
Protokół Nr 77 /08 

 posiedzenia Zarządu Powiatu i Pułtusku 

w dniu 29 lipca 2008r. 

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. 13.00.

1. Wniosek  Wójta  Gminy Świercze  o  zlecenie  wykonania  w bieżącym roku

dokumentacji  technicznej na modernizację drogi powiatowej Strzegocin –

Chmielewo.

Starosta  Pułtuski   przedstawił  wniosek   Wójta  Gminy  Świercze  dot.   zlecenia

wykonania  w bieżącym roku  dokumentacji  technicznej  na  modernizację  drogi

powiatowej Strzegocin – Chmielewo.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Świercze.

2. Informacja nt. przyznanych środków na budowę szpitala w Pułtusku.

Starosta  –  poinformował,  że Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą  nr

141/08  udzielił  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu

Pułtuskiego na realizację zadania pn.: “Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja

I etapu” w wysokości 7.000.000 zł. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

3. Informacja  nt.  kosztu  wykonania  projektu  na  budowę  chodnika  w

miejscowości Gródek. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku p. K. Strzyżewski poinformował, że koszt wykonania

projektu na budowę chodnika w miejscowości  Gródek o długości  3,1 km przy

drodze powiatowej Gródek – Pułtusk  wyniesie ok. 60.000zł. 

Członek  Zarządu  –  p.  Z.  Szczepanik  –  poinformował,  że  przy  realizacji   ww.

zadania Gmina Obryte proponuje udział własny. 



Skarbnik Powiatu– poinformowała, że jeśli Zarząd Powiatu podejmie decyzję  o

wykonaniu  projektu  chodnika  w  miejscowości  Gródek,  wówczas  w  planie

finansowym Zarządu Dróg Powiatowych należy zabezpieczyć środki na realizację

ww. zadania. 

W  budżecie  powiatu  nie  zostały  jeszcze  rozdysponowane  wolne  środki  –  ok.

59.000  zł.,  które  można  przeznaczyć  na  wykonanie  dokumentacji.  Poza  tym

konieczna będzie pomoc finansowa Gminy Obryte wyrażona w formie uchwały

Rady  Gminy.  Skarbnik  wyjaśniła,  że  realizacja  ww.  zadania  jest  możliwa  po

wprowadzeniu przez Radę Powiatu zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu postanowił o wykonaniu dokumentacji  na budowę w miejscowości

Gródek.

4. Informacja nt. kosztu budowy chodnika w miejscowości Psary i Pniewo. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  p.  K.  Strzyżewski –

poinformował, że dokumentacja na budowę chodnika w miejscowość Psary jest

już  wykonana.  Szacowany  koszt  wykonania  chodnika  (ok.  2  km)  z

uwzględnieniem krawężników, zatoczek, zjazdów, kanalizacji,  odwodnienia, itd.

wynosi ok. 1.294.944 zł.  Natomiast  koszt wykonania chodnika w miejscowości

Pniewie ok. 0,5 km został wyceniony na ok. 80.000zł 

Członek  Zarządu  –  p.  Z.  Szczepanik –  poinformował,  że  zwrócił  się  do

wykonawców  dróg  o  przygotowanie  szacunkowych  kosztów  wykonania

chodnika  w miejscowości  Psary.  Z  przekazanych  informacji  wynika,  że  koszt

realizacji ww. zadania wyniesie  ok.720.000 zł. 

Natomiast ze względu na trudną sytuację finansową budżetu powiatu ale również

pilną potrzebę wykonania ww. chodnika Radny zaproponował budowę samego

pasa chodnika o szerokości ok. 1,5m, który został wyceniony przez wykonawców

dróg na ok. 260.000 zł. Wymieniona kwota może ulec zmianie np. ze względu na

konieczność wykonania odwodnienia. Gmina Obryte ze swojej strony proponuje

pomoc  finansową w wysokości ok. 100.000zł. 



Skarbnik Powiatu  – poinformowała, że na realizację zadań: budowa chodnika w

miejscowości  Psary  konieczne  są  środki  w  wysokości  260.000zł  w  tym  udział

Gminy  Obryte  –  100.000zł  ,  natomiast  na  budowę  chodnika  w  miejscowości

Pniewo konieczne są środki w wysokości ok. 80.000zł, czyli powiat pułtuski musi

zabezpieczyć w budżecie powiatu środki  ok.  260.000zł.

 Obecnie  w  budżecie  powiatu  nie  ma  środków  w  takiej  wysokości.  Należy

uaktualnić  wykaz  inwestycji  zawartych  w  budżecie  powiatu  i  przedstawić  go

Radzie Powiatu do akceptacji. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Skarbnika Powiatu.

Zarząd postanowił o wykonaniu chodników w miejscowości Psary i Pniewo. 

5. Wniosek Wójta Gminy Obryte o wyrażenie opinii o zaliczenie drogi Obryte

Kolonia-Sadykierz do kategorii dróg gminnych. 

Starosta –  poinformował,  że  Wójt  Gminy  Obryte  zwrócił  się  z  wnioskiem  o

wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Obryte

Kolonia – Sadykierz. 

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Wójta Gminy Obryte i postanowił o wdrożeniu

stosownej procedury w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Obryte

Kolonia – Sadykierz w Gminie Obryte. 

6. Akceptacja  wyników  negocjacji  o  udzieleniu  zamówienia  na  wykonanie

projektu zamiennego kuchni w bud. K budowanego szpitala. 

