
Protokół nr VI/03

VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 kwietnia 2003 r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski -  otworzył  VI 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 - zarządził przejście do realizacji punktu drugiego porządku

obrad  zgłoszenie  zmian do porządku obrad.  Zapytał,  czy  są  wnioski  w

sprawie zmian porządku obrad ? 

Starosta Pułtuski : 

1. Poinformował,  że  w  ubiegłym  tygodniu  Rada  Społeczna  SPZOZ  

w  Pułtusku  pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  Dyrektora  SPZOZ  w

sprawie  zakupu  aparatury  medycznej  –  gastrofiberoskopu .  Ponieważ

cena zakupu kształtuje się w granicach ok.  50.000zł., zgodnie z uchwałą

Rady Powiatu w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu zakupu,

przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad i trybu

postępowania  przy  zbywaniu  wynajmowaniu,  wydzierżawianiu  oraz

wnoszeniu majątku trwałego do spółek lub fundacji przez Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  ,  zakup  wymaga

pozytywnej opinii Rady Powiatu. W związku z powyższym  wnioskował

o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zakup aparatury medycznej. 

2. Poinformował,  że  Wojewoda  Mazowiecki  wydelegował  swojego

przedstawiciela – p. Barbarę Okońską  do Rady Społecznej SPZOZ. W
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związku  z  powyższym  prosił  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  pkt

podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Rady

Społecznej SP ZOZ w Pułtusku .

3. Starosta poinformował również, że na Sesję został zaproszony p. Wiesław

Kołodziejski - pełnomocnik Zarządu Województwa  Mazowieckiego ds.

tworzenia Funduszy Poręczeń Kredytowych. W związku z powyższym

Starosta  prosił o umożliwienie przedstawienia mu pewnych informacji

dot. funduszu.

Przewodniczący - zarządził  głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami

Za 15radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wnioski zostały przyjęte. 

Przewodniczący przedstawił porządek zgodnie, z którym prowadzone były

obrady. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz

informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2002 

6. Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska

w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  o  wynikach  działań

inspekcyjnych na obszarze powiatu pułtuskiego w 2002r.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu

kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu. 

7a   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zakup  aparatury

medycznej. 
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7b  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Rady

Społecznej 

      działającej przy SP ZOZ w Pułtusku. 

7c  Informacja nt. funduszu poręczeń kredytowych. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,

którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez powiat

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Publicznej  Zasadniczej  Szkoły

Zawodowej Specjalnej w Pułtusku. 

10.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za

2002r.  

a) Wystąpienie Starosty Pułtuskiego,

b) Przedstawienie  Uchwały  Nr  128/C/2003  Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003r.

w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Zarząd  Powiatu

Pułtuskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002r.  

c) Dyskusja.

- stanowiska  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  temat

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za

rok 2002.

d) Przedstawienie  Uchwały  Nr  1/03  Komisji  Rewizyjnej  Powiatu

Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2003r.  w sprawie wniosku o udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu

e) Przedstawienie  Uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku dnia 16 kwietnia 2003r.  w sprawie

wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
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f) Głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu,  przyjętego Uchwałą Nr 1/03.

11.Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2003r. 

13.Informacja  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu.  

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

Powiatu. 

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

17.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  - zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego

porządku obrad:

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku

obrad Przyjęcie protokółu V Sesji Rady Powiatu. Poinformował, że do dnia

dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu V

Sesji  Rady Powiatu. Przewodniczący zapytał,  czy ktoś z Radnych chciałby

zabrać  głos  w  powyższej  sprawie?  Wobec  braku  wniosków,  zarządził

głosowanie nad przyjęciem protokółu V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół V Sesji Rady Powiatu  został przyjęty.
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Po  głosowaniu  na  Salę  Rady  wszedł  Radny  D.  Mikuś.  Aktualna  liczba

radnych biorących udział w posiedzeniu – 16. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji punktu czwartego porządku

obrad   „Interpelacje  i  zapytania  radnych”.  Przewodniczący  prosił  o

zgłaszanie interpelacji. 

Radna  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra –  w  imieniu   wyborców  z  Gminy

Świercze  „Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej”  prosiła  o

wyjaśnienie  kwestii  dotyczących:  stanu  prawnego  nieruchomości  w

Świerczach i w Strzegocinie oraz jakie są uprawnienia do dysponowania tym

mieniem przez powiat. Radna prosiła również o odpowiedź na pytania: jakie

są  podstawy  prawne  wypowiedzeń  umów  najmu  dla  Świercz,  a  jakie  dla

Strzegocina  oraz  jak  będzie  wyglądała  opieka  zdrowotna  dla  mieszkańców

Gminy  Świercze  od  1  maja  br.?   Radna  prosiła  o  odpowiedź  pisemną  na

powyższe interpelację. 

Przed przystąpieniem do dalszej realizacji porządku obrad,  Przewodniczący

podziękował  Panu  Leonowi  Wiśniewskiemu   -  za  długoletnią   pracę  na

stanowisku Powiatowego   Inspektora  Sanitarnego.

Starosta  Pułtuski podziękował  p.  Leonowi  Wiśniewskiemu  za  wieloletnią

pracę,  życzliwość  i  współpracę  z  samorządem  powiatu  oraz  pogratulował

wyboru na  stanowisko Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego

Pana Sławomira Biesiekierskiemu.

Pan  Leon  Wiśniewski -  podziękował  za  skierowane  do  niego  słowa  i

przedstawił najważniejsze etapy swojej pracy zawodowej.

S. Biesiekierski - Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny - podziękował

za gratulacje i życzenia oraz przedstawił swój  życiorys.

