
 Protokół Nr V/11

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 stycznia 2011r. 

początek posiedzenia – godz. 15.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący  Rady  otworzył  piątą  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Stwierdził,  że

zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego

składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - Radnego

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Burmistrza  Pułtuska,  Wójtów  Gmin,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  Sesji  został  przekazany

Radnym. 

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

Starosta – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku wnioskuje do Rady

Powiatu w Pułtusku o wprowadzenie do porządku Sesji punktu Podjęcie uchwały w sprawie

zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Starosta  poinformował,  że  w  związku  ze  zmianą  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i

instytucjach rynku pracy,  zmieniły się również realizowane przez powiatowe urzędy pracy

zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Sprawa dotyczy wydawania

decyzji przez Powiatowe Urzędy Pracy również w sprawach obowiązku zwrotu nienależnie

pobranych  kosztów  przygotowania  zawodowego  dorosłych  finansowanych  z  Funduszu

Pracy. Stąd propozycja zmiany §4 ust. 16 litery „c” Statutu Powiatowego Urzędu Pracy. 

Starosta –  poinformował,  że  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  wnioskuje  o

wprowadzenie do porządku Sesji punktu Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku  w sprawie

zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.



Starosta poinformował, że Wojewoda Mazowiecki zwrócił się o przekazanie opinii powiatu

w  sprawie  zaproponowanych  zmian  w   systemie  ratownictwa  medycznego.  Projekt

stanowiska zostanie przekazany radnym. 

Starosta dodał, że w punkcie wolne wnioski i oświadczenia radnych przekaże informacje

dotyczące propozycji Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie połączenia szpitali w Pułtusku

oraz w Makowie Mazowieckim. Ponadto Starosta poinformował,  że przekaże informacje

dotyczące przeniesienia szpitala do nowego budynku. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego dot. uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt: Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 

Wniosek został przyjęty.

Temat ostanie omówiony w pkt 8a

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego dot. uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  zmian

organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 

Wniosek został przyjęty.

Temat ostanie omówiony w pkt 8b

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na

lata 2011-2024. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na  2011r. 



a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie  stanowiska  Zarządu  w  sprawie  opinii  komisji  i  wniosków

radnych, 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  diet  oraz  zasad  zwrotu  kosztów

podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wykazu dróg kategorii powiatowej w powiecie pułtuskim. 

8. Podjecie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  Rady  Powiatu

w Pułtusku.

8a.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

8b. Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian organizacyjnych w systemie

ratownictwa medycznego na Mazowszu.

9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

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

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że chciałaby zgłosić do prac Zarządu Powiatu

sprawę udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach na basenie. Dodała, że przy

słabej  bazie  sportowej  szkół  ponadgimnazjalnych,  jak  również  biorąc  pod  uwagę,  że



uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  uczęszczają  na  takie  zajęcia  to  po

rozpoczęciu nauki na szczeblu ponadgimnazjalnym, kontynuacja zajęć na basenie byłaby

wskazana. 

Poza tym Radna zapytała czy zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego nauczycieli w stosunku do kwoty bazowej.

Ponadto Radna poinformowała, że podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu oraz w

poprzedniej  kadencji  zgłaszała  sprawę  podwyżek  wynagrodzeń  dla  pracowników

niepedagogicznych  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych.  Dlatego  prosi  o

ustosunkowanie się do tego tematu. 

Kierując  sprawę  do  Przewodniczącego  Rady  oraz  do  Starosty,  Radna  poprosiła  o

przedyskutowanie sprawy zwołania Sesji w trybie nadzwyczajnym lub zwyczajnym, której

głównym  tematem  byłaby  sprawa  szpitala.  Uzasadniając  swój  wniosek  Radna

poinformowała, że z doniesień prasowych czy internetu płyną informacje o przekształceniu

szpitala w spółkę prawa handlowego. Projekt ustawy o działalności leczniczej raczej  nie

pozostawia wyboru. Samorząd musiałby albo w ciągu 3 miesięcy spłacić długi szpitala, jeśli

nie to w ciągu 12 miesięcy dokonać przekształcenia. Zaznaczyła, że można oprzeć się na

różnych  źródłach  wiedzy  o  takiej  formie  przekształcenia  szpitali.  Do  września  2010r.

kilkanaście szpitali należących do samorządu wojewódzkiego zostało przekształconych w

spółki  prawa handlowego.  Można bazować na doświadczeniu  tych szpitali.  Natomiast  z

drugiej  strony  jest  list  –  protest  wojewodów,  którzy  są  przeciwni  takiej  formie

przekształcania szpitali oraz niepokój Ogólnopolskiego Związku Lekarzy. Pytań jest bardzo

wiele m.in. czy nie będzie cięcia kosztów poza granice bezpieczeństwa,  czy nie będzie to

zamach  głównie  na  koszty  pracownicze,  przy  braku  mechanizmów stojących  na  straży

jakości,  braku  zakazu  limitowania  świadczeń,przy  braku  określonych  cen  rynkowych,

określenia  ilości  lekarzy, którzy będą niezbędni  np.  przy 100 łóżkach Takich  pytań jest

wiele. Następne pytanie to w jaki sposób powiat ewentualnie poradzi sobie z tak olbrzymim

zadaniem jakim będzie przekształcenie szpitala, czy utrzymanie starego szpitala. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  zapytał  jak  wygląda  sytuacja  powodziowa  na  terenie

powiatu pułtuskiego oraz jaki jest stan przygotowań mieszkańców i powiatu na wypadek

powodzi. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący

poinformował, że komisje stałe Rady Powiatu w Pułtusku pozytywnie zaopiniowały tematy



będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

na lata 2011-2024. 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła  opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej. 

Skarbnik – odczytała  opinię Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Opinia stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana Krzysztofa

Nuszkiewicza o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów  na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011r.

zapoznała się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024.

W świetle obwiązującej ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową

sporządza  się  po  raz  pierwszy  na  rok  2011  i  uchwala  się  nie  później  niż  z  uchwałą

budżetową. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na rok budżetowy i trzy kolejne

lata oraz jednocześnie na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Wieloletnia Prognoza

Finansowa jest na lata 2011-2024 ponieważ na taki okres zaciągnięto kredyty, pożyczki i

dokonano emisji obligacji komunalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z dwóch części:

– części obejmującej wyżej wymienione lata dla prognozy długu i ich spłat

– oraz części zwierającej przedsięwzięcia wieloletnie na rok 2011 i kolejne lata. 

Komisja po zapoznaniu się z założeniami, zasadami sporządzania oraz zadaniami ujętymi w

projekcie pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały . 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

Radna Zofia Drabczyk – poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2011-2024 nie znalazła się niestety modernizacja drogi powiatowej na odcinku  Płusy –

Lutobrok położonej w Gminie Zatory. Radna zgłosiła wniosek aby umieścić modernizację

tej drogi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radna poinformowała, że Przewodniczący



Rady  zna  ten  problem,  ponieważ  został  wybrany  z  okręgu  Zatory  –  Obryte.  Zna

uwarunkowanie  tej  drogi.  Radna  poinformowała,  że  wie,  że  przed  wyborami

Przewodniczący  rozmawiał  z  mieszkańcami,  obiecał  im  wykonanie  tej  drogi.  Sprawa

modernizacji tego odcinka drogi jest bardzo ważna dla mieszkańców wsi Lutobrok.. Dlatego

Radna wnioskuje, aby złożone obietnice nie były obietnicami pustymi. 

Starosta – podziękował radnej za zwrócenie uwagi,  że propozycje inwestycji  zawarte  w

Wieloletniej Prognozie Finansowej, w dużym stopniu nie zaspokajają potrzeb modernizacji

dróg powiatowych, nie tylko Gminy Zatory ale również Miasta i Gminy Pułtusk i pozosta-

łych gmin.  Starosta poinformował,  że  Zarząd Powiatu idzie  w kierunku rozmów z Bur-

mistrzem  Pułtuska  oraz  Wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego  aby  uzgodnić  wspólne  in-

westycje. Rozmowy rozpoczną się w dniu 19 stycznia 2011r. Podczas spotkania zostaną

podjęte działania dotyczące wypracowania wspólnej sieci dróg gminno – powiatowych oraz

znalezienie innych nowych instrumentów finansowych, które nie ograniczą zdolności finan-

sowej powiatu i gmin. Pozwoli to w 100% zwiększyć zakres inwestycji w okresie 4 lat. Po

uzgodnieniach i akceptacji zostanie przedłożony wspólny dokument określający zakres in-

westycji z uwzględnieniem perspektywy czasowej oraz finansowej. Jeżeli dokument zosta-

nie akceptowany przez radnych, zostaną złożone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej oraz budżetu powiatu. Starosta poprosił o czas na ustosunkowanie się do wykonania

drogi Płusy – Lutobrok do czasu uzgodnienia z Wójtami gmin i Burmistrzem. 

