
Protokół Nr X/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 11 września 2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał

otwarcia X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram

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

uczestniczy 11 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17

Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych

decyzji  i  uchwał.  Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,

zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. 

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  listy obecności radnych- stanowi

załącznik nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Na salę rady przybyli  Radny Wiesław Cienkowski i Radny Wiesław Barkała 

Obecna liczba Radnych wynosi - 13

Ad. 2

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego

porządku obrad – Zgłoszenie zmian do porządku obrad.  

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  Sesji  przekazany  Szanownym

Radnym jest zgodny z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu. 

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

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący odczytał niżej przedstawiony

porządek obrad 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r.



5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  emisji  obligacji  komunalnych  Powiatu

Pułtuskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zwiększenia  i  zmian  podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego

porządku obrad Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Radny  Z.  Szczepanik  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady  p.  Czesława

Czerskiego o usprawiedliwienie jego nieobecności w obradach Rady Powiatu

ze względu na nagły wyjazd do lekarza. Jednocześnie zwrócił się o potrącenie

diety z tytułu jego nieobecności na Sesji. 

Na  salę  rady  przybył  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  p.  Krzysztof

Łachmański.

Obecna liczba Radnych wynosi 13. 



Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił  Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu  o

przedstawienie  opinii  o projektach uchwał  będących przedmiotem obrad

dzisiejszej Sesji. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Pani Izabela Sosnowicz

– Ptak poinformowała, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2007r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  p.  Andrzej  Dolecki

poinformował,  że  Komisja  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu   4  września

2007r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem

dzisiejszej Sesji  Rady Powiatu.

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie   zmian budżetu  powiatu na

2007r.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.

Starosta Pułtuski – poinformował, że dzisiejsza Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

zwołana w trybie nadzwyczajnym, związana jest przede wszystkim ze zmianą

budżetu  a  dot.  finansowania  budowy szpitala  w Pułtusku.  Ostatnio  na temat

budowy szpitala Rada Powiatu obradowała na Sesji w dniu 9 lipca br. wraz z

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego -  p. Adamem Struzikiem.

Starosta przypomniał, że zadanie to - od 2001r. było finansowane ze środków

budżetu  państwa  w  ramach  kontraktu  wojewódzkiego.  Niestety  powiat  nie

otrzymała tego wparcia na lata 2007-2008, ponieważ z Kontraktu finansowane

będą  inwestycje  wieloletnie  znajdujące  się  w  załączniku  Nr  7  do  ustawy

budżetowej z  2000r.  -  są  to  inwestycje  bezpośrednio  finansowane z budżetu

państwa, bez udziału samorządu.

Natomiast w roku obecnym, w którym powiat powinien być już beneficjentem



środków  unijnych,  a  dotyczy  to  Regionalnego  Programu  Operacyjnego,

Ministerstwo  Polityki  Regionalnej  zablokowało  finansowanie  innych

inwestycji,  niż  tych,  które  znajdują  się  w  załączniku  Nr  7  do  ustawy

budżetowej,  tzw.  inwestycji  wieloletnich,  np.  szpital  w  Grodzisku

Mazoweickim, szpital w Ostrołęce oraz szpital w Garwolinie. 

Starosta  poinformował,  że  już  podczas  posiedzenia  Rady Powiatu  w dniu  9

lipca br., wiadomo było, że powiat będzie mógł liczyć tylko na własne środki

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  samorządu  powiatowego  oraz

samorządów  gminnych. 

