008r.

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr

2 do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

I. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

1. Informacja  nt.  realizacji  inwestycji  –  budowy  hali  widowiskowo  –

sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. M. Szajczyk poinformował, że

wnioski,  które  zostały  złożone  do  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego  w ramach  programu  operacyjnego  „Dziedzictwo  kulturowe”

Priorytet 4 – Ochrona zabytków archeologicznych oraz do Marszałka Woj.

Mazowieckiego  o  przyznanie  dotacji  na  przeprowadzenie  badań

wykopaliskowych  dawnego  kolegium  pojezuickiego  oraz  fragmentów

renesansowych murów obronnych, jako elementu pierwszego etapu realizacji

zadania pn. budowa hali widowiskowo - sportowej przy LO im. P. Skargi w

Pułtusku  nie  zostały  zaakceptowane.  Przyczyny  odrzucenia  wniosków,  to

względy  formalne  przy  wniosku  złożonym  do  Ministra  Kultury  i

Dziedzictwa  Narodowego  oraz  brak  środków  finansowych  przy  wniosku

złożonym  do  Marszałka  Woj.  Mazowieckiego.  Powyższe  wnioski  zostały

opracowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Starożytników, które było

wnioskodawcą w obydwu wnioskach. 

Radna  I.  Sosonowicz  –  Ptak  zaproponowała,  aby  w  drugim  naborze

wniosków, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który trwa do



31  Maja  b.r.  wnioskodawcą  był  Powiat  Pułtuski  przy  współpracy

Stowarzyszenia Starożytników.

W  drugim  naborze  wniosków  do  Marszałka  Woj.  Mazowieckiego,

wnioskodawcą  będzie  ponowie  Stowarzyszenie  Starożytników,  gdyż  tylko

organizacje  pozarządowe  są  uprawnione  do  składania  ofert  na  tego  typu

przedsięwzięcia.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję p. Izabeli Sosonowicz- Ptak. 

Zarząd Powiatu postanowił, że:

-         wartość projektu przedkładanego do Ministra Kultury, jak również

do Marszałka zostanie obniżona do kwoty 60.000zł.

-         na  posiedzenie  Komisji  Spraw  Społecznych  zostanie  zaproszony

Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  celem  wyjaśnienia  spraw

związanych  z  realizacją  inwestycji  pn.  budowa  hali  widowiskowo  –

sportowej w Pułtusku. 

Ponadto  Zarząd  Powiatu  upoważnił  Wicestarostę  Pułtuskiego  do

opracowania  listu  intencyjnego,  dotyczącego  współpracy  Powiatu

Pułtuskiego z Burmistrzem Pułtuska oraz proboszczem parafii św. Mateusza

przy  realizacji  projektu  pt.  „Budowa  wielofunkcyjnej  sali  widowiskowo  -

sportowej w Pułtusku”.

2. Sprawa dodruku informatora – Powiat Pułtuski 

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o  dodrukowaniu  informatora  –  Powiat

Pułtuski,  w wersji zaktualizowanej – 1000szt 

3. Ufundowanie nagród na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Prezesa  Zarządu  Koła

PZW nr 1 w Pułtusku dot. ufundowania nagród na zawody wędkarskiej  z

okazji Dnia Dziecka  przyznając na ten cel 600zł. z Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska. 



4. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w sprawie ufundowania nagród

dla dzieci wyróżniających się w konkursie plastycznym pn. „Żyj zdrowo

i bezpiecznie”.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komenda Powiatowa Policji organizuje

V  Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny  pn.  „Żyj  zdrowo  i  bezpiecznie”.  W

związku z powyższym KPP zwróciła się z wnioskiem o ufundowanie nagród

oraz  pokrycie  kosztów związanych organizacją  ww. konkursu (dyplomy,

zaproszenia).

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  przyznając  na  ten  cel

kwotę 500zł. 

5. Wniosek  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  sprawie

ufundowania  nagród  rzeczowych  dla  uczestników  konkursu

plastycznego.

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Powiatowego  Centrum

Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  dot.  ufundowania  nagród  rzeczowych  i

dyplomów  dla uczestników konkursu plastycznego pt. „Rodzina jak z bajki”

i  konkursu  literackiego  pt.  „Najpiękniejsze  chwile  mojego  życia  –

wspomnienia z dzieciństwa” przyznając na ten cel 500zł. Konkursy zostały

ogłoszone w związku z zaplanowaniem (po raz pierwszy)  obchodów Dnia

Rodzicielstwa Zastępczego. 

