
Protokół Nr 81/08 

 posiedzenia Zarządu Powiatu i Pułtusku 

w dniu 27 sierpnia 2008r. 

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2

do niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski .

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r. 

Zarząd podjął uchwałę nr 141/08 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.

W  uchwale  dokonano  częściowego  podziału  rezerwy  ogólnej  i  rezerwy

celowej. 

Poza tym do budżetu powiatu została wprowadzona dotacja celowa w kwocie

17.381zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń za maturę ustną. 

2. Podjęcie uchwał  w sprawie umorzenia należności. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 142/08 w sprawie umorzenia należności

przypadającej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadania z

zakresu administracji rządowej od Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia „EL-PS” Sp.

z o.o.  w upadłości  ul.  Bronikowskiego 27 Bydgoszcz  w wysokości  1.092zł

oraz  odsetek  od  tej  należności  w  wysokości  42zł.  z  tytułu  użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Pułtusku

obręb 20 ul. Solna.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 143/08 w sprawie umorzenia należności

przypadającej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadania z

zakresu administracji rządowej od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Obrytem



w  wysokości  456,32zł  oraz  odsetek  w  wysokości  47,21zł  z  tytułu

użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  Skarbu  Państwa

położonej we wsi i gminie Obryte.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 144/08 w sprawie umorzenia należności

przypadającej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadania z

zakresu  administracji  rządowej  od  Przedsiębiorstwa  Przemysłu  Zbożowo-

Młynarskiego  „PZZ”  w  Ciechanowie  Spółka  Akcyjna  w  upadłości  w

wysokości  510,30zł  oraz  odsetek  od  tej  należności  w  wysokości  3,64zł  z

tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej  Skarbu Państwa

położonej w Pułtusku obręb 24 przy ul. Warszawskiej. 

3. Zatwierdzenie zasad finansowania  pomiędzy powiatem pułtuskim a

Gminą Obryte  na wykonanie  chodnika w miejscowości  Psary przy

drodze powiatowej nr .4407W o długości ok. 2 km. 

Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  w sprawie  ogłoszenia  przetargu  na

wykonanie  chodnika  w  miejscowości  Psary  przy  drodze  powiatowej  nr  .

4407W  o  długości  ok.  2  km  podejmie  po  wykonaniu  dokumentacji  i

wyliczeniu  kosztów  budowy  przedmiotowego  chodnika  przez  Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych.

4. Zatwierdzenie zasad finansowania  pomiędzy powiatem pułtuskim a

Gminą Zatory na wykonanie chodnika w miejscowości Pniewo  przy

drodze  powiatowej  nr  3421W  od  drogi  wojewódzkiej  nr  618   do

Kościoła Parafialnego o długości ok. 500m

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Dyrektora  ZDP  w  Pułtusku  do  wykonania

dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu na wykonanie chodnika w

miejscowości  Pniewo   przy  drodze  powiatowej  nr  3421W  od  drogi

wojewódzkiej nr 618  do Kościoła Parafialnego o długości ok. 500m. Koszt



inwestycji  ok. 80.000zł Zasady finansowania zadania:  75% powiat  pułtuski,

25%  pomoc  finansowa  Gminy  Zatory.  Sprawa  zostanie  przedstawiona  na

najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

5. Zatwierdzenie zasad finansowania pomiędzy powiatem pułtuskim a

Gminą  Świercze  wykonania  dokumentacji  technicznej  na  drogę

Strzegocin -Chmielewo. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie

dokumentacji  technicznej  na  modernizację  drogi  powiatowej  Strzegocin  –

Chmielewo.  Źródło  finansowania  zadania  –  pomoc  finansowa  Gminy

Świercze  w  wysokości  120.000zł   Sprawa  zostanie  przedstawiona  na

najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu. 