Przewodniczący – poinformował,  że  wyjaśnił  sprawę własności  drogi na odcinku wspo-

mnianym przez Radną. Droga ta jest w części gminna, w części powiatowa. Przewodniczący

poinformował, że posiada dokumenty przedstawiające stan prawny drogi. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  z  wypowiedzi  Starosty  rozumie,  że

istnieje szansa na wprowadzenie tego odcinka drogi do modernizacji. 

Przewodniczący – poinformował, że tak. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr V/27/11 została podjęta.

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad



Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwały  budżetowej  na   2011r.  podpunkt  “A”

przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu przyjął  projekt budżetu na 2011 rok - Uchwałą

Zarządu Powiatu nr 342/10 w dniu 12 listopada  2010 roku.

Projekt  został  przedłożony  w  dniu  12  listopada  2010  roku  Przewodniczącemu   Rady

Powiatu a w dniu 15 listopada Regionalnej Izbie  Obrachunkowej.

Złożone wielkości  przyszłorocznego budżetu to:

1. Planowane dochody  - 58.180.415 zł

2. Planowane wydatki - 56.605.403 zł

3. Planowana nadwyżka  budżetu - 575.012 zł

Planowana nadwyżka  przeznaczona jest na spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań:

(kredytu,  pożyczki  i  emisji  obligacji).  Założone  wielkości  budżetu  roku  bieżącego  w

stosunku do roku poprzedniego to:

– wzrost dochodów o 8,7%

– zmniejszenie wydatków do poziomu 95,6%. 

Starosta zaznaczył, że na zmniejszenie wydatków ma wpływ tylko zakończona inwestycja

budowy  szpitala  w  Pułtusku,  gdzie  w  roku  2010  zaplanowano  wydatki  na  ten  cel  w

wysokości  ok.  3.300.000  zł.  Po  doprowadzeniu  budżetu  do  porównywalności,  tzn.

skorygowany o środki na budowę szpitala  zaplanowane wydatki na rok bieżący rosną o

1,3%. Poza tym budżet roku 2010 był budżetem deficytowym na kwotę 5.710.203 zł tzn.

wydatki przewyższały dochody i finansowane były emisją obligacji komunalnych na kwotę

2.800.000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2009. Obecny Projekt budżetu na rok 2011 jest

budżetem  nadwyżkowym.  Nadwyżkę  przeznacza  się  na  spłatę  juz  zaciągniętych

zobowiązań.  Starosta  dodał,  że  Zarząd  Powiatu  przedstawił  autopoprawki  o  projektu

budżetu powiatu,które omówi później. Autopoprawki te w znacznym stopniu wpływają na

wzrost poziomu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011. 

Ogółem zaplanowano wydatki majątkowe  na poziomie 9.616.333 zł,  co stanowi 16,5%

planowanych  dochodów.

Zaplanowano następujące  wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne:

-  Przebudowa drogi  powiatowej nr 2422  W Nasielsk Strzegocin na odcinku: 

Kowalewice  Strzegocin         3.995.840 zł

– budowa chodnika na ul. Grabowej            330.000 zł



– Zakup samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych dla domu Pomocy    

 Społecznej w Ołdakch      120.000 zł

- Dotacja dla SPZOZ w Pułtusku na budowę  studni głębinowej            550.000 zł

oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3                               4.620.493 zł

w tym:

– Dotacja   celowa  dla  Województwa   Mazowieckiego   na   realizację   projektu  pn.

”Przyspieszenie  wzrostu   konkurencyjności   województwa   mazowieckiego   przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego  i  gospodarki   opartej  na  wiedzy  poprzez

stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy o Mazowszu”            138.531 zł

– Dotacja  celowa dla Województwa Mazowieckiego  na  realizację  projektu pn. ”Rozwój

elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa  mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału  województwa”     9.615 zł

– Zakupy  sprzętu  ratowniczo-gaśniczego   oraz   urządzeń  wspomagających   działania

ratownicze  strażaków  i  ratowników  –  realizacja  projektu   pn.  „Wsparcie  techniczne

systemu   reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego

Powiatu Pułtuskiego”                                                                                         3.999.717 zł

– wkład  własny  do  projektu  pn.  „Modernizacja  systemów  grzewczych  placówek

oświatowych powiatu pułtuskiego” (dot. ZSZ im. J. Ruszkowskiego oraz Bursy Szkolnej

w Pułtusku)            472.630 zł

Starosta poinformował, że w Projekcie  budżetu zaplanowano  rezerwy:

 ogólną – 71.542 zł, co stanowi  0,13% wydatków  ogółem (pułap ustawowy 1%)

celową -1.418.885 zł, co stanowi 2,57 % wydatków (pułap ustawowy 5%)

Rezerwa celowa  zaplanowana  została z  przeznaczeniem na:

 -   zadania oświaty         1.348.885 zł

 -   zarządzanie kryzysowe   70.000 zł

W  ramach  projektu  budżetu  wyodrębnione  zostały  wynikające  z  ustawy  o  finansach

publicznych obligatoryjne zadania, tj.:

a) dochody i wydatki  na zadania rządowe (jest to wymóg ustawowy)

b) wydatki na programy  i projekty  unijne (również wymóg ustawowy)

c) wydatki inwestycyjne  jednoroczne 

d)dochody i  wydatki  realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego.



W naszym przypadku jest to:

-  praktyczna nauka zawodu 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (powiat pułtuski ponosi wydatki z

tytułu pobytu dzieci w placówkach w innych powiatach)

- prowadzenie biblioteki z Miastem Pułtusk

d) dotacje dla szkól niepublicznych

e) dotacja dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w

naszym przypadku jest to dotacja dla SP ZOZ na wykonanie studni głębinowej jako sektor

publiczny oraz dotacje na zadania kultury fizycznej – sektor niepubliczny. 

f) rachunek dochodów w placówkach oświatowych. 

Starosta poinformował, że przekazując projekt budżetu na 2011 rok w imieniu  własnym i

Zarządu  Powiatu  prosi  o  jego  uchwalenie  wraz  z  autopoprawkami,  które  zostaną

przedstawione w jednym z  kolejnych punktów obrad  sesji nt. projektu uchwały budżetowej

na rok przyszły.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji podpunktu  „B”  przedstawienie

opinii komisji oraz wniosków radnych
Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach  –

poinformowała, że Komisja Polityki Regionalnej  i Promocji obradowała w dniu 5 stycznia

2011r. 

Po szczegółowym zapoznaniu się z projektem uchwały oraz wysłuchaniu wyjaśnień Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytania  Radnych dotyczyły zadań  inwestycyjnych w zakresie  przebudowy dróg,  między

innymi w miejscowości Lutobrok oraz możliwości wykonawstwa remontu dachu w Zespole

Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. 

Wyjaśnień udzielił p. Starosta. Poinformował, że w dniu 19 stycznia 2011r. planowane jest

spotkanie z udziałem Burmistrza i Wójtów Gmin powiatu pułtuskiego, w celu omówienia

kompleksowo planów w zakresie infrastruktury drogowej i  możliwości szukania nowych

rozwiązań ich finansowania. 

Po  dyskusji  i  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  Polityki  Regionalnej  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz autopoprawki przedstawione przez Zarząd

do projektu. 

Autopoprawki  Zarządu  dotyczą  przede  wszystkim  nowych  zadań  unijnych,  które  nie

wymagają  wkładu  własnego  oraz  przebudowy ul.  Tartacznej,  stąd  też  Komisja  wyraża



pozytywną opinię. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska -  poinformowała,

że Komisja Spraw Społecznych zaakceptowała projekt uchwały budżetowej na posiedzeniu

w dniu 4 stycznia 2011r. 

Najistotniejsze elementy poruszane przez Radnych na posiedzeniu komisji to:

– zabezpieczenie podwyżek dla nauczycieli,

– poziom subwencji oświatowej i jej przeznaczenie, 

– zasady sporządzania projektów planów finansowych jednostek oświatowych,

– ustosunkowanie  się  do  podwyżek  pracowników  administracji  i  obsługi  placówek

oświatowych, 

– omówienie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia przyjętych w projekcie uchwały

budżetowej.

