
Protokół Nr  IX/03

IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 6 października 2003r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski o godz. 1600 otworzył IX Sesję

Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Zapytał, czy są wnioski dotyczące zmian w porządku obrad ? 

Starosta  Pułtuski  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  niżej

wymienionych zmian:

1) do  projektu  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  Statutu  SP  ZOZ w  Pułtusku

wprowadzić dodatkową zmianę polegającą na dodanie w §2 pkt 1 ppkt „a” w

brzmieniu   „promocja  zdrowia”.  Powyższa  zmiana  została  przyjęta  Uchwała

Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 6 października 2003r. 

2) wprowadzić do porządku obrad pkt. dot. zaopiniowanie projektów uchwał w

sprawie ograniczenia zakresu świadczeń SP ZOZ w Pułtusku dot. Gminy Gzy i

Gminy Świercze. 

Starosta wyjaśniła, że na początku br. roku Rada Powiatu przekazała na rzecz

Gminy Świercze i Gminy Gzy nieruchomości – ośrodki zdrowia, wchodzące  w

skład  zasobu powiatu  pułtuskiego,  będące  w zarządzie  SP ZOZ w Pułtusku.

Następnie Gmina Gzy jak i  Gmina Świercze wskazała podmiot, który będzie

świadczył usługi zdrowotne dla swoich mieszkańców. Działając zgodnie z art. 43

ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  zachodzi  konieczność  zaopiniowania

projektów uchwał w sprawie ograniczenia świadczeń SP ZOZ w Pułtusku, które

zostaną przekazane do Wojewody Maz. i Wójtom Gminy Świercze i Gzy, w

celu pozyskania opinii. 



Wobec  braku  innych  propozycji  zmiany  porządku  obrad  Przewodniczący

zaproponował głosowanie nad niżej wymienionymi wnioskami:

1) uzupełnienie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ, tj. w §2

pkt 1 dodaje się ppkt „a” w brzmieniu  „promocja zdrowia”.

Za -15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

2) uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w

sprawie ograniczenia statutowego zakresu świadczeń SP ZOZ w Pułtusku – dot.

gminy Gzy 

 Za -15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Powyższa sprawa zostanie omówiona w pkt 13a.

3) uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w

sprawie ograniczenia statutowego zakresu świadczeń SP ZOZ w Pułtusku – dot.

gminy Świercze 

 Za -15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Powyższa sprawa zostanie omówiona w pkt 13b.

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu VII i VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   



5. Przyjęcie informacji dot. realizacji w 2002r. ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 514 z

późn. zm.)  w  powiecie  pułtuskim.

6. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu

trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  (dot.  nieruchomości

położonej w Ołdakach) 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  (dot.  nieruchomości

położonej w Golądkowie). 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2003r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku ( za II kwartały 2003r.)

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia świadczeń Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

13a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia statutowego

zakresu świadczeń SP ZOZ w Pułtusku – dot. gminy Gzy

13b. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia statutowego 

zakresu świadczeń SP ZOZ w Pułtusku – dot. gminy Świercze 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Rady  Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  (złożonej  przez  Andrzeja

Winieckiego). 

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  (złożonej  przez  Alinę

Bulkowską)

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania

budżetu powiatu za I półrocze 2003r.



- przedstawienie  Uchwały Nr 253/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2003r. 

- przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu 

- dyskusja 

18. Informacja  nt.  kontroli  przeprowadzonej  przez  Najwyższą  Izbę  Kontroli  w

zakresie  prawidłowości  wykorzystania  w  2002r.  środków  finansowych  na

zadania oświatowe  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r. 

20. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego

 nt. analizy oświadczeń majątkowych 

21. Informacja nt. uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

22. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu. 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

25. Zamknięcie Sesji. 

Ad.3 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

-  Przyjęcie protokółu VII i VIII Sesji Rady Powiatu.  Poinformował, że do dnia

dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu siódmej i

ósmej   Sesji  Rady  Powiatu.  Wobec  braku  wniosków  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem protokółu VII i VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Kto jest za 15 radnych

Kto jest przeciw -

Kto się wstrzymał -

Protokóły zostały przyjęte. 

Ad. 4

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad  - - Interpelacje i zapytania radnych.   

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 



Przewodniczący  Rady -   przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad, zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o

przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej

Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej  - W. Barkała poinformował, że

na posiedzeniu w dniu 16 września 2003r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem obrad Komisji,  przewidziane na IX Sesję. 