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu 25 kwietnia 2003 r. na

wniosek Stanisława Korzeniewskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
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w Obrytem (w związku z osiągnięciem wielu emerytalnego)  odwołał  go z

tego  stanowiska.   Na  stanowisko  Dyrektora  DPS  w  Obrytem  został

powołany  Pan  Jan  Mroczkowski   (dotychczasowy  Zastępca  Dyrektora).

Starosta  wręczył p.  Janowi Mroczkowskiemu akt powołania i  odczytał  list

gratulacyjny. 

J.  Mroczkowski  –  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem -

podziękował za gratulacje i życzenia oraz dokonał prezentacji własnej osoby.

Ad.. 5 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji

oraz   informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na

terenie służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2002 

K.  Lewandowski  –  Naczelnik  Sekcji  Prewencji  KPP  w  Pułtusku  –

poinformował,  iż  na  dzisiejszej  Sesji  zastępuje  Komendanta  Powiatowego

Policji.  Ponieważ  każdy  Radny  Rady  Powiatu  otrzymał  sprawozdanie,

Naczelnik przedstawił  informacje  dot.  I  kwartału 2003 r. Zestawiając  dane

statystyczne  z  I  kwartału  2002  r.  i  2003  r.  można  stwierdzić,  iż  są  one

podobne: 

I kwartał

rok 2002 rok 2003

przestępstwa stwierdzone 293 246

przestępstwa kryminalne 214 164

przestępstwa gospodarcze  14   24

wykrywalność 

przestępstw kryminalnych 66,4% 57,6%

wykrywalność przestępstw 74,3%
71,3%
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Przewodniczący -  poprosił  Przewodniczącego  Komisji   Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa  – Zbigniewa Szczepanika  o

przedstawienia opinii Komisji o przedstawionej informacji. 

Radny  Zbigniew  Szczepanik  -  Przewodniczący  Komisji   Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa  –  poinformował, że Komisja

na  posiedzeniu  w  dniu  14  kwietnia  2003  r.  pozytywnie  zaopiniowała

sprawozdanie  z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informację o

stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  służbowym

Komendy Powiatowej Policji w roku 2002.

Przewodniczący – w związku z brakiem pytań do przedstawiciela Komendy

Powiatowej  Policji,  Zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  sprawozdania  z

działalności Komendy Powiatowej Policji oraz  informacji o stanie porządku i

bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  służbowym  Komendy  Powiatowej

Policji w roku 2002 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6

Przechodzimy  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przyjęcie

informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie Delegatura w Ciechanowie o wynikach działań inspekcyjnych

na obszarze powiatu pułtuskiego w 2002 r.

Przewodniczący  poprosił  Pana  Andrzeja  Gwizdałę  –  Czaplickiego   -

Kierownika  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie Delegatury w Ciechanowie o przedstawienie informacji. 
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Andrzej  Gwizdała  –  Czaplicki  -  Kierownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie –  ponieważ

Radni otrzymali pisemną informację, przekazał tylko dodatkowe dane. WIOŚ

Delegatura  w   Ciechanowie  obejmuje  swoim  zasięgiem  6  powiatów  (5  z

byłego województwa ciechanowskiego i powiat nowodworski). W ewidencji

WIOŚ  jest  ponad  6500  podmiotów  objętych  kontrolami,  natomiast

Delegatura w  Ciechanowie kontroluje ponad 950 podmiotów korzystających

ze środowiska. Na terenie powiatu pułtuskiego kontrolami objętych było w

2002 r. -  87  podmiotów korzystających ze środowiska ,  a w 2003 r. – 90

podmiotów. Działalnością kontrolną inspektoratu, którą obejmowanych jest

ok. 1/3 wszystkich podmiotów znajdujących się w ewidencji. Do ewidencji

wprowadzane są podmioty, które przynajmniej raz były kontrolowane przez

WIOŚ.  Z  informacji  uzyskanych  z  Urzędu  Statystycznego,  wynika,  że

kontrolami  objętych  zostało  ok.  kilkanaście  procent  podmiotów

gospodarczych.  Każdy  kto  korzysta  ze  środowiska,  jeżeli  przekracza  to

korzystanie  powszechne,  powinien  posiadać  decyzję  administracyjną.

Podstawowym  organem  wydającym  decyzje  administracyjne  jest  Starosta.

Kierownik  zgłosił  gotowość  współpracy  przy  opracowaniu  Powiatowego

Programu Ochrony Środowiska, który musi  być opracowany do 31 grudnia

2003  r.  (przekazanie  danych,  pomoc  merytoryczna).  Zmiana  ustawy  o

odpadach i innych ustaw, zobowiązuje organy, wydające decyzje określające

warunki korzystania ze środowiska, do wydania decyzji naprawczych do 31

grudnia 2003 r. (w tym również dot. decyzji  wydawanych w trybie prawa

budowlanego).  Kierownik  deklarował  również   gotowość  pomocy  przy

porządkowaniu  problemów dot.  gospodarki  odpadami.  Zwrócił  uwagę,  na

przepisy  prawa,  zgodnie  z  którymi,  wszystkie  podmioty  eksploatujące

składowiska  o  pojemności  powyżej  25.000  ton   i  przyjmujące   na  dobę

powyżej 10 lub 20 ton odpadów zobowiązane są do 1 stycznia 2004 r. uzyskać

pozwolenie zintegrowane. Kierownik uważa, że funkcjonowanie 6 gminnych
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składowisk odpadów na terenie powiatu pułtuskiego  nie ma ani prawnego,

ani  ekonomicznego  uzasadnienia.  Powinna  zostać  wydana  decyzja  o

zamknięciu składowisk, które nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów

wynikających  z  przepisów prawa.  Kierownik  sądzi,  ze  na  terenie  powiatu

powinno funkcjonować jedno, dobrze zorganizowane składowisko odpadów,

bądź  zakład  odzysku,  recyklingu  i  przetwarzania  odpadów.  Utrzymanie

składowiska,  które  będzie  przyjmowało  poniżej  kilku  tysięcy  ton,  jest  ze

strony ekonomicznej nieuzasadnione. Zaprojektowanie i wykonanie takiego

składowiska,  które spełnia  wszystkie,  aktualne wymogi prawa wiąże się  z

kosztem 60–100  zł  na  1  tonę  składowanych  odpadów.  Dodatkowo należy

uwzględnić koszty  funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie musiało

się  zająć   eksploatacją  oraz  monitoringu  (30  lat  po  jego  zamknięciu).  W

związku z powyższym może okazać się, że w przyszłości tona składowanych

odpadów może kosztować ok. 150-200 zł za tonę (ciężar  nasypowy 1 m3 ok.