Powyższe zagadnienia zostały wyjaśnione przez Członka Zarządu i Panią Skarbnik.

Po wysłuchaniu wyjaśnień i dyskusji nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Spraw

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2011r. 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,

przedstawione przez Zarząd Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański -  poinformował, że

Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w  dniu 4 stycznia 2011r, wydała pozytywną opinię

o projekcie uchwały budżetowej na 2011r.

Na  posiedzeniu  omówiono  projekt  budżetu  wraz  z  wieloletnią  prognozą  finansową  ze

szczególnym uwzględnieniem zagadnień poruszanych przez Radnych, a przede wszystkim:

– planowane dochody ze sprzedaży mienia,

– wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, 

– zasady  ustalania  i  wysokość  udziału  powiatu  w  podatku  dochodowych  od  osób

fizycznych, 

– omówienie planowanych zadań inwestycyjnych na 2011r. 

Po  zapoznaniu  się  z  projektem  i  dodatkowymi  wyjaśnieniami  przedstawionymi  przez

Zarząd, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. 

Komisja również rozpatrzyła autopoprawki Zarządu do projektu uchwały budżetowej. Po

zapoznaniu się z propozycją i biorąc pod uwagę fakt, że autopoprawki to przede wszystkim

realizacja  nowych zadań  w  ramach  projektów  unijnych  oraz  wprowadzenia  do  budżetu

przebudowy  ul.  Tartacznej,  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  autopoprawki  Zarządu



Powiatu, proponując wprowadzenia ich do budżetu roku 2011. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że  Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w  dniu 5 stycznia 2011r.

rozpatrzyła  projekt  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  i  projekt  uchwały budżetowej  na

2011r.oraz  ustosunkowała  się  do  tematów i  dyskusji,  które  były przedmiotem,  podczas

posiedzeń  wszystkich  innych  merytorycznych  komisji.  W  spotkaniu  Komisji  Budżetu  i

Finansów brali również udział Przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Powiatu. 

Komisja Budżetu i  Finansów po zapoznaniu się z materiałami, wypowiedziami Radnych

oraz  wyjaśnieniami  Starosty,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej  na

2011r. Ponadto Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami Komisji w sprawie

propozycji  autopoprawek Zarządu do projektu uchwały budżetowej  na  2011r.  Wszystkie

komisje  wyraziły  opinię  pozytywną  o  autopoprawkach.  Również  Komisja  Budżetu  i

Finansów autopoprawki zaopiniowała pozytywnie, ponieważ są to zadania wpływające na

zwiększenie  budżetu.  Dotyczą  realizacji  nowych  projektów  unijnych.  Na  podkreślenie

zasługuje fakt, że nie wymagają one też konieczności zabezpieczenia udziału własnego, a

więc  realizacja  będzie  ze  środków  zewnętrznych.  Ponadto  autopoprawka  dotyczy

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – przebudowa ul.  Tartacznej, co również

Komisja  ocenia  pozytywnie.  Pozostałe  autopoprawki  nie  zwiększają  deficytu powiatu,  a

jedynie są zagadnieniami porządkującymi budżet  (np. zmiana klasyfikacji z tytułu zmian

przepisów,  np.  wskazanie  podmiotu  realizującego  zadanie  sportu  poprzez  dodanie:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy). Stad też pozytywnie zostały zaopiniowane przez

Komisję Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „C” porządku obrad -

Odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie” 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła  opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik – przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Opinia stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „D” porządku obrad -

przedstawienie  stanowiska  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  opinii  komisji  i  wniosków

radnych, 



Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że Komisje Rady Powiatu wyraziły pozytywną opinię o projekcie

uchwały budżetowej na 2011 rok.

Jednocześnie  pozytywnie  zaopiniowały  propozycje  autopoprawek  do  budżetu,  które

przedstawił Zarząd.

Autopoprawki Zarządu Powiatu to:

wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej niżej wymienionych zadań:

1. przebudowa ul. Tartacznej – wartość ok. 2,8 mln zł.

2.  projektu:  “Pro  patria  nostra  –  edukacja  w  zakresie  dziedzictwa  kulturowego  ziemi

pułtuskiej” - wartość 50 tys. zł.

3.  projektu:  “Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  -  wartość

ok. 4,1 mln zł, w tym rok 2011 – ok. 2 mln zł.  

4. projektu  “Pomagamy  naszym  klientom,  aby  potrafili  sami  sobie  pomóc”  -  wartość

490 tys. zł.

5. projektu: Leonardo da Vinci - “Uczenie się przez całe życie” - wartość 3,6 tys. zł.

Proponowane autopoprawki zwiększają poziom budżetu powiatu pułtuskiego następująco:

– planowane dochody o kwotę: 4.192.183 zł, co daje poziom 62.372.598 zł i wzrost do roku

2010 o 16,6%

– planowane  wydatki  o  kwotę  5.340.788zł,  co  daje  poziom  61.946.191  zł  i  wzrost

do roku 2010 o 4,6%.

– nie powodują budżetu deficytowego, a jedynie zmniejszają nadwyżkę o kwotę: 1.148.605

zł na zabezpieczenie wykonawstwa przebudowy ul. Tartacznej. Nadwyżka po zmianie:

426.407 zł.

Spłata  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  (kredyty,  pożyczki,  wykup  obligacji

komunalnych) zabezpieczona będzie planowanymi wolnymi środkami roku 2010.

Ponadto  należy  podkreślić,  że  zadania  proponowane  autopoprawką  Zarządu,

to  przede  wszystkim  projekty  unijne,  finansowane  w  całości  środkami  zewnętrznymi,

nie wymagają konieczności zabezpieczenia nowego udziału własnego, stąd nie pogarszają

sytuacji  finansowej  powiatu,  a  wprost  odwrotnie  –  dają  środki  i  wymierne  efekty  –

możliwość realizacji kolejnych zadań.

Innych wniosków formalnych poza autopoprawkami Komisje do projektu budżetu nie

zgłaszały.

Natomiast  tematy,  zagadnienia,  wątpliwości  były wyjaśniane  na  bieżąco  na  spotkaniach



Komisji.

Propozycje i wnioski dotyczyły przede wszystkim:

– zwiększenia zadań inwestycyjnych drogowych

– rozwiązania możliwości wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi szkół

– oczekiwań w zakresie inwestycji oświatowych, w tym remont dachu w Zespole Szkół im.

B. Prusa.

Wszystkie uwagi, propozycje, wnioski będą brane pod uwagę i omawiane na posiedzeniach

Zarządu Powiatu.

Przedstawiając powyższe, w imieniu Zarządu Powiatu, Starosta wniósł o podjęcie

uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  „E”  porządku  obrad  -

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Radny Krzysztof  Łachmański  –  poinformował,  że  w projekcie  budżetu na rok 2011 nie

dostrzegł żadnych środków na przygotowanie bądź na rozpoczęcie budowy hali przy LO im.

Piotra Skargi w Pułtusku. Zapytał co się stało, że w kolejnym roku te środki nie zostały

zabezpieczone na ten cel? Ponadto Radny zapytał o ile w stosunku do roku poprzedniego

wzrosły wydatki w administracji?  Następnie zapytał czy zostały zabezpieczone środki w

wysokości 100.000 zł na wynagrodzenie dla etatowego członka Zarządu Powiatu, a także

czy zostały  zabezpieczone  środki  na  utrzymanie  dróg?  Radny  dodał,  że  nie  zauważył

wzrostu środków na bieżące utrzymanie, a stan dróg po zimie jest fatalny. 

Ponadto  Radny poinformował,  że w budżecie  powiatu zabezpieczono ok.  380.000 zł  na

przebudowę  ul.  Tartacznej  ze  środków  budżetu  państwa,  w  ramach  środków  własnych

zabezpieczonych zostało ok. 1.100.000 zł. Radny uważa, ze po rozstrzygnięciu przetargów

na to zadanie projekt może zostać dofinansowany w większej wysokości. Zapytał czy został

przewidziany jakiś cel konsumpcyjny jeśli chodzi o ewentualne oszczędności z tego tytułu? 

Radna  Krystyna  Estkowska   –  poinformowała,  że  w  interpelacjach  zgłaszała  sprawę

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

Uściślając  wypowiedź,  poinformowała,  że  w  regulaminie  wynagradzania  uzgodnionym

pomiędzy związkami zawodowymi i dyrektorami poszczególnych placówek jest zapis, że

wynagrodzenia  będą  waloryzowane  przy  opracowywaniu  projektu  uchwały  budżetowej.

Dlatego Radna prosi o ustosunkowanie się do tego tematu przy omawianiu projektu budżetu.