Komisja uznała, że skargi złożone przez:

- Andrzeja Winieckiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

- oraz przez Alinę Bulkowską na Starostę Pułtuskiego są bezzasadne 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu i  Finansów  -  S.  Myślak poinformował,  że

Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 września 2003r.

Komisja  postanowiła  o  nie  opiniowaniu  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia

planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Pułtusku na 2003r. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zbycia

nieruchomości  (położonej  w  Golądkowie)  wraz  z  wnioskiem  dot.  rozpatrzenia

koncepcji zwiększenia powierzchni nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Pozostałe tematy będące przedmiotem obrad komisji – przewidziane na IX Sesję,

zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Komisja uznała, że skargi złożone przez:

- Andrzeja Winieckiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

- oraz przez Alinę Bulkowską na Starostę Pułtuskiego są bezzasadne

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu dzisiejszym.

Komisja  pozytywnie zaopiniowała  zmieniony projekt uchwały w sprawie zmian

budżetu na 2003r. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw Społecznych – K. Łachmański poinformował, że Komisja obradowała na

posiedzeniu w dniu 17 września 2003r. 

Komisja przyjęła wniosek dot. zdjęcia z porządku Sesji pkt. „Podjęcie uchwały w

sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Pułtusku na 2003r.” 



Pozostałe tematy będące przedmiotem obrad komisji – przewidziane na IX Sesję,

zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Komisja uznała, że skargi złożone przez:

- Andrzeja Winieckiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

- oraz przez Alinę Bulkowską na Starostę Pułtuskiego są bezzasadne 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania Prawa – Z. Szczepanik poinformował, że Komisja obradowała na

posiedzeniu w dniu 18 września 2003r. 

Komisja przyjęła przez aklamację niżej wymienione wnioski: 

- na posiedzeniu Rady Powiatu, w pkt  „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r.”  przedstawić

informacje  nt.  przebiegu  realizacji  wydatków  na  dokształcanie  zawodowe

nauczycieli 

- aby  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  uwzględniał  -  przeprowadzenie

postępowania wyjaśniającego w celu zbadania zarzutów skargi, która wpłynie do

Rady Powiatu.

Pozostałe tematy będące przedmiotem obrad komisji – przewidziane na IX Sesję,

zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Komisja uznała, że skargi złożone przez:

- Andrzeja Winieckiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- oraz przez Alinę Bulkowską na Starostę Pułtuskiego są bezzasadne 

Przewodnicząca  Komisji  Promocji  i  Integracji  Powiatu  –  H.  Wojtaszek

poinformowała, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 18 września 2003r. pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad Komisji przewidziane na IX Sesję. 

Komisja uznała, że skargi złożone przez:

- Andrzeja Winieckiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

- oraz przez Alinę Bulkowską na Starostę Pułtuskiego są bezzasadne 

Ad.5

Przewodniczący zarządził  przejście do piątego punktu porządku obrad  Przyjęcie

informacji  dot.  realizacji  w  2002r.  ustawy  z  dnia  14  grudnia  1994r.  



o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.

514 z późn. zm.)  w  powiecie  pułtuskim.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  powyższy  temat  był  omawiany  i

pozytywnie  zaopiniowany   na  posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa oraz na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia,

Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych.  Wszyscy  Radni  otrzymali

informację  na  piśmie.  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  pytania  dotyczące

przedmiotowej informacji.  

Radny K. Majewski zapytał dlaczego na terenie powiatu pułtuskiego jest tak duży

procent  bezrobotnych.  Jest  on  znacznie  wyższy  niż  w  innych  okolicznych

miastach. Prosił o podanie przyczyn tego zjawiska.  

Kierownik  PUP  –  W.  Chrzanowski  odpowiedział,  że  liczba  bezrobotnych  w

powiecie pułtuskim jest duża w porównaniu ze stopą bezrobocia w m.st. Warszawa,

ale jest porównywalna z bezrobociem w sąsiednich miastach. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kulejąca gospodarka. W tym roku w powiecie

pułtuskim zanotowano spadek bezrobotnych  o ok. 280 osób. 

Wobec  braku  dalszych  pytań  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji  dot. realizacji  w 2002r. ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 514 z

późn. zm.)  w  powiecie  pułtuskim

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punku porządku obrad  Podjęcie

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  utworzenia  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu.