Starosta  poinformował,  że  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego   podjął

decyzję  o  uruchomieniu  dodatkowego  komponentu  „G”   Mazowiecki

Instrument  Wsparcia  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  -  w  ramach

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Do wykorzystania

są 33 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w  roku ubiegłym. O pomoc

finansową  w ramach  komponentu  G mogą  się  ubiegać  jednostki  samorządu

terytorialnego,  będące  organami  założycielskimi  dla  zakładów  opieki

zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Wysokość dotacji celowej w ramach

komponentu nie może być wyższa niż 85% wartości przedsięwzięcia i nie może

przekroczyć kwoty 1 mln zł na beneficjenta w roku budżetowym. Maksymalna

kwota dofinansowania dla domów pomocy społecznej i szpitali, posiadających

do 200 łóżek wynosi 500 tys. zł, natomiast dla szpitali posiadających powyżej

200 łóżek – 1 mln zł.  Starosta poinformował,  że ta uchwała dot.  wszystkich

inwestycji  samorządowych  z  wyjątkiem  inwestycji  powiatu  pułtuskiego,

ponieważ Sejmik Woj. Maz. na budowę szpitala w Pułtusku przeznaczył 11 mln

zł,  tj.  30% całej dotacji Komponentu G. 

Starosta  przypomniał,  że  Marszałek  Woj.  Maz.  na  Sesji  w dniu  9  lipca  br.

informował,  że  będą  szukać  sposobu  aby  budowa  szpitala  w  Pułtusku  była

nadal realizowana. Mimo konieczności realizowania własnych zadań – Sejmik

przyznał pieniądze dla powiatu pułtuskiego, za co zarówno Marszałkowi jak i



radnym Sejmiku Woj. Maz. należą się podziękowania. 

Starosta  poinformował,  że  po wyczerpaniu wszelkich możliwości  pozyskania

środków finansowych na tę inwestycję  uznał , że ostatnią deską ratunku jest

pomoc samorządów. Dlatego też 8 sierpnia br., nie wiedząc jeszcze jak dalej

będzie wyglądała sytuacja finansowa budowanego szpitala w Pułtusku, wystąpił

do  samorządów  gminnych  z  prośbą  o  rozważenie  ewentualnego  wsparcia

finansowego inwestycji w roku bieżącym, bądź w latach następnych. 

Starosta  dodał,  że  wszędzie  “pukał”  zaczynając  od  posła  ziemi  pułtuskiej,

poprzez  Ministerstwo  Polityki  Regionalnej,  Ministerstwo  Finansów,

Ministerstwo  Zdrowia,  Prezesa  Rady Ministrów,  Wicepremiera  Przemysława

Edgara Gosiewskiego. 

Powiat Pułtuski  “został zdany na własne siły”. 

Starosta Pułtuski poinformował, że zapowiedź Sejmiku Woj. Maz.  o planowa-

nych środkach  na budowę szpitala w Pułtusku pojawiła się już w lipcu br. Po-

twierdzone informacje uzyskaliśmy dopiero w sierpniu , dlatego też w trybie

Sesji  nadzwyczajnej  zostało  zwołane   posiedzenie  Rady  Powiatu  na  dzień

dzisiejszy..   Do dnia 14 września br. powiat musi złożyć wniosek, w formie

uchwały, gdzie zostanie zabezpieczone 15% udziału własnego powiatu,  tj. ok.

2 mln zł.

Starosta poinformował, że z uwagi na fakt, iż  jest już wrzesień i informacje o

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. w samorządach gminnych zosta-

ły już sporządzone, w imieniu Zarządu zwrócił się do Wójtów i Burmistrza o

pomoc  w finansowaniu  budowanego  szpitala.  Starosta  poinformował,  ze  ro-

zumie sytuację gmin – trudno jest wygenerować jakiekolwiek środki, zwłasz-

cza, że każdy samorząd chce zrealizować jak najwięcej inwestycji z udziałem

środków pomocowych.

Podczas spotkania,   które zorganizował  Burmistrz Miasta  Pułtusk w sprawie

ewentualnego wspólnego stanowiska dot.  finansowania  inwestycji  ,  wójtowie

gmin powiatu pułtuskiego stwierdzili, że w roku 2007 nie są w stanie udzielić



pomocy finansowej ale w roku przyszłym taka możliwość będzie realna. 

Informacje takiej  treści  przekazały dwie gminy na piśmie,  natomiast  jeden z

wójt złożył deklarację telefonicznie. 