Dodała,  że  podczas  omawiania  tego  tematu  jeszcze  w  poprzedniej  kadencji  dostała

opracowaną  symulację  podwyżek  wynagrodzeń.  Miesięczne  skutki  wynagrodzeń  dla

pracowników niepedagogicznych wszystkich placówek oświatowych to ok.1800 zł. W skali

roku  daje  to  niewiele  ponad  7.000  zł.  W  porównaniu  do  budżetu  są  to  niskie  środki

finansowe. Radna poinformowała, że regulacje wynagrodzeń na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego znajdują się w rezerwie oświatowej. Być może z rezerwy oświatowej

można  byłoby  zabezpieczyć  środki  na  podwyżki  dla  pracowników  niepedagogicznych.

Ponadto otrzymała odpowiedź radcy prawnego, z której nie wynikało jasno czy te podwyżki

się nie należą. Radna poinformowała, że dotarła do innych źródeł, z których wynika, że w

przypadku słabej  kondycji budżetu powiatu wynagrodzenia osobowe będą waloryzowane

niższym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlatego też uważa, że

podwyżki się należą. 

Starosta  –  ustosunkował  się  do  sprawy budowy hali  sportowej  przy LO im.  P.  Skargi.

Poinformował,  że  biorąc  pod  uwagę  środki  finansowe  w  budżecie  powiatu,  w  ocenie

Starosty  realnym  terminem,  w  którym  będzie  można  rozpocząć  budowę  hali  to  czas

rozpoczęcia finansowania, czyli przewiduje się, środki będą dostępne dopiero w roku 2015.

Natomiast wcześniej należy się do tego odpowiednio przygotować. Starosta poinformował,

że w tym roku planuje się podjąć ostateczną decyzję odnośnie lokalizacji hali. Na ten cel

Zarząd  Powiatu  wygospodaruje  określone  środki.  Jeśli  chodzi  o  ul.  Tartaczną,  Starosta

poinformował,  że  nie chce  podnosić tematu co do powodów i  przyczyn dofinansowania

akurat tej inwestycji. Starosta wyraził nadzieję, że oszczędności przetargowe spowodują, że

Wojewoda podniesie poziom dofinansowania inwestycji do 50%. Będzie wówczas szansa na

wygospodarowanie wolnych środków, co do których przeznaczenia nie będzie większych

trudności. Pierwsza jednostka, która  wymaga remont to dach na budynku ZS im. B. Prusa w

Pułtusku. Miało już miejsce pierwsze rozpoznanie i wszystko wskazuje na to, że w okresie

wiosennym po ustąpieniu zimy, należy podjąć się tego zadania. Starosta poinformował, że

Zarząd Powiatu będzie występował do Rady Powiatu z wnioskami o przesunięcia środków

w  budżecie  aby  umożliwić  realizację  tej  inwestycji.   Poza  tym  jedną  z  potrzeb  jest

konieczność zwiększenia środków na finansowanie studni głębinowej w szpitalu. Na ten cel

zostały już zapisane w projekcie uchwały budżetowej środki finansowe, jednak na chwilę

obecną są one niewystarczające. 

Jesli  chodzi  o  wydatki  na  bieżące  utrzymanie  dróg  obecne  środki  są  wystarczające  na

odśnieżanie,  utrzymanie  dróg.  Skala  potrzeb  jest  nieprzewidywalna,  zależna  od  pogody,



opadów śniegu, opadów wody. Potrzeby te mogą być różne, dlatego na bieżąco wartości

będą dostosowane do wykonania robót. 

Jeśli chodzi o wydatki w administracji, szczegółowej informacji w tym temacie udzieli Pani

Skarbnik. Natomiast w przypadku podwyżek dla pracowników niepedagogicznych temat ten

omówi Starosta Witold Saracyn. 

Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu został sporządzony do możliwości wysokości

dochodów  budżetu  powiatu.  Większość  dochodów  wynika  z  subwencji  Ministerstwa

Finansów  oraz  dotacji  Wojewody  Mazowieckiego.  Należy  zaznaczyć,  że  dotacje  są

przeznaczane na ściśle określony cel. W związku z tym  aby zbilansować budżet przyjęto

założenie,  że  wszystkie  jednostki  organizacyjne  łącznie  ze  Starostwem  Powiatowym

otrzymały w projekcie  ok. 98% planów roku 2010. Skarbnik poinformowała,  że zmiany

kwoty  pomiędzy budżetami  to  kwoty  wynikające  z  realizacji  projektów  unijnych  przez

Starostwo Powiatowe. 

Radny  Witold  Saracyn –  poinformował,  że  pytanie  Radnej  Estkowskiej  dotyczyło

interpelacji, dlatego jeśli może to odpowie na to pytanie w tym momencie. 

Radna Krystyna Estkwoska  – poinformowała,  że  zapytała o podwyżki dla  pracowników

niepedagogicznych,  ponieważ  ta  sprawa  miała  być  omawiana  przy  projekcie  budżetu

powiatu na 2011r.  Ponadto Zarząd Powiatu również zajmował się tym tematem, dlatego

prosi o odpowiedź teraz. 

Radny Witold Saracyn – poinformował, że w projekcie budżetu powiatu na rok 2011 nie

została  zaplanowana  podwyżka  dla  pracowników  niepedagogicznych  placówek

oświatowych. 

Radny poinformował,  że  zgodnie  z  art.  30a  Karty Nauczyciela  w terminie  do  dnia  20

stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

przeprowadza  analizę  poniesionych  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  wydatków  na

wynagrodzenia  nauczycieli  w  odniesieniu  do  wysokości  średnich  wynagrodzeń  oraz

średniorocznej  struktury  zatrudnienia  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego. Następnie w  terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego

po roku,  który podlegał  analizie,  organ prowadzący szkołę  będący jednostką samorządu

terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i  placówkach prowadzonych

przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz przedkłada sprawozdanie, o którym mowa

regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu



terytorialnego,  dyrektorom  szkół  prowadzonych  przez  tę  jednostkę  oraz  związkom

zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Radny poinformował, że z analizy wynika, że nauczycielom zostały wypłacone środki w

wysokości  9.589.393,42 zł. Zaznaczył, że w terminie do końca roku nauczycielom szkół

placówek oświatowych wszystkie należne pieniądze zostały wypłacone. Nauczyciel stażysta

dostał podwyżkę w wysokości 232,35 zł, nauczyciel kontraktowy – 433,34 zł, nauczyciel

mianowany  –  472,53  zł,  nauczyciel  dyplomowany  518,11  zł.  Radny  poinformował,  że

średnia płaca nauczyciela w roku 2010 wyniosła - 4.042,48 zł. Dla porównania w roku 2009

średnia płaca wyniosła 3.800 zł. Zarząd i Rada Powiatu nie mają się czego wstydzić. Radny

podziękował  nauczycielom  i  dyrektorom  za  realizacje  budżetu  zgodnie  z  ustaleniami

Zarządu. 

Ponadto Radny poinformował, że jeśli chodzi o pytanie dotyczące udziału uczniów szkół

ponadgimnazjalnych w lekcjach na basenie, biorąc pod uwagę korzyści jakie można czerpać

pływania,  to  każdy  uczęszczający  na  basen  je  zna.  Młodzież  uczęszczająca  do  szkół

ponadgimnazjalnych przez pewien okres korzystała z basenu.  Po przeprowadzeniu przez

Dyrektora Wydziału EZK rozmów z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, stwierdzono,

że młodzież bardzo niechętnie  korzysta z tej formy zajęć. Poza tym niektóre osoby miały

opory przed rozbieraniem się do kostiumu kąpielowego. Koszty korzystania z basenu nie są

wysokie  stanowią  ok.  700-800  zł  na  placówkę miesięcznie.  Radny poinformował,  że  w

ubiegłym tygodniu  miało  miejsce  spotkanie   z  nauczycielami  wychowania  fizycznego  z

udziałem  Starostów,  podczas  którego  omawiany  był  kalendarz  imprez  sportowych  w

powiecie.  Dyrektor  MOSiR  w  Pułtusku  Józef  Gryc  również  zwrócił  się  z  apelem  o

przeprowadzanie  zawodów sportowych  na  basenie.  Została  wyrażona  zgoda  w zakresie

uzależnionym od środków finansowych. Radny poinformował,  że będzie  wnioskował  do

Zarządu Powiatu aby omówić ten temat. Po analizie zostanie podjęta stosowna decyzja. 