Przewodniczący przypomniał, że powyższy temat został omówiony na posiedzeniu

Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych.

Komisja wydała pozytywną opinię. Ponadto radni otrzymali projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.



Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie

statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt  uchwały zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Pułtusku i nadania mu statutu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/66/03 została podjęta.  

Ad. 7

Przewodniczący zarządził  przejście do realizacji szóstego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu

trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego. 

Przewodniczący  Rady zapytał  czy ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  sprawie

udzielenia  bonifikaty  od  opłat  rocznych  z  tytułu  trwałego  zarządu

nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/67/03 została podjęta.  

Ad. 8

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  (dot.  nieruchomości

położonej w Ołdakach)

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Radny  K.  Majewski  zapytał,  czy  nieruchomość  położona  w  Ołdakach  będzie

zbywana łącznie ze stawami. 



Dyrektor DPS Ołdaki odpowiedział, że łącznie ze stawami.  

Wobec braku dyskusji przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie

w sprawie zbycia nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/68/03 została podjęta.  

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przejście do ósmego punktu porządku obrad  Podjęcie

uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  (dot.  nieruchomości  położonej  w

Golądkowie).

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Radny  K.  Majewski  poinformował,  że  wyłączenie  budowli  –  byłego  internatu

męskiego, znajdującej się na posiadłości gdzie ulokowany jest również Zespół Szkół

Rolniczych spowoduje , że będą problemy  ze znalezieniem nabywcy. 

Radny przypomniał,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów akceptowała  wniosek dot.

rozpatrzenia koncepcji zwiększenia powierzchni nieruchomości przeznaczonej do

sprzedaży  –  dołączenie  do  przedmiotowej  nieruchomości  część  gruntu,  który

przylega  do drogi.  Radny zapytał,  czy  powyższy  wniosek został  uwzględniony.

Jeżeli Zarząd nie rozpatrywał ww. wniosku to należy sprawę zbycia nieruchomości

przełożyć  na  następną  Sesję  Rady  Powiatu,  dokonać  wyceny  działki  i  dopiero

wówczas przystąpić do sprzedaży. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  wniosek  Radnego

Majewskiego  nie  może  być  rozpatrzony  pozytywnie  ponieważ  należy  wykonać

nowy  podział  i  szacunek  nieruchomości.  Wykonanie  ww.  czynności  jest

czasochłonne. W ZSR została przeprowadzona wizja lokalna, dojazd do internatu

męskiego stanowi droga publiczna. Dyrektor ZSR – A. Fabisiak – poinformował, że

na  dzień  dzisiejszy  istnieje  tylko  taka  możliwość  zbycia  nieruchomości  jaką

przedstawia projekt uchwały

 



Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  w

sprawie zbycia nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13

Przeciw 1

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr IX/69/03 została podjęta.  

Ad. 10 

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  dziewiątego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2003r.

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  SP  ZOZ –  H.  Kwiatkowskiego  o  zabranie

głosu. 

Dyrektor  SP  ZOZ  –  poinformował,  że  przychody  SP  ZOZ  na  2003r.  zostały

zaplanowane  na  kwotę  16.101.627zł,  koszty  –  16.101.500zł,  wynik  finansowy  –

127zł (dodatni). W kosztach wynagrodzeń nie uwzględniono skutków ustawy „203”

w kwocie  2.048.567zł,  gdyż  po  ogłoszeniu  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego

jednostka  wystąpiła  o powyższą  kwotę  do narodowego Funduszu Zdrowia  jako

prawnego następcę Kas Chorych.  

Radny K. Majewski zapytał , kiedy został złożony plan rzeczowo – finansowy oraz

dlaczego tak późno ww. plan jest zatwierdzany.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  plan  rzeczowo  -  finansowy  został  zdjęty  z

porządku obrad Sesji,  która obradowała w czerwcu br.  Obecnie nikt nie  potrafi

odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  będą  wystarczające  środki  finansowe  na

funkcjonowanie SP ZOZ zarówno w roku 2003 jak i w latach następnych.  Nikt do

końca nie wie , czy przedstawiony plan rzeczowo –finansowy SP ZOZ zostanie w

pełni  zrealizowany.  Ponadto  w  miesiącu  wrześniu  nastąpiła  zmiana  Dyrektora

jednostki.  Nowy  Dyrektor  przedstawił  plan  rzeczowo  –  finansowy,  który  jest

przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Radny K. Majewski zapytał, czy nowy Dyrektor SP ZOZ zmienił plan rzeczowo –

finansowy. 



