
Protokół nr 71 /08

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 2 czerwca 2008r.  

I. Lista obecności  stanowi załączniki nr 1 do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30.

1. Informacja nt. ewentualnego dofinansowania projektu 1.1.

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  –  p.  W.  Chrzanowski –

poinformował,  że  istnieje  możliwość  uzyskania  dofinansowania  z  Samorządu

Województwa  Mazowieckiego  na  realizację  projektu  pn.  ”Przebudowa  dróg

powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych

powiatu  pułtuskiego”.  Warunkiem  otrzymania  dofinansowania  jest  rozliczenia

inwestycji do końca bieżącego roku. Projekt obejmuje 3 gminy na terenie powiatu

pułtuskiego:  Zatory,  Obryte,  Pokrzywnica.  Wartość  projektu  wyszacowano na

ok.  30 mln.  zł.  Obecnie  należy złożyć  deklarację,  że  powiat  pułtuski  będzie  w

stanie zrealizować tę inwestycję. 

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu uznali, że jest to bardzo duża szansa

na modernizację dróg powiatowych, dlatego też zdecydowali o złożeniu deklaracji

o przystąpieniu powiatu pułtuskiego do realizacji projektu.  

Członek Zarządu  – Z. Szczepanik – poinformował o konieczność dołączenia do

dokumentacji projektowej budowa chodnika w miejscowości Gródek.  

Starosta Pułtuski – poinformował, że jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań –

to budowa chodnika w Gródku zostanie uwzględniona w złożonym projekcie. 

Skarbnik Powiatu  – przedstawiła sytuację finansową budżetu powiatu pułtuskiego

oraz  możliwości  powiatu  pułtuskiego  w  zakresie  zaciągnięcia  pożyczki  lub

kredytu  na  realizację  projektu  drogowego.  Następnie  poinformowała  o



konieczności  zaangażowania  gmin  powiatu  pułtuskiego,  na  terenie  których

położone  są  drogi  do  modernizacji  w  ramach  projektu,  tj.   Gmin:  Zatory,

Pokrzywnica i Obryte. Uchwały intencyjne w sprawie przystąpienia do projektu

drogowego  Gminy  już  podjęły.  Natomiast  po  uzyskaniu  pełnej  informacji  o

wysokości  zabezpieczenia  udziału  własnego  powiatu  pułtuskiego  –  gminy  o

których  mowa  wyżej  powinny  podjąć  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej – wskazując  już konkretne kwoty. 

Zarząd Powiatu  postanowił  o  złożeniu  deklaracji  w sprawie  przystąpienia  powiatu

pułtuskiego  do  realizacji  projektu  pn.  ”Przebudowa  dróg  powiatowych  czynnikiem

decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego”. 

Ponadto w sprawie realizacji ww. projektu odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu z

udziałem Wójtów Gmin:  Zatory, Obryte i Pokrzywnica. 

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  przygotuje

informację o wysokości  środków potrzebnych na realizację zadania według cen roku

2008r. 

2. Informacja nt. możliwości uzyskania dofinansowania na budowę szpitala

w Pułtusku.

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  –  p.  W.  Chrzanowski  –

poinformował,  że  istnieje  możliwość  pozyskania  środków  finansowych  z

Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  na  zadanie  pn.  Budowa  szpitala  w

Pułtusku, zarówno na roboty budowlane jak i na tzw. pierwsze wyposażenie. 

Zarząd Powiatu postanowił o przygotowaniu stosownego wniosku w powyższej

sprawie, którzy zostanie złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30
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