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, owszem

miesięczne  skutki  wynoszą  ok.  1800-1900  zł.  Jednak  nie  chciałby  dyskutować  w  tym

temacie,  ponieważ radca prawny już wypowiedział się w tym temacie. Uważa, że celem

powinno być rozwiązanie problemu, a nie dyskusja kto ma rację. Z wyliczeń wynika, że

jeżeli  poboru  zostałyby  podniesione  o  2,3%  jak  wynika  z  ustawy,  wówczas  koszty

wyniosłyby ok 55.000 zł. Radny poinformował, że na przełomie stycznia i lutego Zarząd

będzie rozpatrywał ten temat. Natomiast obecnie trwają prace nad obliczeniem wpływów i

potrzeb  oświatowych.  Jest  zamiar  wyliczenia  m.in.  kosztu  kształcenia  jednego  ucznia.



Planowane jest również spotkanie z dyrektorami, podczas którego sprawy związane  oświatą

zostaną  omówione  kompleksowo.  Początkowo  termin  spotkania  zaplanowano  przed  15

stycznia 2011r.,  jednak z uwagi na przesunięcie daty podjęcia uchwały budżetowej na rok

2011, termin spotkania uległ wydłużeniu.

Radna  Krystyna  Estkowska –  poinformowała,  że  satysfakcjonuje  ją  odpowiedź  dot.

wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego. Uważa, że jest to sukces. Jednak w projekcie uchwały budżetowej jest zapis,

że rezerwę celową na oświatę i  wychowanie przeznacza się między innymi na regulacje

wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni. Jednak jeśli chodzi o wynagrodzenia dla

pracowników niepedagogicznych,  z  regulaminów wynagradzania  wynika,  że dostaną oni

taką podwyżkę.  Dlatego o to  się upomina.  Nie muszą być one w wysokości  wskaźnika

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  w sytuacji gdy powiat znajduje się trudnej

sytuacji, można przyjąć inny, niższy wskaźnik.

Odnośnie zajęć na basenie, Radna poinformowała, że w momencie wprowadzania do szkół

ponadgimnazjalnych zajęć na basenie, do ww. szkół uczęszczały roczniki, które nie miały

tych zajęć w szkołach podstawowych,. W tej chwili w szkołach podstawowych są roczniki,

które od najmłodszych lat  mają zajęcia na basenie.  Dlatego szkoda byłoby to  przerwać.

Warto zapewnić kontynuację takiego typu zajęć. 

Starosta – poinformował, że nie będzie potwierdzał zasadności wniosku Radnej Estkowskiej

dot.  basenu,  ponieważ  jest  to  sprawa  oczywista.  Poinformował,  że  są  takie  potrzeby i

rozwiązania, które umożliwiają rozwiązanie tego problemu. Przykładem na to, że na zajęcia

uczęszczają  dzieci  na  poziomie szkół  podstawowych i  gimnazjów jest  Gmina Świercze.

Dzieci z tej  gminy w momencie przejścia do szkół ponadgimnazjalnych będą oczekiwać

oferty w tym zakresie. Starosta poinformował, że Dyrektor Wydziału Rozwoju  i Promocji

powinien już dziś przyjąć trwającą dyskusję jako zobowiązanie do realizacji przygotowania

wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Terminy projektów

są juz ogłoszone. Starosta wyraził przekonanie, że z poziomu powiatów będzie możliwość

zapewnienie oczekiwań młodzieży w tym zakresie. Jeżeli potrzeby będą dużo większe będą

prowadzone  rozmowy z  dyrektorami  szkół.  Jeżeli  będzie  taka  sytuacja,   że  nie  będzie

możliwości pozyskania środków z zewnątrz, Zarząd Powiatu przeanalizuje ten temat, aby w

największym możliwym zakresie sfinansować to zadanie. 

Radny Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  cieszy go  deklaracja  Starosty.  Radny

poinformował, że chciałby odnieść się do wypowiedzi Pani Skarbnik oraz Pana Starosty.



dot.   hali  przy LO im.  P.  Skargi.  Radny  zapytał  czy z  wypowiedzi  przedmówców ma

rozumieć, że hala nie musi być usytuowana przy LO? Jesli tak to czy Zarząd Powiatu podjął

inną decyzje dot. lokalizacji hali?

Starosta – poinformował, że odpowiedzi na to pytanie udzieli Radny Witold Saracyn. 

Radny Witold Saracyn – poinformował, że jego wystąpienie na temat hali sportowej przy

LO  im.  P.  Skargi  Radny  Łachmański  bardzo  dobrze  zna.  Jeśli  chodzi  o  budowę  hali

sportowej powiat ma możliwość wybudowania jej tylko w dwóch miejscach mianowicie:

przy LO im. P. Skargi albo przy Zespole Szkół im. B. Prusa. W przypadku budowy hali przy

LO  im.  P.  Skargi  w  dniu  27  stycznia  2011r.  będzie  miało  miejsce  spotkanie  w

Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  aby  ponownie  podjąć  ten  temat  w  sposób

zdecydowany,  merytoryczny  z  określeniem  kto  mógłby  zbadać  teren.  Radny  Saracyn

poinformował,  że  będzie  chciał  wnieść  na  posiedzenie  zarządu temat  budowy hali.  Być

może trzeba będzie ponad podziałami zainwestować drobne pieniądze na przeprowadzenie

badań i określenie czy będzie można w tym miejscu wybudować halę. Większość z radnych

wie,  co  znajduje  się  na  boisku przy LO,  jest  to  newralgiczny punkt  w mieście.  Jest  to

miejsce starsze historycznie niż Bazylika.  Znajdują się  tam mury pobenedyktyńskie oraz

mury pojezuickie. Zostały one opisane i sfotografowane. Największa część dokumentacji

znajduje się w miejscowości pod Paryżem, gdzie są wszystkie akta architektoniczne budowli

jezuickich na całym świecie. Polscy archeologowie dotarli do tych dokumentów, jednak nie

bardzo jest możliwość aby z nich skorzystać. Pozostała część dokumentacji znajduje się w

Płocku w Kurii Biskupiej, ponieważ to właśnie Kuria była poprzednim właścicielem terenu

przy LO im. P. Skargi. Radny Saracyn podkreślił, że teren przy LO jest skomplikowany. Po

przeprowadzeniu  rozmów z  archeologami  ustalono się,  że  nie  jest  to  teren  niemożliwy,

powiat ma wydane pozwolenie na budowę, które niedługo się kończy. 

Dyrektor Wydziału WBA – p. W. Subkowski – poinformował, że zostały ustalone warunki

zabudowy dla tej inwestycji. 

Radny  Witold  Saracyn –  poinformował,  że  nie  ma  problemu  aby  konserwator  wydał

zezwolenie  na  budowę  hali  w  tym miejscu.  Jednak  jeśli  przy pracach  budowlanych  na

pewno  napotka  się  wykopaliska.  Wówczas  duża  część  tego  terenu  została  przebadana,

jednak  wtedy  były  inne  metody  pracy.  Prace  były  zlecane,  ale  materiały  nie  zostały

archiwizowane.  Dlatego  też  obecnie  materiały  te  nie  są  uznawane  za  dokumentację

źródłową.  Podczas  spotkania  ponownie  te  tematy  zostaną  poruszone.  Ponadto  Radny

zaznaczył,  że LO należy się wybudowanie hali. 



Kolejna  możliwością  jest  usytuowanie  hali  przy Zespole  Szkół  im.  B.  Prusa.  Teren  ten

również znajduje się pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Radny  Saracyn  poinformował,  że  zgodnie  z  wypowiedzią  Starosty  rok  2011  powinien

przesądzić dalszych planach związanych z budową hali. Gdyby inwestycja była prosta już

dawno zostałaby zakończona. Dokonania w tym zakresie będą przedstawiane na Komisji

Spraw Społecznych oraz na posiedzeniach Rady Powiatu w Pułtusku. 

Radny Krzysztof Łachmański – podziękował za wyczerpującą odpowiedź. Poinformował, że

zostały poniesione  już  pewne nakłady na  tą  inwestycję.  Z  całą  pewnością  nikt  nie  jest

przeciwny  aby  ta  hala  powstała.  Jednak  żałuje,  że  nie  zostało  poczynione  pewne

porozumienie. Cieszy go fakt, że Starosta realnie określił termin realizacji inwestycji. 

Powracając do pytania dotyczącego wydatków w administracji poinformował, że dochody

wzrosły i  wynoszą 108,7%,  wydatki  majątkowe uległy zmniejszeniu o  ok.  2,5  mln.  zł.