250-260 kg ). Jednocześnie Kierownik proponował, by nie wprowadzać zmian

dotyczących  miejsc,  zakwalifikowane  w  planach  zagospodarowania

przestrzennego poszczególnych gmin, jako miejsca na składowiska odpadów.

Uzasadnieniem  jest  pilna  potrzeba  urządzenia  siedmiu  zakładów

unieszkodliwiania odpadów wokół aglomeracji warszawskiej.  

Kolejnym ważnym zadaniem jest monitoring jakości gleb, który zgodnie z

art. 101-111 ustawy Prawo ochrony środowiska  jest obowiązkiem Starosty.

Na podstawie  informacji  WIOŚ wynika,  że  w powiecie  pułtuskim nie  ma

dużych  obszarów  gleb  zanieczyszczonych  (skażonych).  Są  niewielkie

skażenie gleb, szczególnie w miejscach, gdzie wcześniej funkcjonowały stacje

benzynowe  pozbawione  urządzeń  zabezpieczających  środowisko.  Starosta

obowiązany  jest  prowadzić  stosowny  rejestr  i  jeśli  sprawca  tego

zanieczyszczenia  jest  znany,  powinna  zostać  wydana  decyzja  w  celu

przywrócenia  gleb  do  stanu  zgodnego  ze  standardami,  jeżeli  sprawca

zanieczyszczenia  jest  nieznany to rekultywacji  terenów należy dokonać ze
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środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej. 

Odnośnie  gospodarki wodno – ściekowej,  Kierownik poinformował,  że na

terenie powiatu funkcjonujące oczyszczalnie (głównie oczyszczalnie małe) nie

dotrzymują  parametrów,  jeżeli  chodzi  o  redukcje  biogenów.  Jednak

nowelizacji  przepisów  prawa  z  listopada  i  grudnia  2002  r.  ta  redukcja

biogenów nie  musi  być  na  tak  wysokim poziomie,  jak  przy  poprzednich

rozstrzygnięciach prawnych (w związku z tym funkcjonujące oczyszczalnie

mogą spełniać określone standardy). Podsumowując, Kierownik stwierdził, że

gospodarka  odpadami,  pozwolenia  zintegrowane  i  problemy  gospodarki

wodno-  ściekowej  są  to  główne  zagadnienia  na  których  władze  powiatu

powinny w najbliższych latach skupić uwagę. 

Wiceprzewodniczący  Z.  Wiernicki –  odnośnie  wypowiedzi  Kierownika

WIOŚ  w  Warszawie  –  Delegatura  w  Ciechanowie,  skierował  następujące

pytania i uwagi:

- Budowa  jednego  składowiska  na  terenie  powiatu  jest  dosyć

perspektywiczna,  śmiałą  tezą.  Uważa,  że  potrzebną  byłaby  pomoc  w

przekonaniu  mieszkańców,  co  do  słuszności  takiej  tezy.  Kierownik

wypowiadając się na temat budowy jednego, profesjonalnego składowiska

odpadów, wiązałaby się z koniecznością przyjęcia pewnej ilości odpadów z

dużych  aglomeracji  miejskich.  Taka  inicjatywa  była  podejmowana  w

poprzedniej  kadencji  samorządu  terytorialnego,  ale  nie  została

zrealizowana;

- Prosił o komentarz dotyczący możliwości umorzenia bądź rozłożenia na

raty  kar  wynikających  z  funkcjonowania  powiatowych  jednostek

organizacyjnych. 

Andrzej  Gwizdała  –  Czaplicki  -  Kierownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – stwierdził,

że jest świadomy, że bardzo trudnym jest  przekonanie  społeczności lokalnej
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na  szczeblu  gminnym  o  konieczności  urządzenia  jednego  –  powiatowego

składowiska  odpadów.  Kierownik  zadeklarował  pomoc  w  przygotowaniu

spotkań z władzami i mieszkańcami poszczególnych gmin.

Odnośnie pytania dot. odraczania kar – w ubiegłym roku fundusze ochrony

środowiska, w ramach udzielonych kredytów umorzyły 30 mln zł. 

Natomiast Inspekcja Ochrony Środowiska w ramach odroczonych kar, które

zostały  zaliczone  w potrzeb zrealizowanych inwestycji , darowała 85 mln zł.

Na terenie  Delegatury w Ciechanowie za rok 2002 wydano kary na kwotę

ok. 900 tyś. zł. Egzekucji podlegały kary w wysokości 32.000zł.  Pozostałe

kary zostały odroczone. 

Kierownik poinformował, że niejednokrotnie spotkał się z zarzutem , iż jest

zbyt liberalny w zakresie odraczania kar. Jednak uważa, że zysk jest znacznie

większy  jeżeli  są  podstawy  do  odroczenia  kary,  aniżeli  z  środków

finansowych,  które  by  wpłynęły  do  Inspekcji.  Ponieważ  podmiot  ,  który

realizuje  jakąkolwiek  inwestycję  ,  która  poprawia  stan  środowiska,  to

oddźwięk finalny jest wielokrotnie większy niż zapłacenie kary. 