Starosta podkreślił, że Rada Miejska w Pułtusku jednogłośnie (20 do 0) podjęła

uchwałę  o   wsparciu  “naszej”  budowy,  za  co  w  imieniu  własnym  i  Rady

Powiatu w Pułtusku na ręce Burmistrza Miasta Pułtusk złożył podziękowania. 

Starosta poinformował, że na dzień przekazywania materiałów Radnym Rady

Powiatu  Zarząd Powiatu,  nie posiadał  informacji   o przyznaniu  przez gminę

Pułtusk  środków  na  budowę  szpitala.  Dlatego  też  brakujące  środki  zostały

zabezpieczone  poprzez  emisje  obligacji   kwocie  ok.  100.000zł.   w  Banku

Inicjatyw  Społeczno  Ekonomicznych   w  Serocku.  Obecnie  proponujemy

zmniejszyć  wysokość  emisji  obligacji  o  udział  proponowany  przez  Gminę

Pułtusk. 

Starosta  poinformował,  że  dwa  lata  temu brał  udział  w posiedzeniach  Rady

Gmin, podczas których omawiano sprawę  udzielenia  pomocy finansowej na

budowę szpitala w Pułtusku, jak również  rozmawiano  nt. modernizacji dróg

powiatowych.  Obecna na posiedzeniu  Rady Pani  sołtys wsi   powiedziała,  że

środki finansowe należy przekazać na budowę szpitala , „bo z niego wszyscy

będziemy  korzystać”.  Nowo  budowany  szpital  jeżeli  oddamy  go  do  użytku

będzie jednym z nowocześniejszych szpitali w Polsce. 

Zgodnie  ze  zbiorczym  zestawieniem  kosztów  –  5  mln  zł  zostanie

przeznaczonych  na  roboty  budowlane,  ponadto  jest  już  gotowy  wniosek  na

wyposażenie. 

Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy środki finansowe

od Sejmiku Woj. Maz. na mammografu ok. 300.000zł 

Ponadto ok. 450.000zł otrzymały gminy  na doposażenie Ochotniczych Straży

Pożarnych – jest to zasługa Sejmiku Woj. Maz. a Radny Witold Chrzanowski

był Przewodniczącym Zespołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu



powiatu przedstawiany Radnym na posiedzeniu Komisji uległ zmianie.

Zmiany dot.  wprowadzenia środków – pomoc finansowa z Gminy Pułtusk w

wysokości  471.460zł oraz zmniejszenia z tego tytułu wysokości emitowanych

obligacji do 500.000zł. 

Udział własny powiatu na budowę szpitala powinien wynosić  1.942.000zł.  i

zostanie on zabezpieczony następująco:

- Miasto Pułtusk - 471.460zł.

- Środki własne powiatu pułtuskiego- 970.540zł

- Obligacje – 500.000zł 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  są  pytania  w  sprawie  projektu

uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – odnośnie przekazania pomocy

finansowej  na  budowę  szpitala  w  Pułtusku  przez  pozostałe  gminy  powiatu

pułtuskiego – zapytał, czy gminy złożyły deklaracje.

Starosta Pułtuski  odpowiedział,  że na spotkaniu,  które odbyło się w Ratuszu

wójtowie gmin jednogłośnie informowali, że w tym roku budżety gmin są już

napięte,  zostały  zaplanowane  zadania,  które  muszą  zrealizować.  Wpłynęły

Pisemne deklaracje o przekazaniu środków finansowych w roku 2008 wpłynęły

z Gminy Świercze i Pokrzywnica, natomiast Wójt Gminy Gzy taką wiadomość

przekazał telefonicznie. 

Radny K. Łachmański zapytał, czy jeżeli gminy przekażą udział finansowy do

np. końca czerwca 2008r., to będziemy mogli wstrzymać emisję obligacji. 

Skarbnik  Powiatu   odpowiedziała,  że  powiat  pułtuski  musi  zabezpieczyć

zadanie  budowy  szpitala  i  musi  mieć  pokrycie  finansowe  do  końca  roku.