Zapytał  na  co  zostały  przeznaczone  te  pieniądze?  Poza  tym  zapytał,  czy  wzrosły

wynagrodzenia osobowe w administracji?

Skarbnik – poinformowała, że jeśli chodzi o podanie konkretnych cyfr roku 2010 to nie

pamięta ich i nie ma przy sobie odpowiednich dokumentów. Dochody budżetu powiatu w

stosunku do roku 2010 wzrosły o 7,8%, wydatki natomiast spadły do 96% biorąc pod uwagę

pierwsze założenia w budżecie. Skarbnik zaznaczyła, że projekt budżetu posiada nadwyżkę

w wysokości 1.500.000 zł. Wynika z tego, że dochody w wysokości 1.500.000 zł zostały

zostawione na spłatę kredytu oraz emisję obligacji komunalnych. Budżet roku 2010 budżet

był  deficytowy.  Oznacza  to,  że  wydatki  przewyższały  dochody  o  kwotę  5.700.000  zł.

Doprowadzając do porównywalności nie będzie widać spadku wydatków. 

Skarbnik dodała, że w budżecie nie ma założonych podwyżek dla administracji Starostwa,

nawet  inflacyjnej  na  dzień  dzisiejszy.  Jest  jej  przykro  to  mówić,  ponieważ  sama  jest

pracownikiem  Starostwa.  Wszystkie  plany  finansowe  jednostek  organizacyjnych  w  tym

również Starostwa to 98% roku 2010.

Starosta –  poinformował,  że  biorąc  pod uwagę  troskę Radnego Łachmańskiego poprzez

optymalizacje zatrudnienia będzie można wygospodarować środki aby można było spełnić

życzenie Radnego. 

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że za chwilę będzie głosowany budżet na rok

2011. W imieniu Przewodniczącego Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi

Pułtuskiej chciałby przedstawić stanowisko Klubu.  Poinformował że budżet na rok 2011

jest  bardziej  obiecujący  niż  na  rok  2010,  jednak  niepokojący  jest  tzw.  wskaźnik



indywidualny,  który  wpływa  na  mniejszą  ilość  inwestycji  w  powiecie.  Ponadto  dając

obecnemu  Zarządowi,  Staroście  Pułtuskiemu  pewną  “legitymację”  do  działań,  Klub

Radnych   Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  wstrzyma  się  od  głosu  przy

głosowaniu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie  nad zamknięciem dyskusji:  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu  uchwały  budżetowej  zadania  inwestycyjnego  pn.  “Przebudowa  drogi

powiatowej   nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku ul. Tartaczna w

Pułtusku  od km 33 + 864,07 do km 36 + 126,00”

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą   Wprowadzenia  do

projektu uchwały budżetowej przychodów z tytułu planowanych wolnych środków z

2010 r. w kwocie 1.148.605 zł

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu  uchwały  budżetowej  projektu  “Pro  patria  nostra  –  edukacja  w  zakresie

dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej” na ogólną kwotę 50.000,00 zł.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do



projektu  uchwały  budżetowej  projektu  “Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze

jutro” .

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu  budżetu  projektu  “Pomagamy  naszym  klientom,  aby  potrafili  sami  sobie

pomóc” .

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu budżetu  powiatu  kwoty  3.611  zł  na organizację   wizyty  przygotowawczej

nauczyciela z Zespołu Szkół im. B. Prusa w ramach programu Leonardo da Vinci

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu uchwały budżetowej dotacji celowej dla SPZOZ w wysokości 109.000,00 zł

jako  niezbędny  udział  własny  do  projektu  pn.  “Nowoczesne  wyposażenie  szpitala

gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu  budżetu  dotacji  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  w

wysokości 60.000 ,00 zł.

Za 15 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  Wprowadzenia  do

projektu  budżetu  zmian  klasyfikacji  budżetowej  wynikającej  z  konieczności

dostosowania  klasyfikacji  do  zmian  wprowadzonych  Rozporządzeniem  Ministra

Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  budżetowej  na  2011r.  wraz

z autopoprawkami i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 10 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 5 Radnych 

Uchwała Nr V/28/11 została podjęta.

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjecie uchwały  w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w

Pułtusku.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przeniesieniem pkt 8 do pkt 6. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący poinformował, że podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu zostały

opracowane plany pracy komisji. 

Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr V/29/11 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały w  sprawie ustalenia  wysokości  diet  oraz  zasad  zwrotu  kosztów

podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował, że  temat  był  przedmiotem  obrad  komisji  stałych  Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Krzysztofa

Nuszkiewicza  o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. Krzysztof Nuszkiewicz  - poinformował,

że Komisja Budżetu i Finansów  na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011r. omówiła założenia

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży

radnym Rady Powiatu w Pułtusku. Komisja wniosła następujące propozycje:

– podstawę do obliczenia diety stanowi minimalne wynagrodzenie, które w 2011r wnosi

1386zł.,

– wynagrodzenie dla radnego za udział w pracach komisji, sesji będzie wypłacane w formie

ryczałtu miesięcznego,

– za każdą nieobecność w posiedzeniu dokonuje się potrąceń. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik - poinformowała, że dotychczas funkcjonująca uchwała Nr XXXII/199/2001 Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz

zasad  zwrotu  kosztów  podróży  radnym Rady  Powiatu  w  Pułtusku  ustala  za  podstawę

obliczania diety ustala kwotę bazową, która jest określona w ustawie budżetowej państwa.

Ww. kwota corocznie ulegała zmianie. Ponadto ustawa o samorządzie powiatowym mówi,

że  dieta  radnego  nie  może  przekroczyć  półtorakrotności  kwoty  bazowej  określonej  w

ustawie budżetowej. Poza tym diety obliczane były dodatkowo na podstawie rozporządzenia

Rady Ministrów,  które  uzależnia  wysokość  diety na  podstawie  liczby mieszkańców.  W

przypadku powiatu jest to 70% ustalonej kwoty bazowej. Skarbnik poinformowała, że w

ustawie  budżetowej  zapisywana  była  kwota  bazowa,  w  trakcie  toku  budżetowej  inna

sytuacja  była “blokowana”.  Powstała wówczas sytuacja,  że  kwota bazowa wynosił np.

1835 zł., 1713 zł, a następnie inną ustawą była ona blokowana do wysokości roku 2008.

Dlatego też były problemy z określeniem w jaki sposób naliczać diety radnym, czy od kwoty

bazowej  określonej  w ustawie  budżetowej  czy też od kwoty zablokowanej  inną ustawą,



która odwoływała do poziomu roku 2008. Stąd też propozycja zmiany uchwały. Za podstawę

naliczanie  diet  proponowane  jest  minimalne  wynagrodzenie,  które  dotyczy  wszystkich

pracowników we wszystkich jednostkach. Na rok 2011 jego wysokość wynosi 1386 zł.  

Dla porównania kwota bazowa zapisana na rok 2010 wynosiła 1835,35 zł x1,5 x70% dawało

maksymalną wysokość diety w wysokości 1927 zł. Wysokość diety radnych Rady Powiatu w

Pułtusku  nie  mogła  przekroczyć tej  kwoty. Z kolei  na  rok  2011 w ustawie  budżetowej

została zapisana kwota bazowa w wysokości roku 2008 w wysokości 1766,46 zł, która po

odpowiednim obliczeniu  daje  maksymalną  wysokość  diety w  wysokości  1854,78  zł.  W

związku  z  tym  aby  nie  było  problemów  naliczaniem  diet  za  podstawę  proponuje  się

minimalne wynagrodzenie na rok 2011. Skarbnik poinformowała, że w przekazanym dziś

projekcie  uchwały  zostały  dodatkowo  szczegółowo  określone  zasady  zwrotu  kosztów

podróży służbowych radnym Rady Powiatu. Skarbnik dodała, że zwrot kosztów podróży jest

również określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży

służbowych radnych powiatu, gdzie napisane jest, że radnemu przysługuje zwrot kosztów

podróży na delegacje służbowe. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów

używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów

niebędących własnością pracodawcy daje możliwość ustalania przez Rade Powiatu kosztu

używania  pojazdów  do  celów  służbowych  za  1  kilometr  przebiegu  pojazdu,  jeden  km

przebiegu samochodu w zależności od pojemności silnika. 

Przewodniczący – poinformował, że w ostatnim wydaniu Tygodnika Pułtuskiego ukazał się

artykuł na pierwszej stronie o bardzo wymownym tytule “Szok, diety radnych wyższe od

pensji”.  Zaznaczył, że przekazane społeczeństwu informacje o wielkości  diet  radnych są

nieprawdziwe. Diety radnych są informacją publiczną i dostępną dla redakcji. Należy zadać

sobie  pytanie  jaki  cel  chciała  zrealizować  redakcja  wprowadzając  czytelników w  błąd?