Dyrektor SP ZOZ  odpowiedział, że w związku z uzyskaniem środków z agregacji

umów  na  świadczenie  usług  zdrowotnych,  zaistniała  konieczność  częściowej

zmiany planu rzeczowo – finansowy na 2003r. 

Wobec braku dyskusji  Przewodniczący Rady odczytał  treść  uchwały w sprawie

przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2003r. i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem:

Za 13

Przeciw 1

Wstrzymało się 1

Jeden radny był nieobecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr IX/70/03 została podjęta.  

Ad. 11 

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku ( za II kwartały 2003r.)

Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad dwóch

komisji, które wydały pozytywną opinię o sprawozdaniach finansowych SP ZOZ

za II kwartały.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

przyjęcia  sprawozdań  finansowych  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęcie: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny był nieobecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr IX/71/03 została podjęta.  



Ad. 12

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść  uchwały sprawie zmian w

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny był nieobecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr IX/72/03 została podjęta.  

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę – godz. 17 25.

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 17 35.

Ad. 13 

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  dwunastego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  świadczeń  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w powyższej sprawie.

Radny  K.  Majewski  -  odnośnie  ograniczenia  działalność  SP  ZOZ  w  zakresie

świadczenia usług zdrowotnych  w Gminie  Świercze  i w Gminie Gzy,  zapytał czy

przedstawione w projektach uchwał firmy, tj. ZLR „VITA-MED.” i NZOZ „DAR-

MED” dysponują odpowiednim potencjałem do zapewnienia poz.  

Radny  poinformował,  że  ZLR  „VITA  –MED.”  znany  jest  Radzie  Powiatu,

ponieważ  kilka  miesięcy  temu  była  podejmowana  decyzja  dot.  wypowiedzenia

umowy  najmu  z  Ośrodków  Zdrowia  położonych  w  Świerczach  i  Strzegocinie.

Natomiast  w  dniu  dzisiejszym  decydujemy  o  przekazaniu  powyższej  firmie

świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej ww. Gminie. 



Starosta Pułtuski poinformował, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej określa

procedurę  prywatyzacji  służby  zdrowia.  Wyznaczenie  podmiotu  do  świadczenia

usług zdrowotnych na terenie gminy jest suwerenną decyzją tej gminy. Dlatego też

Rada Gminy Świercze wskazała ZLR „VITA-MED.”, natomiast Rada Gminy Gzy

wskazała NZOZ „DAR-MED.”. 

Radny  K.  Majewski  –  zapytał  dlaczego  w  uchwale  Rady  Powiatu  wskazane  są

nazwy konkretnych  podmiotów świadczący usługi zdrowotne , tj. w Gminie Gzy -

NZOZ  –  „DAR-MED”,  w  Gminie  Świercze  ZLR  „VITA-MED”.  Radny

zaproponował,  aby  w  uchwale  Rady  Powiatu  zamiast  wskazywania  podmiotu

świadczącego  usługi  zdrowotne  zapisać   „świadczenia  podstawowej  opieki

zdrowotnej przekazuje się Radzie Gminy Świercze” 

Radny  uważa,  że  wskazanie  konkretnego  pomiotu  powoduje,  że  Radni  Rady

Powiatu  są  zmuszeni  do głosowania  za  konkretnie  przedstawionymi w uchwale

pomiotami – nie znając ich potencjału. 

Starosta Pułtuski – odpowiedział, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej określa

procedurę  ograniczania  świadczeń  zdrowotnych  SP  ZOZ.  W  celu  zapewnienia

ciągłości świadczenia usług zdrowotnych należy wskazać w projekcie uchwały Rady

Powiatu  w  sprawie  ograniczenia  statutowego  zakresu  świadczeń  SP  ZOZ  w

Pułtusku,  podmiot świadczący ww. usługi. Zarówno Rada Gminy Świercze jak i

Rada  Gminy Gzy wskazały podmiot, które zostały zapisane w projektach uchwał.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  wyjaśnienie  Starosty  zadawala  Radnego

Majewskiego. 