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Dyrektorowi  Wydziału  Rolnictwa,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Stanisław  Jaworowski  -   Dyrektor  RLO poinformował,  o  składowiskach

odpadów,  jakie  istnieją  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  oraz  potrzebach

powiatu w tym zakresie. 

Wobec braku dyskusji  na powyższy temat Przewodniczący Rady zarządził

głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie o wynikach

działań inspekcyjnych na obszarze powiatu pułtuskiego w 2002r.

za -15

przeciw -
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wstrzymało się -

Jeden Radny był nie obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.  

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady

Powiatu  o  przedstawienie  opinii  o  tematach  będących  przedmiotem

obrad VI Sesji. 

(Opinie stanowią załącznik do protokółu). 

Ad. 7

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  ustalenia zasad

zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych

radnym Rady Powiatu oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za  - 15 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VI/45/03  została podjęta. 

Ad. 7a

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury

medycznej. 

Przewodniczący poprosił Starostę Pułtuskiego o zabranie głosu w powyższej

sprawie. 
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Starosta Pułtuski poinformował,  że Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ

w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r., na wniosek Dyrektora

SP  ZOZ,  pozytywnie  zaopiniowała  zakup  gastrofiberoskopu  dla

Samodzielnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku.  Starosta

zaproponował podjęcie stosownej uchwały. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w

sprawie  wyrażenia  zgody  na  zakup  aparatury  medycznej  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/46/03 została podjęta.

Ad. 7b

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady

Społecznej działającej przy SP ZOZ w Pułtusku. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  Pułtuskiego  o  zabranie  głosu  w

powyższej sprawie. 

Starosta Pułtuski poinformował, że zmiana Uchwały Nr III/30/02 z dnia 27

grudnia  2002r.  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, polega

na uzupełnienie składu  Rady Społecznej o przedstawiciela Wojewody. 

Wojewoda Mazowiecki do Rady Społecznej  SP ZOZ wydelegował Barbarę

Okońską. 

Wobec  braku  dyskusji   Przewodniczący  Rady  przedstawił  treść  uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy

Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
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Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/47/03 została podjęta. 

Ad. 7c

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Informacja nt. funduszu poręczeń kredytowych. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Wiesława  Kołodziejskiego  pełnomocnika

Zarządu Wojewódzkiego ds. tworzenia  funduszu poręczeń kredytowych. 

Pan Wiesław Kołodziejski   poinformował, że jest pełnomocnikiem Zarządu

Wojewódzkiego  ds.  tworzenia  funduszu  poręczeń  kredytowych.  Następnie

dodał,  że  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  wstępnie  podjął  decyzję  o

utworzeniu Funduszu Poręczeń Kredytowych. 

W Polsce,  preferowane są duże fundusze - będzie 16. Fundusze nie zostały

jeszcze  utworzone  na  Mazowszu  oraz  w  trzech  innych  miastach

wojewódzkich. 

Funduszy  lokalnych,  taki  jak  w  Wyszkowie,  będzie  w  Polsce  ok.  100.

Obecnie jest ich ok. 30. 

Fundusz  Poręczeń  Kredytowych,  który  powstanie  na  Mazowszu  -  będzie

nadzorowany  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy,  Powiatowe  Urzędy  Pracy,

Zarządy Powiatów, Zarządy Gmin. Wkład powiatów i gmin będzie można

powiększyć,  nawet  do  wielkości  sześciokrotnej  poprzez  różne  formy

dofinansowania. 

Założeniem  Funduszu  jest  wspieranie  małych  i  średnich  przedsiębiorstw.

Udzielanie poręczeń kredytowych będzie odbywało się pod kontrolą władz

powiatu  i  gmin.  Poza  tym  ww.  władze  będą  decydowały  komu  zostanie

udzielone poręczenie.  Marszałek Województwa przeznaczył na ten cel 1 mln.

zł.  Udziały  poszczególnych  samorządów  spowodują,  że  do  końca  2003r.
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kapitał funduszu wyniesie ok. 8 mln. zł, a w przeciągu 2 lat – ok. 15 mln. zł.

Unia Europejska na ww. instytucje przeznaczyła ok. 800 mln. zł. 

Tworzeniem  funduszu  poręczeń  kredytowych  zajmują  się  pracownicy

Urzędu Marszałkowskiego. 

Po  utworzeniu  funduszu  zapewne  zostanie  powołany  Zarząd,  ale  w

ograniczonym składzie. 

Do samorządów gminnych jak i powiatowych zostanie przekazany  projekt

uchwały o przystąpieniu do Funduszu. Sprawa utworzenia funduszu będzie

omawiana na posiedzeniu zarządu w dniu 15 maja 2003r.. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  Rada  Powiatu  w  Pułtusku  nt.

Funduszu Poręczeń Kredytowych rozmawia  od ok.  ośmiu miesięcy.  Jeżeli

Pan nalega, żebyśmy podjęli  decyzję do dnia 15 maja br. , to trochę jest to

zaskakujące. 

Radny  zapytał  od  czego  zależy  ,  że   środki  finansowe  posiadane  przez

Fundusz wzrosną sześciokrotnie. 

W  przypadku  funduszu  poręczeń  kredytowych  z  Wyszkowa,  który

występował  do  powiatu  pułtuskiego  z  propozycją  przystąpienia,  nie

uzyskano zadawalającej odpowiedzi na ww. temat. 

Radnego  zaniepokoiło  stwierdzenie,  że  państwo  pracujecie  w  ramach

obowiązków służbowych i budujecie coś, z czego - nie pobieracie środków

finansowych za wykonywaną pracę. 

Radny zapytał ,  kto będzie decydował,  że poręczenie uzyska,  przy bardzo

porównywalnych ofertach, np. szewc a nie piekarz. 

Kto  konkretnie  będzie  zarządzał  tymi  środkami  w  ramach  funduszu

wojewódzkiego.  