6. Wniosek  Stowarzyszenia  Polskich  Niewidomych  o  dofinansowanie

pielgrzymki do miejscowości Łagiewniki. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Polskich

Niewidomych Oddział w Pułtusku dot. dofinansowania pielgrzymki wraz z

noclegiem  dla  członków  Stowarzyszenia  do  miejscowości  Łagiewniki,

Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska przeznaczając na ten cel 800zł. 



7. Ufundowanie  upominku  okolicznościowego  dla  Gimnazjum  w

Winnicy oraz Zespołu Szkół nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  ufundowaniu  upominku  okolicznościowego

dla:

- Gimnazjum  w  Winnicy  z  okazji  nadania  imieniu  szkole   Bogdana

Jańskiego 

- Zespołu Szkół nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku z okazji 60-lecia

istnienia szkoły 

w łącznej kwocie do 650zł. 

8. Decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację projektu osnowy

wysokościowej i sytuacyjnej. 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  –  p.  S.

Niedzielska przedstawiła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na

wykonanie  zadania  :  „Realizacja  projektu  technicznego  modernizacji

poziomej  osnowy  III  klasy  i  założenia  wysokościowej  osnowy  III  i  IV

klasy”

Zarząd Powiatu akceptował SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu na

realizację  omówionego  zadania.  Termin  składania  ofert  upływa  5  czerwca

2008r.

9. Przyjęcie  protokołu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

24 kwietnia 2008r.

Zarząd  Powiatu  przyjął  protokół  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z  dnia  24

kwietnia 2008r. 

10.Wolne wnioski:

1) informacja nt. spotkania w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich

na lata 2007-2013 w powiecie pułtuskim 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, ze w dniu 30 maja 2008r. o godz. 14.00

w Sali  Rady ul.  Daszyńskiego 19 odbędzie  się spotkanie,  którego tematem



będzie  omówienia  zadań  przewidzianych  do  realizacji  na  drogach

wojewódzkich  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  w  latach  2007-2013.  W

spotkaniu  udział  wezmą:  Dyrektor  Departamentu  Nieruchomości  i

Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskiego,  Dyrektor  Zarządu  Dróg

Mazowieckich.  Poza  tym  na  spotkanie  zostali  zaproszeni:  Radni  Rady

Powiatu,  Burmistrz  Pułtuska  i  wójtowie  gmin  powiatu  pułtuskiego,  

Przewodniczący  Rad  gmin,  prasa,  Radny  Sejmiku  Woj.  Maz.  p.  W.

Chrzanowski, Dyrektorzy Wydziałów WRP, KD, GGN, Dyrektor ZDP w

Pułtusku. 

Zarząd przyjął informację.

2) Informacja  nt.  przebiegu  trasy  Via  Baltica  przez  teren  powiatu

pułtuskiego.   

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że w sprawie przebiegu drogi Warszawa

– Budziska opracowano kilka koncepcji. Obecnie najbardziej prawdopodobne

koncepcje to: koncepcja 43 – z Warszawy do Budzisk, tzn. Serock - Pułtusk –

Ostrołęka  –  Suwałki,  koncepcja  42a  przez  Wyszków  -  Ostrów  Maz.  do

Ostrołęki  ,   koncepcja  42  przez  Wyszków  do  Ostrowi  Maz.  prosto  do

Łomży. 

W sprawie przebiegu ww. drogi odbędzie się spotkanie w dniu 3 czerwca br.

o  godz.  12.00  w  Miejskim  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Pułtusku,  pl.

Teatralny 4 Zarząd przyjął informację. 

3) sprawa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

Członek  Zarządu  p.  I.  Sosonowicz  –  Ptak  poinformowała  o  konieczności

podjęcia decyzji w sprawie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych.

Starosta Pułtuski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 7 maja br. Zarząd

Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  do  przygotowania  kalkulacji

miesięcznych  kosztów  związanych  z  przeniesieniem  Zarządu  Dróg

Powiatowych.



Ze względu na fakt, iż obecnie Dyrektor ZDP znajduje się w szpitalu,  takiej

informacji  nie  otrzymaliśmy.  Starosta  zaproponował,  aby  z  decyzją  co  do

siedziby ZDP zaczekać do momentu powroty Dyrektora ze szpitala. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Starosty. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00

Protokółowała: 

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

2.  Witold

Saracyn .....................................................

3. Wiesław

Cienkowski ............................................

4. Izabela  Sosnowicz  –

Ptak ....................................

5. Zbigniew

Szczepanik ...........................................