Radny  K.  Majewski  odpowiedział,  że  wyjaśnienie  nie  jest  wyczerpujące.

Podtrzymuje propozycję zmiany projektów uchwał Rady Powiatu.

Wójt  Gminy  Gzy –  Zbigniew  Kołodziejski  –  poinformował,  że  na  świadczenie

usług zdrowotnych w Gminie Gzy zostały złożone 4 oferty. W końcowym etapie

postępowania zostały dwie oferty, które złożył GAJDA-MED. i DAR MED. W

wyniku głosowania Rada Gminy w Gazach wybrała ofertę NZOZ „DAR – MED”. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

ograniczenia  świadczeń  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/73/03 została podjęta. 

Ad. 13a.

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  świadczeń

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  

Przewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie  ograniczenia statutowego

zakresu  świadczeń  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku (dot.  Gminy  Gzy)  i  zarządził  głosowanie  nad  jej  pozytywnym

zaopiniowaniem: 

Za 14 radnych

Przeciw   1radny

Wstrzymało się -

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  

Radny  K.  Majewski  –  poinformował,  że  ponieważ  uchwały  zostały  podjęte

niewłaściwie, zaskarży obydwie uchwały. 

B. Sokalski – Radca Prawny – poinformował, że Radnym nie przysługuje prawo

zaskarżenia uchwały. Radny jest związany z uchwałą, nawet jeśli głosował przeciw.  

Przewodniczący – odczytał projekt  uchwały w sprawie ograniczenia statutowego

zakresu  świadczeń  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku (dot.  Gminy  Świercze)  i  zarządził  głosowanie  nad  jej  pozytywnym

zaopiniowaniem: 

Za 14 radnych

Przeciw    1 radny

Wstrzymał -

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad. 14

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  czternastego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Rady  Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.



Przewodniczący  przypomniał,  że  regulamin  został  omówiony  i  pozytywnie

zaopiniowany  przez  Komisję  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  ,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw Społecznych. Ponadto wszyscy Radni otrzymali treść regulaminu. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymał -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IX/74/03.

Ad. 15

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (złożonej przez Andrzeja

Winieckiego).  Poinformował,  że  powyższy  temat  był  przedmiotem  obrad

wszystkich  komisji  Rady  Powiatu.  Komisje  po  zapoznaniu  się  z  wyjaśnieniami

Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  oraz  z  dokumentami  i

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uznały, że Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego działał zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Komisje uznały,

że skarga złożona przez Pana Andrzeja Winieckiego jest bezzasadna. 

A.  Rachuba  –  Wójt  Gminy Pokrzywnica –  poinformował,  że  skarga  pośrednio

dotyczy Wójta Gminy Pokrzywnica. W jego opinii jest to ewidentne uchylanie się

od  płacenia  podatku  od  nieruchomości  –  działki  rekreacyjnej.  Podziękował

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego sprawne i za zgodne z prawem

działanie w powyższej sprawie. 

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi (złożonej przez

Andrzeja Winieckiego) i zarządził głosowanie nad jej podjęciem – uznaniem skargi

za bezzasadną

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  IX/75/03  –  uznając  skargę  za

bezzasadną. 



Ad.16

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi  (złożonej  przez Alinę

Bulkowską). Przypomniał, że powyższy temat był przedmiotem obrad wszystkich

komisji Rady Powiatu. Komisje po analizie dokumentów oraz złożonych wyjaśnień

przez  Dyrektora  i  pracowników  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami  oraz  pracowników  Wydziału  Budownictwa  i  Architektury

uznały skargę za bezzasadną.  

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi (złożonej przez

Alinę Bulkowską) i zarządził głosowanie nad jej podjęciem – uznaniem skargi za

bezzasadną

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  IX/76/03  –  uznając  skargę  za

bezzasadną. 

Ad.17

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania

budżetu powiatu za I półrocze 2003r. 

Skarbnik  Powiatu -  przedstawiła  uchwałę  Nr  253/C/2003  Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie

wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego  informacji o

przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2003 r.(kserokopia

uchwały stanowi załącznik nr .... do nin. protokółu). 

Krzysztof  Pieńkos  -  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  poinformował,  że

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2003r. 

Stanisław Myślak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,

że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze 2003r.



Wiesława Barkała - Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – poinformował,

że Komisja Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniował informację o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze 2003r.