Pan Wiesław Kołodziejski  poinformował,  że  tworzenie  funduszu  poręczeń

kredytowych nie odbywa się zupełnie za darmo, ponieważ jeżeli ktoś pracuje

i  otrzymuje  wynagrodzenie,  to  ten,  który  go  zatrudnia  ma  obowiązek

wymagać.
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Fachowcy  z  dziedziny  tworzenia  funduszy  poręczeń  kredytowych,  żądali

dużych  kwot  wynagrodzenia.  Pan  Kołodziejski  poinformował,  że  jego

obowiązkiem  oprócz  organizacji  funduszu  poręczeń  kredytowych,  są

również inne sprawy wynikające z zakresu obowiązków służbowych. 

Gdy Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie posiadał 10 mln zł, to wówczas

fundusz jako spółka, będzie mógł zapracować na własne utrzymanie. Obecnie

koszt związany z organizacją funduszu ponosi Urząd Marszałkowski. Zarząd

Województwa  postanowił,  że  tymczasowo  siedziba  funduszu  będzie

znajdowała się w Urzędzie Marszałkowskim, natomiast w terenie sprawami

funduszu będą zajmowały się Powiatowe Urzędy Pracy. 

Wszystkie  działania  podejmowane  w  kierunku  tworzenia  funduszu  są

kontrolowane, tzn. składane są sprawozdania Zarządowi Wojewódzkiemu. 

Pan Kołodziejski poinformował, że fundusz regionalny wsparty przez bank

nabiera wiarygodności.  Małe fundusze, których kapitał wynosi ok. 1 mln zł.

nie  mają  szans  na  dofinansowanie  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego.

Fundusz Regionalny  zaistnieje z kapitałem 2,5 mln zł , czyli automatycznie

mieści się w granicach dofinansowania Skarbu Państwa. 

Fundusz  Poręczeń  Kredytowych   będzie  pracowała   na  terenie  powiatu

pułtuskiego  w  zakresie  wniesionego  udziału  plus  środki,  które  przekaże

Marszałek Województwa. Marszałek Woj. środki finansowe w wysokości 1

mln zł. przeznaczył na wsparcie mniej zamorzonych powiatów. Decyzje w

sprawie udzielenia poręczeń kredytów będzie podejmowana przez powołaną

komisję.  Jeżeli  będzie  grupa  różnych  zawodów  ,  wówczas  grupa  osób

wydelegowanych przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu będzie decydowała

komu zostanie udzielone poręczenie kredytu. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zamkną dyskusje w tym punkcie i

zarządził 15 minutową przerwę (godz. 18 45) 

Przewodniczący wznowił  obrady o godz. 1900. 
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Ad. 8

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,

którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez powiat

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  Pułtuskiego  o  zabranie  głosu  w

powyższej sprawie. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  komisje  Rady  Powiatu  pozytywnie

zaopiniowały  projekt  uchwały.  Następnie  Starosta  poinformował,  że

Kuratorium  Oświaty  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  wydało

pozytywną opinie o projekcie uchwały.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  zasad udzielania  i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko

kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez

powiat, i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za -15

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr VI/48/03 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Publicznej  Zasadniczej

Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pułtusku. 

Przewodniczący  Rady   poprosił  Starostę  Pułtuskiego  o  zabranie  głosu  w

powyższej sprawie.
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Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  z  propozycją  utworzenia  Publicznej

Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  w  Pułtusku  wystąpił  SOSW  w

Pułtusku. Szkoła powstanie na bazie SOSW, który spełnia wymogi lokalowe

oraz posiada kadrę pedagogiczną.

Radny Z. Wiernicki zapytał ilu wychowanków będzie liczył sobie pierwszy

rok Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. 

Dyrektor SOSW w Pułtusku  - Anna Karłowicz odpowiedziała , że będzie to

oddział  dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym i będzie

liczył sobie 10 uczniów. Natomiast norma wynosi 6-8 uczniów. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  Rady  przedstawił  treść  uchwały  w

sprawie  założenia  Publicznej  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za -16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/49/03 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za 2002r.  

a) Wystąpienie Starosty Pułtuskiego

Starosta  Pułtuski  przedstawił  informację  o  wykonaniu  budżetu  powiatu

pułtuskiego za 2002r. Poinformował, że:

1. Budżet powiatu pułtuskiego po zmianach wynosił:

- plan dochodów 33.620.567 zł.

- plan wydatków 33.876.376 zł.

- planowany deficyt      255.809

zł.

18



2. Wykonanie budżetu jest następujące:

- dochody 33.933.921 zł.

- wydatki 33.673.936 zł.

- nadwyżka      257.985 zł.

oraz

- wolne środki      255.809 zł.

RAZEM WYNIK BUDŻETU      513.794

zł.

3. Dochody budżetu powiatu we wszystkich działach zostały wykonane

w 100% lub powyżej. 

Jedynie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano

w  92,48%,  ale  jest  to  udział  przekazywany  przez  Ministerstwo

Finansów. 

4. Wydatki wykonano w 100% lub poniżej. 

W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie ma przekroczenia planu

wydatków.  Wystąpiły  tylko  zobowiązania  niewymagalne  i  w

Powiatowym Urzędzie  Pracy  zobowiązania  wymagalne  –  55.637  zł.,

jest to składka zdrowotna dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Środki  na  ten  cel  to  dotacje  celowe  od  Wojewody,  a  zadanie

realizowane z budżetu państwa.

5. Najważniejsze zadania inwestycyjne:

Plan  wydatków  inwestycyjnych  na  2002r.  4.952.388  zł.,  tj.  14,7%

dochodów

budżetu

Wykonanie - 4.941.659 zł.