6. Informacja  nt.  skargi  złożonej  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg

Powiatowych 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  Pan  Tadeusz  Stalmach  pismem  z

dnia 22 lipca br. zwrócił się z wnioskiem o powołanie komisji, która dokona

oceny  poprawności  działań  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku w zakresie udrażniania rowów odwadniających we wsiach Mory i

Klaski  w Gminie  Pokrzywnica.  W dniu  31  lipca  br.  Pan Stalmach  złożył

skargę  na  działanie  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku.

Przedmiotem  skargi  jest  nienależyte  wykonanie  zadania  wykonania

udrażniania rowów przez Dyrektora ZDP, co zdaniem skarżącego stanowi

naruszenie jego interesów. Wyżej przedstawione prace zrealizowane zostały

na wniosek złożony w dniu 26 marca br. przez mieszkańców wsi Klaski. 

Następnie  Wicestarosta  poinformował,  że  Starosta  Pułtuski  realizując

wniosek  Pana  Stalmacha  z  dnia  22  lipca  br.,  powołał  komisję,  którą

zobowiązał  do  przeprowadzenia  wizji  lokalnej.  Ustalenia  z  wizji  lokalnej

będą podstawą do wyjaśnienia zarzutów skargi, która zgodnie z art. 229 pkt 4



kpa rozpatruje Rada Powiatu w Pułtusku. Komisja w składzie: Wicestarosta

Pułtuski, Sekretarz powiatu oraz Inspektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i

Ochrony  Środowiska  przeprowadziła  wizję   lokalną   26  sierpnia  br.  Do

udziału  w  ww.  wizji  zostali  zaproszeni:  Wójt  gm.  Pokrzywnica  Adam

Rachuba,  sołtys  wsi  Mory  –  Stanisław  Brzozowski,  p.p.  Władysława  i

Tadeusz Stalmach,  p.p.  Remigiusz i  Katarzyna  Stalmach.  Wyjaśnień co  do

zakresu  wykonywanych  prac  udzielił  Kazimierz  Strzyżewski  –  Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych. 

W  dniu  8  sierpnia  br.  p.  Stalmach  wniósł  kolejną  skargę,  która,  tak  ja

poprzednia, dotyczyła nieodpowiedniego wykonania rowów odwadniających

we wsiach Mory i  Klaski.  Z uwagi  na fakt,  że “nowa” skarga nie  wniosła

nowych okoliczności do sprawy, nie została zaliczona jako kolejna skarga, ale

rozpatrzona razem ze skargą z dnia 31 lipca br.  

Zarząd Powiatu po analizie przedmiotowej skargi postanowił wnioskować do

Komisji  Rady  Powiatu  o  uznanie  skargi  za  bezzasadną  z  następujących

przyczyn:

1) rowy  w  pasie  drogi  powiatowej  były  podczyszczane,  odmulane  i

udrażniane w okresie lipiec – sierpień 2008 r. przez pracowników Zarządu

Dróg  Powiatowych,  którymi  kierował  pracownik  ZDP  Pan  Józef

Melnicki,  a  nie  jak  p.  Stalmach  informuje  w złożonej  skardze  -  Radny

Gminy Pokrzywnica

2) wniosek  o  pogłębienie  i  udrożnienie  rowów  oraz  przepustów  złożyli

mieszkańcy wsi  Klaski  w dniu 26.03.2008 r.  Pod wnioskiem figuruje  14

podpisów oraz  poparcie  prośby  złożonej  przez mieszkańców wsi  Klaski

dot.  wykonania proponowanych prac przez Wójta  Gminy Pokrzywnica

mgr inż. Adama Dariusza Rachubę.



3) rów na  dzień  dzisiejszy  wykopany  jest  do wysokości  wjazdu do garażu

budynku  mieszkalnego  p.  Stalmach.  Natomiast  Państwo  Stalmach  nie

wyrażają zgody na odtworzenie tego rowu wzdłuż ich posesji.

Należy nadmienić, iż sporny rów usytuowany jest w pasie drogowym

drogi powiatowej Nr 07575, a jego Zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych

w Pułtusku.

4) co  do  stwierdzeń  osobistych  zawartych  w  skardze  trudno  jest

jednoznacznie  stwierdzić  jak one brzmiały.  W wyniku wyjaśnień należy

skłonić się w tym kierunku, że nie miały one charakteru obraźliwego, np.