Zbigniew  Szczepanik  -  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa – poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała informację

o  przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. Następnie przypomniał, ze

Komisja  przyjęła  wniosek dot.  przedstawienia  informacje  nt.  przebiegu realizacji

wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli 

Helena   Wojtaszek  -  Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu –

poinformowała, że Komisji Integracji i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała

informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. 

Krzysztof  Łachmański  -  Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,

Kultury Fizycznej  i  Spraw Społecznych – poinformował,  że Komisja  Integracji  i

Promocji  Powiatu  pozytywnie  zaopiniowała  informację  o  przebiegu  wykonania

budżetu za I półrocze 2003r.

Skarbnik – zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i

Przestrzegania  Prawa   przedstawiła  informację  nt.  wydatków  na  doskonalenia

zawodowe  nauczycieli.  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku uchwałą  nr  21/03  z  dnia  9

kwietnia  2003  r.  przyjął  plan  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego

nauczycieli:

Jednostka: Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie

- organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia

wymiaru  godzin  zajęć,  dodatków  funkcyjnych  oraz  podróży  służbowych

doradców metodycznych - 3.600 zł - 531 zł,

- opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące  oraz  inne  formy  doskonalenia

zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – 2000 zł – 1060

zł

Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie



- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli- 600 zł 

– 600 zł

- opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące  oraz  inne  formy  doskonalenia

zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – 8000 zł – 6450

zł

Jednostka: Zespół Szkół  im. B.Prusa w Pułtusku

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie

- opłaty  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli-  

– 600 zł – 0 zł

- opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące  oraz  inne  formy  doskonalenia

zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – 8000 zł – 6470

zł

Jednostka: Zespół Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie

- opłaty  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli-  

– 600 zł – 0 zł

- opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące  oraz  inne  formy  doskonalenia

zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – 8000 zł – 6942

zł

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Pułtusku

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie

- szkolenie rad pedagogicznych – 2500 zł- 0 zł

- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli- 600 zł 

– 600 zł 

Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku

Forma doskonalenia zawodowego – planowane dofinansowanie - wykonanie

- szkolenie rad pedagogicznych – 2497 zł- 0 zł



Przewodniczący – odczytał  uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003r. i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu  w Pułtusku podjęła  uchwałę  nr  IX/77/03.  Dwóch radnych  nie  brało

udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 18

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Informacja nt. kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

w  zakresie  prawidłowości  wykorzystania  w  2002r.  środków  finansowych  na

zadania oświatowe.

Starosta  – poinformował,  że  powyższy informacja  nt. kontroli  przeprowadzonej

przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2002r.

środków  finansowych  na  zadania  oświatowe  został  omówiony  na  posiedzeniu

Zarządu Powiatu, na które zostali zaproszeni- Przewodniczący Rady Powiatu oraz

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów. Protokół kontroli znajduje się do

wglądu  w  Starostwie  Powiatowym.  Starosta  odczytał  wystąpienie  pokontrolne

(pismo stanowi załącznik do nin. protokółu). 

Ad. 19

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r. 

Skarbnik  – przypomniała,  że  projekt  uchwały  był  omówiony  na  posiedzeniach

wszystkich  komisji  stałych  Rady  Powiatu.  Poinformowała  o  zmianach

wprowadzonych  w  projekcie  uchwały  od  czasu  posiedzeń  komisji  do  dnia

dzisiejszego:

- zwiększeniu  środków na oświatę,  poprzez  rozdysponowanie  rezerw (rezerwy

ogólnej w wysokości 52.824 zł i rezerwy oświatowej 126.004 zł). Zarząd Powiatu



rozdysponował rezerwy na wydatki rzeczowe a następnie proponuje, aby Rada

Powiatu przeznaczyła je na wynagrodzenia,

- zmniejszenie  wydatków  Starostwa  Powiatowego  –  wynagrodzeń  o  20.000  zł

oraz zmniejszenie wydatków na  Radę Powiatu o 40.000 zł i przeniesienie tych

środków na wydatki placówek oświatowych.

Poza ww. zmianami w dniu dzisiejszym wpłynęła pismo Urzędu Marszałkowskiego

dot.  przyznania  powiatowi  pułtuskiemu  dotacji  w  wysokości  10.000  zł  z

Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  na  zakup  sprzętu

informatycznego  i  oprogramowania  służącego  założeniu  i  aktualizacji  operatów

ewidencji  gruntów  oraz  prowadzeniu  spraw  ochrony  gruntów  rolnych.  W

projekcie  uchwały  przekazanym  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  zostały

uwzględnione powyższe zmiany. 