Najważniejsze inwestycje to:

1. modernizacja  drogi  Pułtusk  –  Białowieża,  ul.  Białowiejska  –

wartość 100.000 zł. (inwestycja rozpoczęta w roku 2001)
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2. modernizacja  drogi  Pułtusk,  ul.  Mickiewicza  –  wartość  9.139  zł.,

(inwestycja rozpoczęta w roku 2001) 

3. modernizacja drogi Pułtusk, ul. Świętojańska i Plac Teatralny – wartość

30.132 zł., (inwestycja rozpoczęta w roku 2001)

4. modernizacja  drogi  Pokrzywnica  –  Trzepowo,  odcinek  Klaski  –

Dzbanice zrealizowana w kwocie 150.238 zł. 

5. modernizacja  drogi  Przewodowo  –  Golądkowo,  odcinek  Sisice  –

Bulkowo – wartość 469.183 zł. (inwestycja rozpoczęta w roku 2001) 

Pozostałe ważniejsze inwestycje to:

1. zakup  samochodu  operacyjnego  dla  Komendy  Powiatowej  Policji–

dofinansowanie 16.000 zł.

2. modernizacja  kotłowni w Zespole  Szkół im. B. Prusa w Pułtusku  -

dofinansowanie   135.613  zł.  (pożyczka  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej)

3. dofinansowanie  budowy Szpitala w Pułtusku – wartość 4.000.000 zł.

(inwestycja realizowana w ramach kontraktu wojewódzkiego)

4. Dom  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  –  zakupy  inwestycyjne

w kwocie 31.354 zł. 

6. Na przestrzeni 2002 roku powiat pułtuski pozyskał 

dodatkowo środki w wysokości:        1.131.227 zł., 

co  stanowi 3,3% dochodów powiatu

w tym:   

- dotacja celowa na zadania geodezyjne (nieinwestycyjne) 20.000 zł.

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000 zł.

(na modernizację drogi)

- dotacje z PAOW 469.183 zł.

- dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych

85.000 zł.
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- dotacje  dla  rodzina  zastępczych

62.600 zł.

- dotacje dla Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

17.600 zł. 

- dotacje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego     5.500 zł.

- dotacje  dla  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

33.000 zł.

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

25.000 zł.

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla 

16.000 zł.

Komendy Powiatowej Policji

- środki na zwiększenie zadań odpraw dla nauczycieli 

432.344 zł. 

i inne jednorazowe wypłaty

7. Informacje o najważniejszych kontrolach mających wpływ na

wykonanie budżetu:

a). Kontrola przeprowadzona przez Służby Wojewody:

- kontrola wykorzystania dotacji celowej za 2001r. na budowę Szpitala (w

2001r. – dotacja wynosiła 1.000.000 zł.) Kontrola – bez zaleceń.

- W miesiącu  marcu  br.  również  była  przeprowadzona  kontrola  przez

Służby  Wojewody  nt.  wykorzystania  dotacji  celowej  w  2002r.  na

budowę Szpitala. Kontrola – bez zaleceń. 

- Kontrola dotacji celowych przekazanych powiatowi przez Wojewodę.

Kontrola – bez zaleceń.

b).  Kontrola  5%  wydatków  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych

powiatu.  Kontrola  przeprowadzona  przez  pracowników  Starostwa.
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Sprawozdanie  w  działach  Starostwa.  Kierownicy  jednostek  otrzymali

zalecenia i poinformowali Zarząd o sposobie wyeliminowania uchybień i

nieprawidłowości. 

b) Przedstawienie  Uchwały  Nr  128/C/2003  Składu  Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  15  kwietnia

2003r.   w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Zarząd

Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002r.  

Przewodniczący  Rady  poprosił,  aby  Skarbnik  Powiatu  w  jego  imieniu

przestawiła Uchwałę Nr 128/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003r.  w sprawie wydania

opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniach z

wykonania budżetu za 2002r.

Skarbnik Powiatu przedstawiła ww. uchwałę (w załącznik). 

c) Dyskusja.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Stanisław  Myślak

poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  15  kwietnia  2003r.  Komisja

rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok

2002r.. 

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  przedstawionym  przez  Zarząd

Powiatu  oraz  dodatkowymi  informacjami  przedstawionymi  przez  Starostę

Pułtuskiego i Skarbnika Powiatu. 

Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy  budżetu,  jego

przebieg, zmiany w trakcie roku i wykonanie. Stąd też członkowie Komisji

nie postawili żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu. 

Z  najistotniejszych  elementów  prawidłowego  wykonania  budżetu  należy

wymienić:

1)   prawidłowe   wykonanie  dochodów budżetu,  tj.  zgodne  z  planem lub

wyższe
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2)  prawidłowe  wykonanie  wydatków  -  nie  nastąpiło  przekroczenie  planu

wydatków - 99,41%. 

3)  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu  nie  nastąpiło

przekroczenie  wydatków,  pomimo  tak  dużych  trudności  i  braków

środków finansowych w trakcie roku. 

4) znaczne zaangażowanie  środków finansowych na zadania inwestycyjne,  

tj. ok. 15 % budżetu powiatu. 

5) istotnym  elementem  jest  pozyskanie  przez  Zarząd  Powiatu  środków

dodatkowych,  tj. ok. 3% budżetu.

Poza tym Komisja zapoznała się z dodatkowymi materiałami związanymi z

budżetem roku 2002, tj.

1) Uchwałą  Izby  Obrachunkowej,  która  wydała  opinię  pozytywną  o

wykonaniu budżetu, 

2) informacją  o  przeprowadzonych  kontrolach  gospodarowania  środkami

budżetu powiatu 

Biorąc  pod  uwagę  wyżej  wymienione  argumenty  Komisja  Budżetu  i

Finansów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2002r. i

wnioskowała do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw  Społecznych  –  Krzysztof  Łachmański poinformował,  że  Komisja

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego z 2002r. rozpatrzyła

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2003r.