Należy zauważyć, że nie jest to pojedynczy przypadek. 

Redakcja Tygodnika mając o sobie wysokie mniemanie po raz kolejny nie pokusiła się o

zdobycie informacji o wysokości diet, a może uczyniła to celowo?

Przewodniczący poinformował, że takie postępowanie Redakcji uważa za wysoko naganne

zarazem naruszające dobro radnych powiatu. Następnie poinformował, że w obowiązującym

terminie  będzie  miało  miejsce  wystąpienie  do  redakcji  o  sprostowanie  nieprawidłowej

informacji i przeproszenie czytelników za wprowadzenie w błąd. 



Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali obrad. 

Uchwała Nr V/30/11 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wykazu  dróg  kategorii  powiatowej  w  powiecie

pułtuskim. 

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  Panią

Halinę Banach o  przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 

Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  Pani  Halina  Banach –

poinformowała,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   na  posiedzeniu  w  dniu  5

stycznia 2011r.  pozytywnie zaopiniowała założenia do projektu uchwały w sprawie wykazu

dróg kategorii powiatowej w Powiecie Pułtuskim. 

Od  momentu  powstania  powiatów  przeprowadzane  były procedury związane  ze  zmianą

kategorii  dróg powiatowych. Dlatego też obecnie zachodzi konieczność aktualizacji  ww.

wykazu. 

Obecna długość dróg powiatowych wynosi ok. 352 km. 

Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali obrad. 

Uchwała Nr V/31/11 została podjęta. 

Ad. 8a

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.



Przewodniczący udzielił głosu staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że zmiana uchwały polega na dodaniu w uchwale §4 ust. 16 litery

„c” w brzmieniu  “obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych

nienależnie  pobranych  świadczeń  lub  kosztów  szkolenia  i  przygotowania  zawodowego

dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy”.

Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Uchwała Nr V/32/11 została podjęta. 

Ad. 8b

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian organizacyjnych w systemie

ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.  
Starosta – poinformował, że w dniu 13 stycznia 2011 Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z

wnioskiem  o  wyrażenie  opinii  w  sprawie  przygotowywanego  planu  działania  systemu

ratownictwa  medycznego na  Mazowszu.  Propozycje  Wojewody Mazowieckiego  dotyczą

przede  wszystkim  skrócenia  czasu  dojazdu  do  pacjentów,  współpracę  z  lotniczym

pogotowiem, wprowadzenie zespołów wodnych, wzmocnienie świadczeniodawców poprzez

zwiększenie rejonów operacyjnych, wprowadzenia pozycjonowania satelitarnego. Cele te są

oceniane  pozytywnie,  jednak   punktem  kontrowersyjnym  jest  zmniejszenie  rejonów

operacyjnych z obecnych 43 do 12. Zgodnie z tą propozycją powiat pułtuski należałby do

rejonu   operacyjnego  nr  12,  w  skład  którego  wejdą:  Wyszków,  Długosiodło,  Ostrów

Mazowiecka, Szulborze Wielkie, Małkinia Górna, Pułtusk – Centrum, Pułtusk – Popławy.

W konsekwencji w drodze konkursu zostałby wyłoniony jeden podmiot do obsługi całego

rejonu. Powoduje to, że z dużym prawdopodobieństwem Pułtusk nie ma szans na pozyskanie

kontraktu  na  to  zadanie.  W  SP  ZOZ  w  Pułtusku  znajdują  się  karetki  pogotowia,  są

zatrudnieni  pracownicy,  ratownicy medyczni.  Reasumując  Pułtusk  zostałby  narażony na

poniesienie  dużych  konsekwencji  finansowych.  Jest  nieformalna  propozycja  rozmów  z



innymi podmiotami, aby realizować usługi w formie podwykonawstwa,  jednak nie ma na to

żadnych  gwarancji.  Projekt  ten  omawiał  również  Konwent  Powiatów  Województwa

Mazowieckiego,  który  podjął  stanowisko  negatywnie  odnoszące  się  do  przedłożonych

propozycji.  Stąd  też  propozycja  podjęcia  przez  Radę  Powiatu  stanowiska  wyrażającego

negatywną opinię, aby był czas na szczegółowe zapoznanie się z propozycjami Wojewody.

Przekazany  projekt  stanowiska  popiera  stanowisko  podjęte  przez  Konwent  Powiatów

Województwa  Mazowieckiego.  Starosta  zaznaczył,  że  konsultacje  trwają  jedynie  do  28

stycznia 2011r. Zarząd Powiatu w Pułtusku na  bieżąco będzie podejmował decyzje,  czy

oprócz  oficjalnego  stanowiska,  wystąpić  z  propozycją  zmiany  umiejscowienia  powiatu

pułtuskiego  w  rejonie  operacyjnym,  czy  dać  kierunkową  zgodę  Dyrektor  SP  ZOZ  w

Pułtusku  na  przygotowywania  się  formalnie  do  złożenia  ofert  na  konkurs,  który

doprowadziliby do przejęcia obsługi tego dużego rejonu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionego Stanowiska? 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Rady Powiatu w Pułtusku

w sprawie zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Stanowisko zostało przyjęte. 

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik – poinformowała, że Zarząd Powiatu podjął  Uchwałę nr 3/2010 z dnia 31 grudnia

2010r. Została wprowadzona dotacja celowa dla KP PSP  w Pułtusku w wysokości 18.603

zł. 

Skarbnik  poinformowała,  że  przedstawiona  informacja  odnosi  się  do  roku  2010,  jednak

Zarząd Powiatu chciał tym samym  zachować ciągłość w przekazywaniu radnym informacji

na tematach uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat  uchwał Zarządu

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.



Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -
Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad  In-

formacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -
Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  Od-

powiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta  – poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje dot. zajęć na basenie,

podwyżek dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego

oraz budowy hali przy LO im. P. Skargi zostały udzielone podczas dyskusji nad uchwałą

budżetową na rok 2011. Jeśli chodzi o sprawę zwołania Sesji  dotyczącej spraw szpitala,

Starosta  poinformował,  że  ustosunkuje  się  do  tego  tematu  w  pkt  wolne  wnioski  i

oświadczenia radnych. 

W przypadku interpelacji dotyczącej sytuacji powodziowej na terenie powiatu pułtuskiego,

Starosta poprosił,  aby w imieniu jego i  Dyrektora Wydziału WZK,  odpowiedzi udzielił

pracownik Wydziału WZK p. Szczepan Zawadzki. 

Pracownik Wydziału WZK p. Szczepan Zawadzki – poinformował, że sytuacja powodziowa

na terenie powiatu pułtuskiego jest stabilna. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Pułtusku na bieżąco monitoruje sytuację. Dyżurni PCZK pełnią całodobowe dyżury pod



nr tel: 0 603-506-207. Poinformował, że na rzece Narew znajdują się 2 punkty pomiarowe:

w Zambskach Kościelnych oraz w Mieście Pułtusk. Stan wody w Zambskach Kościelnych w

dniu dzisiejszym wynosił 350 cm, podczas gdy stan ostrzegawczy wynosi 420 cm a stan

alarmowy 480 cm. W Pułtusku poziom wody wynosił 329 cm, do stanu ostrzegawczego

brakuje  51  cm.   Wahania  poziomu  wody  są  spowodowane  wyższą  temperaturą,  która

powoduje, że topi  się pokrywa lodowa. Dodał,  że do miejscowości Pogorzelec na rzece

Narew nie ma już pokrywy kodowej, jest tylko lód brzegowy. Natomiast od Pogorzelaca do

Zalewu Zegrzyńskiego znajduje się porywa lodowa. Pan Zawadzki  poinformował,  że na

ternie  Gminy  Obryte  od  15  grudnia  2010r.  zostało  wprowadzone  pogotowie

przeciwpowodziowe. Wójt Gminy Obryte nie odwoływał pogotowia ze względu na wahania

poziomu wody. Po unormowaniu się sytuacji pogotowie zostanie odwołane. Ponadto Pan

Zawadzki  poinformował,  że  występują  lokalne  podtopienia.  W  Gminie  Zatory  w

miejscowości  Borsuki,  Wójt  Gminy Zatory monitoruje  na  bieżąco  sytuację  i  podejmuje

stosowne działania.  Informacja  jest  na  bieżąco  przekazywana do Powiatowego Centrum

Zarządzania  Kryzysowego.  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straż  Pożarna  na  bieżąco

prowadzi  działania  wypompowywania  wody  punktowo,  czyli  w  miejscach,  gdzie  są

podtopienia  głównie  gruntowe.  Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych w

Pułtusku na  bieżąco  monitoruje  wały przeciwpowodziowe  na  terenie  Miasta  Pułtuska  a

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat w Pułtusku monitoruje

cały  odcinek  rzeki  Narew  przepływającej  przez  teren  powiatu  pułtuskiego.  Został

opracowany plan operacyjny ochrony przed powodzią dla powiatu pułtuskiego oraz plan

ewakuacji  i  przyjęcia  ludności  i  zwierząt  i  mienia  II  stopnia  na  wypadek   masowego

zagrożenia.  Zostały  określone  szczegółowe  zasady  ewakuacji  oraz  odpowiedzialność

poszczególnych służb.  Pan Zawadzki poinformował, że na dzień dzisiejszy nie występuje

zagrożenie. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 

Starosta – poinformował, że jeśli chodzi o sprawę przeniesienia szpitala do nowego obiektu,

poprosił Dyrektor SP ZOZ  Pułtusku p. Izę Groszkowską oraz Dyrektora Wydziału WZK p.