Pan Stalmach twierdzi, iż Pan Strzyżewski powiedział cyt.” Po co Pan się

tu budował”, pan Dyrektor wyjaśnia cyt. “ To nie moja wina, że Pan się tu

pobudował”.

5) przepuszczanie wody pod jezdnią jest niezasadne.

Poza  tym  Zarząd  Powiatu  postanowił  zwrócić  się  do  Rady  Powiatu  o

akceptację  wykonania  niezbędnych  prac  w  pasie  drogowym  drogi

powiatowej  Dzbanice  – Klaski  w miejscowości  Mory,  co przyczyni  się  do

lepszego zabezpieczenia zabudowań p. Stalmach przed zalewaniem.

7. Sprawa zatrudnienie nauczyciela – emeryta w LO im. P. Skargi w

Pułtusku. 

Zarząd Powiatu w Pułtusku pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektor  LO

im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  dot.  zatrudnienia  Pana  Zdzisława  Pieńkosa  na

stanowisku   nauczyciela  historii,  emerytowanego  nauczyciela  szkoły  w

wymiarze 2/18 etaty w okresie  od 1 września 2008r. do 24 kwietnia 2009r. 

8. Akceptacja  wniosku  na  badania  archeologiczne  na  działce  przy

Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku (tytuł roboczy

projektu:  Dziedzictwo  kulturowe  wyspy  pułtuskiej  szansą  na



wzmacnianie indywidualnego charakteru i podniesienie atrakcyjności

powiatu pułtuskiego).  

Zarząd  Powiatu  akceptował  wniosek  na  badania  archeologiczne  na  działce

przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku - tytuł roboczy

projektu:  Dziedzictwo kulturowe wyspy pułtuskiej  szansą  na wzmacnianie

indywidualnego charakteru i podniesienie atrakcyjności powiatu pułtuskiego.

Wartość projektu 395.000zł 

9. Omówienie  niezbędnego  zakresu  rzeczowo  –  finansowego   robót

budowlanych i wyposażenia planowanego do uruchomienia szpitala –

I  etap  pod  kątem  złożenia   wniosku  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego 

Zarząd  Powiatu  omówił  i  zatwierdził  zakres  rzeczowo  -  finansowy robót

budowlanych i wyposażenia planowanego do uruchomienia szpitala – I etap

pod  kątem  złożenia   wniosku  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego w brzmieniu załącznika nr 3. do protokołu. 

Wartość projektu została wyceniona na 2.880.000zł

Zarząd  Powiatu  zobowiązał  V-ce  Prezesa  WPUI  do  przygotowania  w

terminie  do  5  września  br.  zbiorczego  zestawienia  kosztów,  które  będzie

przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

10.Wolne wnioski 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  PKP  Oddział  Gospodarki

Nieruchomościami  w  Warszawie  wystąpił  do  Starosty  Pułtuskiego  o

wyrażenie  zgody  o  nabycie  przez  Skarb  Państwa  w  zamian  za  zaległości

podatkowe  z  tytułu  podatków  stanowiących  dochód  budżetu  państwa

nieruchomości położonych w Pułtusku w obrębie 18, 19, 23. 



Powyższe działki znajdujące się ww. obrębach, oprócz działek położonych w

obrębie 19 stanowią własność Gminy Pułtusk – w użytkowaniu wieczystym

PKP. 

Wicestarosta  poinformował,  że  przejęcie  ww.  nieruchomości  przez  Skarb

Państwa  wiąże  się  z  wysokimi  kosztami  m.in.  ponoszenie  opłat  za

użytkowanie wieczyste.

W związku z powyższym Starosta wystosował pismo do Burmistrza Pułtuska

z prośbą  o zajęcie  stanowiska w sprawie przejęcia  ww. nieruchomości,  jak

również wskazanie możliwego sposobu ich  zagospodarowania.

 Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała: 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

2.  Witold

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

3.  Wiesław

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

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

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