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  przedstawionym  przez  Zarząd

Powiatu  oraz dodatkowymi informacjami przedstawionymi przez Skarbnika

Powiatu i Starostę Pułtuskiego, tj. Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej

oraz informacją o przeprowadzonych kontrolach gospodarowania środkami

budżetu powiatu.

Do wykonania budżetu Komisja nie wniosła zastrzeżeń.
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Pomimo  trudności  finansowych  i  nieodpowiedniego  poziomu  środków  w

stosunku do potrzeb, również w dziale oświata i opieka społeczna - budżet

wykonano prawidłowo, nie przekroczono planowanych wydatków. 

Działania Zarządu Powiatu zmierzały w kierunku zapewnienia niezbędnych

środków  na  utrzymanie   placówek  oświatowych.  Dzięki  podejmowanym

staraniom  powiat  pułtuski  pozyskał  dodatkowe  środki  dla  placówek

oświatowych  

i  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -  Wychowawczego   oraz  środki  na

zwiększenie zadań odpraw dla nauczycieli i inne jednorazowe odprawy. 

Ważnym  elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie

znacznych środków na zadania inwestycyjne, między innymi na:

•  budowę szpitala w Pułtusku - inwestycja realizowana w ramach kontraktu

wojewódzkiego, 

• modernizację kotłowni w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku -  środki

pozyskane  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki Wodnej

• zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

pozytywnie  rozpatrzyła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  na  2002r.  i

zwróciła się do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania Prawa – Zbigniew Szczepanik poinformował, że Komisja na

posiedzeniu  w  dniu  14  kwietnia  2003r.  rozpatrzyła  sprawozdanie  z

wykonania budżetu powiatu pułtuskiego z 2002r.

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  przedstawionym  przez  Zarząd

Powiatu  oraz informacją  o przeprowadzonych  kontrolach gospodarowania

środkami budżetu powiatu. 
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Do wykonania budżetu Komisja nie wniosła zastrzeżeń.  Budżet wykonano

prawidłowo.  Zrealizowano  planowane  dochody,  natomiast  wydatki  nie

przekroczyły 100% planu , a więc została zachowana równowaga budżetowa. 

Pomimo trudności finansowych, środki przeznaczano nie tylko na wydatki

bieżące,  ale  również  znaczne  środki  przeznaczono  m.in.  na  poprawę

bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizację dróg, odkrzaczanie poboczy

i rowów, ponadto pozyskano dodatkowe środki: 

• na  remont  samochodu  specjalistycznego  Komendy   Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w wysokości 25.000zł pozyskana z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

• na zakup samochodu operacyjnego Daewoo Lanos  dla potrzeb Komendy

Powiatowej  Policji  ,  dotacja  w wysokości  16.000zł  pozyskane  z  Urzędu

Marszałkowskiego. Pozostałe środki przekazał Komendant Wojewódzki. 

Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2002r. i wnioskuje

do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  Wiesław  Barkała

poinformował,  że  Komisja  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za rok  2002,  rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia

2003r.

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  przedstawionym  przez  Zarząd

Powiatu i nie wniosła do niego zastrzeżeń.

Budżet wykonano prawidłowo. 

Zrealizowano  dochody  oraz  nie  przekroczono  planowanych  wydatków.

Ponadto,  mimo  trudności  finansowych,  znaczne  środki  zaangażowano  na

inwestycje drogowe.  Prace modernizacyjne wykonano na drogach:  

1) Pułtusk - Białowieża, ul. Białowiejska 

2) Pułtusk, ul. Mickiewicza

3) Pułtusk, ul. Świętojańska i Plac Teatralny
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4) Pokrzywnica - Trzepowo, odcinek Klaski - Dzbanice 

5) Przewodowo - Golądkowo, odcinek Sisice - Bulkowo

Poza  tym  Komisja  zapoznała  się  z  informacją  o  przeprowadzonych

kontrolach gospodarowania środkami budżetu powiatu. 

Komisja  Polityki  Regionalnej  pozytywnie  rozpatrzyła  sprawozdanie  z

wykonania  budżetu  powiatu  za  2002r.  i  zwraca  się  do  Rady  Powiatu  o

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  –  Helena  Wojtaszek

poinformowała,  że  Komisja  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego z 2002r. rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2003r.

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem,  które  odzwierciedla  wszystkie

istotne  elementy  budżetu,  tzn.  jego  przebieg,  zmiany  w  trakcie  roku  i

wykonanie. Komisja do wykonania budżetu nie wniosła zastrzeżeń. Budżet

wykonano  prawidłowo.  Zrealizowano  dochody  oraz  nie  przekroczono

planowanych wydatków. 

Ponadto Komisja zapoznała się 

1)  z  Uchwałą  Izby  Obrachunkowej,  która  wydała  opinię  pozytywną  o

wykonaniu budżetu.

2)  z informacją o przeprowadzonych kontrolach, to jest:

a)  o  kontroli  wykorzystania  dotacji  celowej  na  zadanie:  Budowa  Szpitala

Pułtusku.

b)  o  kontroli  wykorzystania  dotacji  celowych  przekazanych  przez

Wojewodę. 

c)  o  kontroli  5%  wydatków  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych

powiatu. 

Komisja Integracji i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała wykonanie

budżetu  powiatu  za  2002r.  i  wnioskuje  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie

absolutorium. 
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d) Przedstawienie  Uchwały  Nr  1/03  Komisji  Rewizyjnej  Powiatu

Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2003r.  w sprawie wniosku o udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Krzysztof  Pieńkos   przedstawił

Uchwałę  Nr  1/03  Komisji  Rewizyjnej  Powiatu  Pułtuskiego  z  dnia  16

kwietnia 2003r.   w sprawie wniosku o udzielenie  absolutorium Zarządowi

Powiatu (uchwała stanowi załącznik do protokółu). 

e) Przedstawienie  Uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku dnia 16 kwietnia 2003r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie

Uchwały  Nr   161/C/2003  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  18  kwietnia  2003r.  w  sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku dnia

16 kwietnia 2003r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

Powiatu (uchwała stanowi załącznik do protokółu). 