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o niewypłacaniu nagród

Starosty,  Dyrektorów Szkół  (tworzonych  z  Funduszu  Płac),  gdyż jeżeli  brakuje

środków na wynagrodzenia nie można wypłacać nagród.  Starosta zwrócił uwagę,

że  dotychczas  corocznie  sprzedaż  nieruchomości  wspomagała   budżet  powiatu

(jednak nie zaspokajając w pełni), ale w bieżącym roku takiej możliwości  zasilenia

budżetu  nie  ma.  Poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  wystąpi  do  MENiS  o

przekazanie  dodatkowych środków w związku ze  zwiększeniem zadań (większa

liczba uczniów). 

Z. Wróbel – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pułtusk –

Powiat  –  stwierdziła,  że  środowisko  nauczycielskie  jest  oburzone  a  przede

wszystkim  upokorzone  zgłoszonym  zamiarem.  Prezydium  Zarządu  Oddziału

zwraca uwagę,  że  są to działania sprzeczne z Kartą Nauczyciela i  uchwałą Rady

Powiatu – załącznik „Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich

osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i placówkach

prowadzonych przez powiat.” Zbyt krótki czas pozostał od 2 października (kiedy

dyrektorzy  zostali  poinformowani  o  decyzji  Zarządu)  do  Dnia  Edukacji

Narodowej.  W  szkołach  zostały  podjęte  działania  w  celu  przyznania  nagród  –

opracowano,  zgłoszono i  rozpatrzono wnioski  o przyznanie  nagrody Dyrektora

Szkoły  i  Starosty.  Taka  sama  informacja  przekazana  miesiąc  wcześniej  byłaby



przyjęta bardziej spokojnie, nie padałyby konkretne propozycje – nazwiska osób,

którym zostaną przyznane nagrody. 

W trakcie omawiania powyższego tematu na Salę Rady wszedł Radny Z. Wiernicki. 

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2003r. i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/78/03 została podjęta.

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 20

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  i  Starosty

Pułtuskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący – poinformował, że artykuł 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca

1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.

zm.) obliguje Przewodniczącego Rady do złożenia Radzie Powiatu informacji  na

temat analizy oświadczeń majątkowych,  w terminie do dnia 30 października. 

Oznajmił, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2003r. wszyscy Radni Rady Powiatu

złożyli  oświadczenia  o  stanie  majątkowym  –  w  dwóch  egzemplarzach  wraz  z

kserokopią  zeznania  podatkowego  PIT.  W  dniu  27  czerwca  2003r.  zgodnie

artykułem 25c  ustęp 6  cyt.  ustawy,  przekazałem jeden egzemplarz  oświadczenia

majątkowego Urzędowi Skarbowemu w Pułtusku. Ponadto wszyscy Radni, zgodnie

z artykułem 25e ustęp 1 cytowanej ustawy, złożyli:

- oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie

powiatu  pułtuskiego  przez  ich  małżonka,  wstępnych,  zstępnych  oraz

rodzeństwo, 

- oświadczenia  o  umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich  małżonka,

wstępnych,  zstępnych  oraz  rodzeństwo  z  organami  powiatu,  jednostkami

organizacyjnymi powiatu,

- informacje o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w

jednostce organizacyjnej powiatu.



Jednocześnie  Przewodniczący  poinformował,  że  zwrócił  się  do  Pana  Starosty  o

upoważnienie  osoby do gromadzenia i przechowywania oświadczeń majątkowych.

Starosta  Upoważnieniem  Nr   52/2002  z  dnia  31  grudnia  2002r.  wyznaczył  do

powyższych  czynności  Sekretarza  Powiatu.  W wyniku przeprowadzanej  analizy

oświadczeń  majątkowych  Przewodniczący  nie  stwierdził  nieprawidłowości  w

złożonych dokumentach. 

Starosta -  przedstawił  informację  na temat  analizy  oświadczeń  majątkowych

(pismo stanowi załącznik do nin. protokółu).  

Ad.21

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad   Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu.  