Dyrektor Wydziału OR. - p. M. Permanicka – przedłożyła informację dotyczącą

wyników  negocjacji  na  opracowanie  zamiennego  wielobranżowego  projektu

budowlano  –  wykonawczego  kuchni  szpitalnej  oraz  zaplecza  techniczno  –

magazynowego w bud. K budowanego szpitala w Pułtusku. 

Wartość zadania wynosi 149.779,40zł brutto, termin realizacji do 30.09.2008r. 

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją  o  udzielenie  zamówienia,  Zarząd  Powiatu

akceptował wynik negocjacji i  postanowił zlecieć wykonanie zamówienia. 

7. Projekt wspólnego wystąpienia Starostów do Wojewody Mazowieckiego z



wnioskiem o wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczącego zgodności z

prawem Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ograniczeń w

ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t. 

Sekretarz  Powiatu –  przedstawiła  projekt  wspólnego  wystąpienia  starostów

powiatów:  wyszkowskiego,  legionowskiego,  nowodworskiego,  ostrowskiego,

pułtuskiego  i  węgrowskiego  do  Wojewody  Mazowieckiego  dot.  wszczęcia

postępowania  nadzorczego  dotyczącego  zgodności  z  prawem  Zarządzenia

Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4013/2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie

ograniczeń  w  ruchu  pojazdów  ciężarowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej

powyżej  16t.   Konsekwencją  ww.  Zarządzenia  jest  przeniesienie  ruchu

tranzytowego  pojazdów ciężkich  na  drogi  biegnące  przez  teren  wymienionych

powiatów oraz związane  z tym utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w miastach.

Zarząd  Powiatu  postanowił  przyłączyć  się  wspólnego  wystąpienia  do  Wojewody

Mazowieckiego. 

8. Pismo p. Przemysława Pomaskiego dot. powiększenia obszaru ziemi rolnej. 

Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  –  p.  P.  Kazimierczak –

poinformowała,  że  Pan  Przemysław  Pomaski  zwrócił  się  z  wnioskiem   o

wyrażenie zgody na zakup działek nr 26/1 oraz 126 położonych we wsi Ołdaki.

Kierownik  dodała,  że  są  to  działki  typowo  rolne  i  aktualnie  znajdują  się  w

trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i przez tę jednostkę są

zagospodarowane. 

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek. 

9. Wniosek p. Tadeusza Grabowskiego o wypłatę odszkodowania.   

Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  –  p.  P.  Kazimierczak –

poinformowała,  że  p.  Tadeusz  Grabowski  zam.  Przemiarowo,  gmina  Pułtusk

zwrócił się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za zabraną działkę nr 212/1 o

powierzchni  0,0131  ha.  położonej  w  mieście  Pułtusk.  Działka  została

wykorzystana  na  poszerzenie  drogi  powiatowej.  Kierownik  dodała,  że  p.



Grabowski wnioskuje o wypłatę odszkodowania w wysokości 110 zł./m².

Zarząd Powiatu postanowił o zaproszeniu p. Tadeusza Grabowskiego do rokowań

10.Wystąpienie do Wójta Gminy Gzy o wydanie postanowienia opiniującego

wstępny projekt podziału działki nr 30/2 położonej we wsi Ołdaki. 

Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  –  p.  P.  Kazimierczak -

poinformowała,  że  Wójt  Gminy  Gzy  wydał  decyzję  o  warunkach  zabudowy,

która  jest  już  prawomocna.  W  związku  z  tym  kolejny  etap  postępowania  to

wystąpienie  do  Wójta  Gminy  Gzy  o  wydanie  postanowienia  opiniującego

wstępny projekt  podziału  działki  nr  30/2 położonej  we  wsi  Ołdaki,  zgodnie  z

decyzja o warunkach zabudowy. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wystąpienie. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  133/08  sprawie  zmian  budżetu  powiatu

pułtuskiego na 2008r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu

pułtuskiego.

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  134/08  w  sprawie  zmian  układu

wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  harmonogramu  realizacji  budżetu

powiatu na 2008r. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  135/08  w  sprawie  zmian  harmonogramu

realizacji budżetu powiatu na 2008r. 

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Domu  Pomocy

Społecznej w Ołdakach. 

Dyrektor  DPS  w  Ołdakach  –  p.  Marek  Majewski –  przedstawił  Regulamin

Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w brzmieniu załącznika do

uchwały. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 136/08. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Zarządu do podpisania



umowy o wykonanie prac projektowych. 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  nr  137/08  w  sprawie  upoważnienia  członka

Zarządu do podpisania umowy o wykonanie prac projektowych. 

Zarząd  Powiatu  ww.  uchwałą   upoważnił  Pana  Wiesława  Cienkowskiego  –

członka  Zarządu  Powiatu,  do  podpisania  umowy  na  wykonanie  zamiennego

wielobranżowego  projektu  budowlano  –  wykonawczego  kuchni  szpitalnej  w

budynku K oraz zaplecza techniczno – magazynowego w budynku B budowanego

szpitala w Pułtusku. 

16.Przyjęcie  protokółu  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  w dniu  9

lipca 2008r. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 76/08  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 lipca 2008r. 

17.Wolne wnioski.

– przekazanie  informacji  nt.  sprawozdania  z  realizacji  zadań  biblioteki

powiatowej w I półroczu 2008r.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją   nt.  sprawozdania  z  realizacji  zadań

biblioteki powiatowej w I półroczu 2008r w brzmieniu załącznika nr 5  do protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Godzina zakończenia posiedzenia  - 16.00

I. Protokółowała – B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

3. Izabela Sosnowicz – Ptak ..........................................................

4. Wiesław Cienkowski ..........................................................

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