Doszedł Radny K. Majewski

f) Głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu,  przyjętego Uchwałą Nr 1/03.

Przewodniczący  Rady zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji

Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu,   przyjętego

Uchwałą Nr 1/03.

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 11 
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Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium Zarządowi

Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/50/03 została podjętą 

Starosta Pułtuski podziękował Radnym za współpracę przy realizacji budżetu

powiatu  w  2002r.  Podziękował  również  Pani  Skarbnik,  Wicestaroście

Powiatu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnym powiatu. 

Ad. 12 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2003r. 

Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik –  ponieważ  uchwała  została  szczegółowo  omówiona  na

posiedzeniach wszystkich komisji stałych, Skarbnik wymieniła  najważniejsze

zmiany:

- rozdysponowanie  nadwyżki  roku  2002  –  łącznie  (nadwyżka  i  wolne

środki): 513.794  zł,

- korekta budżetu-z tytułu przetargu na modernizację drogi Przewodowo-

Golądkowo przy udziale środków SAPARD: 281.359 zł;

co razem stanowi: 795.153 zł. 

Powyższe środki zostały przeznaczone następująco:

• na modernizację dróg:

− przebudowa chodnika Pułtusk ul. Rynek – 130.000 zł

− modernizacja drogi Pobyłkowo Małe -  Łosewo – Ciepielin - 100.000zł

− przebudowa drogi Pułtusk ul. Gajkowicza  - 50.000zł
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− podkłady geodezyjne - 91.000zł

− remont dróg  - zwiększenie wydatków bieżących ZDP - 100.000zł

− Powiatowy  Urząd  Pracy  (zwiększenie  budżetu  na  bieżące

funkcjonowanie) - 100.153zł

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zwiększenie budżetu na bieżące

funkcjonowanie) - 80.000zł,

− Starostwo Powiatowe w Pułtusku (zwiększenie budżetu) - 50.000zł (w tym

wydatki  majątkowe  30.000  zł)  +   54.000zł  (Fundusz  Poręczeń

Kredytowych),

− dotacja dla SP ZOZ na zakup holtera  - 20.000zł,

− dofinansowanie uruchomienia izby kurpiowskiej w Pniewie   10.000zł,

− dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Strzegocinie z przeznaczeniem

na remont Kościoła w Gąsiorowie - 10.000zł.

 

Przewodniczący - otworzył dyskusję. Ponieważ nikt z radnych nie zabierał

głosu w dyskusji, Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2003 r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15 radnych

Przeciw   1 radny

Wstrzymało się -

.Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady. 

Uchwała nr VI/51/03 została podjęta.

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przejście  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w

budżecie powiatu.  Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik – poinformowała, że Zarząd Powiatu w okresie między V a VI Sesją

Rady Powiatu w Pułtusku, podjął jedną uchwałę w sprawie zmian w budżecie
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powiatu – uchwała nr 19/03 z dnia  9 kwietnia 2003 r. Uchwałą tą Zarząd

Powiatu  rozdysponował  część  rezerwy  celowej  -  oświatowej  i  na  opiekę

społeczną:

- ZSR im. J. Dziubińskiej  w Golądkowie –170.000 zł,

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 70.000 zł,

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku – 15.000 zł,

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 5.000 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 120.000 zł,

- Liceum Ogólnokształcące – 130.000 zł,

- DPS w Obrytem – 98.000 zł,

- DPS w Ołdakach  - 81.255 zł.

Przewodniczący  –  zapytał,  czy  są  pytania  w  sprawie  przedstawionej

informacji.  W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził

głosowanie  nad przyjęciem  Informacji  na temat  uchwał Zarządu Powiatu w

sprawie zmian w budżecie powiatu

Za 15 radnych

Przeciw   1 radny

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.

Ad.  14

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad   Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał

Rady Powiatu. 

Ponieważ  powyższą  informację  wszyscy  Radni  otrzymali  informację  na

piśmie, Przewodniczący prosił o zadawanie pytań. 

30



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził   głosowanie  nad

przyjęciem  informacji  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał

Rady Powiatu:

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.

Ad. 15

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  Zgodnie z prośbą

Radnej  Magda  Dziubanowskiej–  Wojtyra  odpowiedź  na  jej   interpelację

zostanie udzielona na piśmie.

Ad. 16

Przechodzimy  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Wolne

wnioski i oświadczenia radnych. 

Starosta –  przypominając o przyjętym w dniu 21 lutego 2003 r. przez Radę

Powiatu  w  Pułtusku  stanowisku  w  sprawie  zakazu  używania  łodzi

motorowych na rzece Narew, poinformował, że obecnie została przekazana

do  druku  w  Dzienniku  Urzędowym  zmiana  rozporządzenia  Wojewody

Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego

powiększenia.   Zmiana  dot.  zniesienia  zakazu  na  szlaku  żeglownym rzeki

Narew  i  Bug.  Zakaz  nie  obowiązuje   służb  Nadbużańskiego  Parku

Narodowego, Policji, Państwowej Straży Rybackiej.

Zaprosił Radnych oraz pozostałe osoby uczestniczące w Sesji na cykl imprez

z okazji obchodów Rocznicy 3 Maja. 

Ad. 17

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji ostatniego punktu porządku

obrad  Zamknięcie  Sesji.  Poinformował,  że   porządek  obrad  został

wyczerpany.  Przewodniczący  podziękował  za  udział  w  obradach  VI  Sesji
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Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom.  Przewodniczący  zamknął

obrady VI Sesji Rady Powiatu.

Sesja zakończyła się o godzinie 2015. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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