Roberta  Dynaka o  przygotowanie  planu przeniesienia  pacjentów z  uwzględnieniem har-

monogramu i  potrzebnych zasobów ludzkich czy materiałowych.  Dokument ten zostanie



przyjęty przez Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011r. Na-

tomiast zgodnie z uzgodnieniami zostanie zrealizowany w lutym 2011r. 

Starosta poinformował, że wiąże się z tym następna decyzja dotycząca zagospodarowania

budynku po “starym” szpitalu. Starosta poinformował, że Dyrektor Wydziału WBA, w jego

imieniu przygotowywuje dokumenty oraz przeprowadza uzgodnienia, które będą podstawą

do przeprowadzenia przez Zarząd Powiatu wizji lokalnej budynku “starego” szpitala. Będzie

to z kolei podstawą do podjęcia kierunkowych decyzji związanych z dostosowaniem szpitala

pod potrzeby pracowników Starostwa. 

Przewodniczący  - poinformował, że w uchwale nr V/30/11 z dnia 14 stycznia 2011 wkradł

się maszynowy błąd w §6. Jest zapisane “Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała Nr

XXXII/199/2001 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia

wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku. .

2010” a powinno “Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała Nr XXXII/199/2001 Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz za-

sad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku”.

Przewodniczący odczytał treść §6 i zarządził głosowanie nad poprawką. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -
Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Poprawka została przyjęta. 
Starosta  -   poinformował,  że  druga  informacja,  którą  chce  przekazać  Radnym dotyczy

propozycji złożonej na ręce Pana Zbigniewa Deptuły Starosty Makowskiego na temat roz-

poczęcia rozmów o połączeniu  szpitali. Powody takiej decyzji znajdują się z wystąpieniu.

Starosta poprosił Sekretarz Powiatu o odczytanie pisma. 

Sekretarz  Powiatu   Małgorzata  Pajewska  –  odczytała  pismo  z  dnia  10  stycznia  2011r.

skierowane do Starosty Makowskiego Zbigniew Deptuły dotyczące propozycji powołania

jednego wspólnego podmiotu. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokółu.

Starosta – poinformował, że poziom finansowania służby zdrowia przez NFZ, wzrost konku-

rencji zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych, planowane, prawdopodobnie nie-

uchronne zmiany systemowe wpisane w projekcie ustawy o działalności leczniczej jak rów-

nież potencjał jakim dysponuje powiat pułtuski w postaci nowego obiektu szpitalnego wraz



z wyposażeniem, zdaniem Zarządu Powiatu upoważnia do podjęcia działań, które spowo-

dują “skok do przodu” i umożliwią sprostanie wymogom. Ma nadzieję, że takie działanie

umożliwi wzrost kontraktu z NFZ, związanych się jakość świadczonych usług. Są próby

ograniczenia wpływu powiatów na służbę zdrowia np. w przypadku zmian proponowanych

w przypadku ratownictwa medycznego. Obecnie Starosta makowski analizuje przedłożoną

propozycję. Starosta zaznaczył, że będzie dążył do tego aby decyzja została podjęta w jak

najszybszym czasie. Decyzja Starosty Makowskiego będzie podstawą do dalszych uzgod-

nień, rozmów oraz ewentualnego powołania podmiotu na równych zasadach dających gwa-

rancję podniesienia jakości świadczeń. Starosta poinformował, że w sytuacji gdy decyzja

będzie odmowna, będzie występował również do innych powiatów, bądź jednostek. Starosta

poinformował, że w jego przekonaniu taka decyzja, w kontekście zmian i uwarunkowań,

będzie dla Rady Powiatu jedną z najważniejszych, jakie będą musiały zapaść w najbliższym

okresie. To, że informacja natychmiast po jej przedłożeniu Staroście Makowskiemu stała się

informacją publiczną nie jest przypadkiem. Zaznaczył, że nie można dochodzi do wypraco-

wywania rozwiązań, do podjęcia decyzji bez konsultacji społecznych, konsultacji z pracow-

nikami SP ZOZ w Pułtusku. Starosta dodał, że bardzo wspiera propozycje radnej Estkow-

skiej  odnośnie  zwołania  sesji,  której  tematami  będą  sprawy związane  ze  szpitalem.  W

momencie, gdy będzie pozytywna opinia z Makowa Mazowieckiego oraz po odbyciu pierw-

szych rozmów, natychmiast,  w uzgodnieniu z Radnymi, zostanie określona treść i  forma

konsultacji. Być może będzie potrzeba zwołania więcej niż jednej Sesji aby doprowadzić do

wypracowania  decyzji,  które  zapewnią  mieszkańcom  powiatu  pułtuskiego  podniesienie

jakości świadczeń, które dadzą gwarancję, że powiat będzie mógł realizować świadczenia

zdrowotne nie stając przed możliwością utraty płynności finansowej nie tylko szpitala ale

również powiatu. Starosta zaznaczyła, ze daje gwarancję, że na bieżąco będzie uzgadniał

formę i treść konsultacji. 

Henryk Kwiatkowski – poinformował, że jego zdaniem kierunek działania Starosty oraz Za-

rządu  Powiatu  jest  właściwy.  Czas  pokazał,  że  dotychczasowe  działania  mające  zrefor-

mować służbę zdrowia było pozorowane i kosmetyczne. Dlatego sytuacja w kraju jeśli cho-

dzi o służbę zdrowia jest jaka jest. Radny poinformował, że rozdrabnianie zakładów powo-

duje, że są one niedofinansowane, brakuje kadry. Uważa, że kierunek działanie jest słuszny.

Dodał, że jakiś czas temu prowadził rozmowy w Wyszkowie, próbując nakłonić władze do

podobnego kroku, jednak nie znalazło to oddźwięku. Cieszy go fakt, że taki pomysł, który

nie jest mu obcy wyszedł od zarządu Powiatu w Pułtusku. Są to trudne sprawy, w Polsce nie



było jeszcze takiego przypadku aby szpitale się łączyły, jednak na zachodzie funkcjonują

takie rozwiązania, gdzie zakłady działają w kilku miastach. Na pewno będzie wymagało to

doprecyzowania.  Zapyta  jakie  były kryteria  skierowania  propozycji  do  Starosty makow-

skiego? 

Starosta –  poinformował, że od kogoś trzeba było zacząć. Ponadto jest porównywalny po-

tencjał powiatów i szpitali. Odległość miedzy powiatami jest nieduża co pozwoli na sprawne

zorganizowanie  pracy  lekarzy  w  dwóch  obiektach.  Starosta  poinformował,  że  pewne

znaczenia miały również kontakty osobiste ze Starostą Makowskim jak również znajomość

pracy dyrekcji szpitala, co pozwoliłoby na współprace na zasadzie partnerstwa, nie zaś na

zasadzie, ze jedni nie mają zaufania do drugich.  Takie były przesłanki wysłania propozycji

do makowa mazowieckiego. Jeśli natomiast nie będzie pozytywnej opinii, wówczas Zarząd

będzie próbował wypracować następne propozycje i będzie brał również pod uwagę Wy-

szków. Dodał, że w jego ocenie nie ma żadnych ograniczeń oprócz wspólnego interesu. 

Ad. 13 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Za-

mknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  piątej  Sesji   Rady Powiatu  Radnym i  zaproszonym

gościom. Wiceprzewodniczący zamknął V  Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając

formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 18.35

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska       inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