Skarbnik  –  poinformowała  o  uchwałach  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie  powiatu,  które  zostały  podjęte  w  okresie  od  30  czerwca  2003  r.  –  6

października 2003 r. :

- nr 35/03 z dnia 23 lipca 2003 r.- dot. dotacji celowej na Fundusz Świadczeń

Socjalnych  emerytów i  rencistów  w  wysokości  25.540  zł  oraz  dotacji  na

Zespoły  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  -  5.000  zł;  częściowo

rozdysponowano  rezerwę  oświatową  (kwota  ogólna:  82.900  zł),

przeznaczając  32.900  zł  dla  Zespołu  Szkół  im.B.Prusa  na  wydatki

inwestycyjne i 50.000 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w

Golądkowie  na  wydatki  bieżące.  Jednocześnie  rozdysponowano  rezerwę

Opieki Społecznej dla DPS w Ołdakach i DPS w Obrytem.

- Nr37/03  z  dnia19  sierpnia  2003  r.-  częściowo  została  rozdysponowana

rezerwa  oświatowa   -  30.597  zł  z  przeznaczeniem  dla  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego na wydatki inwestycyjne;

- Nr 42/03 z dnia 24 września 2003 r. – zwiększono budżet powiatu o dotacje

celowe Wojewody Mazowieckiego: 50.000 zł – na prace geodezyjne, 20.000 zł

– na rodziny zastępcze;

- Nr 45/03 z dnia 1 października 2003 r. – Zarząd rozdysponował rezerwy

ogólną – kwota ok. 52.000 zł i rezerwę oświatową – 126.000 zł przeznaczając

je na wydatki placówek oświatowych. 



Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja  została  przyjęta.  Dwóch radnych  nie  brało  udziału  w głosowaniu  –  byli

nieobecni na Sali Rady.

Ad. 22

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 

Przypomniał, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący – zarządził  głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac

Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja  została  przyjęta.  Dwóch radnych  nie  brało  udziału  w głosowaniu  –  byli

nieobecni na Sali Rady.

Ad. 23 i 24 

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych.  Ponieważ  nie  zgłoszono

interpelacji  i  zapytań postanowił  o realizacji  kolejnego punktu porządku obrad -

Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

St.  Guzel  –  Kierownik  Powiatowego  Biura  ARiMR  w  Pułtusku  z  siedziba  w

Golądkowie – poinformował, że ARiMR przygotowuje się do wprowadzenia pełnej

ewidencji  gospodarstw.  Nadano  ok.  60%  gospodarstw  –  indywidualne  numery

(obecnie  zbierane  są  dane,  aby  uzupełnić  brakujące  oznakowanie  gospodarstw).

Biuro  Powiatowe  ARiMR  przygotowuje  się  do  przeprowadzenia  akcji  szkoleń

informacyjnych  dla  rolników  (prawdopodobne  rozpoczęcie  –  listopad)  dot.



wniosków  o  nadanie  numery  ewidencyjnego  oraz  wniosku  o  tzw.  płatności

powierzchniowe.

Radny W.Barkała – prosił Kierownika Powiatowego Biura ARiMR  o przekazanie

informacji nt. kwoty mlecznej.

St.  Guzel  –  Kierownik  Powiatowego  Biura  ARiMR  w  Pułtusku  z  siedziba  w

Golądkowie  –  wyjaśnił,  że  kwotą mleczną zajmuje się  Agencja  Rynku Rolnego,

jednak  w  Biurze  Powiatowym  ARiMR  znajdują  się  informacje  i  wszystkie

niezbędne  materiały  -  wnioski  zarówno  dla  dostawców  indywidualnych

(bezpośrednich),  jak  i  hurtowych.  Poinformował,  że  mija  ostatni  miesiąc  na

składanie  wniosków o  przyznanie  kwoty  mlecznej.  Z  danych  (sprzed  tygodnia)

wynika,  że ok. 40% rolników złożyło ww. wnioski. Kwotę mleczną nabywa się

jeden raz, zarejestrowana kwota mleczna jest „towarem”- może być przedmiotem

obrotu  handlowego.  Poinformował,  że  rolnicy  mogą  uzyskać  pomoc  w

wypełnianiu  wniosków w  Oddziałach  Mazowieckiej  Izby  Rolniczej,  Ośrodkach

Doradztwa Rolniczego, Zakładach Mleczarskich.  

Ad. 25

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Zamknięcie  Sesji. Poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach IX Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Przewodniczący zamknął IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 18 25

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