Niezależnie od tego , czy utworzymy  wydatki niewygasające, czy też nie, to

zabezpieczenie środków musimy posiadać. Na koniec roku, jeżeli  utworzymy

wydatki  niewygasające  to  środki  z  konta  budżetu  powiatu  muszą  przejść  na

konto  wydatków niewygasających.  Fizycznie  obligacje  musimy wyemitować.

Pomoc gmin udzielona  w roku przyszłym zostanie  przeznaczone na  budowę



szpitala i wiemy również , ze w przyszłym roku też będzie wymagany  udział

własny powiatu. 

Radny K.  Łachmański  poinformował,  że  gminy powiatu  pułtuskiego,  w tym

roku, oprócz Gminy Pułtusk nie udzielą pomocy finansowej na budowę szpitala.

Natomiast taką możliwość będą jeszcze mieli w roku  następnym .

Starosta Pułtuski poinformował, że w roku 2007 pomocy finansowej udzieliła

tylko Gmina Pułtusk. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w

sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2007r.  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem:

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący Rady stwierdził, że Uchwała Nr X/78/07 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

Powiatu Pułtuskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały omawiany na komisjach

uległ zmianie, z uwagi na przekazaną przez Gminę Pułtusk pomoc finansową.

Poprzedni  projekt  uchwały  zawierał  emisję  obligacji  na  kwotę  1  mln  zł.

Obecnie  projekt  uchwały  zawiera  emisję  obligacji  na  kwotę  500.000zł.  na

posiedzeniach komisji proponowano okres spłaty w latach 2009-2018. Obecnie

proponuje się 5 letni okres spłaty emisji obligacji tj. w latach 2009-2013. Jest to

emisja obligacji minimalna i nie każdy bank zgadza się na emisję obligacji o

takiej wartości, twierdząc, że taka kwota nie kwalifikuje się do kredytu. Bank

BISE przyjął emisję obligacji na okres 5 lat, ponieważ spłata w roku nie może

być niższa niż 100.000zł.  Warunki emisji obligacji  nie zmieniły się. Są takie



same jak w poprzednim projekcie uchwały - nie będzie wzrostu kosztów z tego

tytułu. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w

sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  Powiatu  Pułtuskiego  oraz  zasad  ich

zbywania, nabywania i wykupu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem :

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący Rady stwierdził, że Uchwała Nr X/79/07 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian podziału

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

na 2007r.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie

zwiększenia  i  zmian podziału  środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych na 2007r.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący Rady stwierdził, że Uchwała Nr X/80/07 została podjęta. 

Ad. 7 /Ad. 8 

Przewodniczący poinformował, że z uwagi na fakt, iż nikt z Radnych nie zgłosił

interpelacji i zapytań,  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

Radna  Magda  Dziubanowska  –  Wojtra  poinformowała  o  konieczności

uruchomienia ośrodka interwencyjnego dla dzieci w powiecie pułtuskim. 



Obecnie  dzieci  z  interwencji  policyjnej  trafiają  do  Oddziału  Dziecięcego

Szpitala. Nie jest to miejsce odpowiednie dla nich, ponieważ w Szpitalu nie ma

możliwości udzielenia im pomocy specjalistycznej, której wymagają. Poza tym

zgodnie z prawem do Szpitala powinny być przyjmowane dzieci chore. 

Dziecko  z  interwencji  policyjnej  powinno  zostać  odprowadzone  do  ośrodka

interwencyjnego, w którym podjęto by dalsze działania.  

Powiat  pułtuski  nie  posiada  takiego  ośrodka  interwencyjnego,  jednak  są

podstawy  aby  go  utworzyć.  Wszelkie  sprawy  związane  z  remontem  i

wyposażeniem  takiego  miejsca  sfinansuje  fundacja.  Poza  tym  w  powiecie

pułtuskim są już dwie rodziny, które posiadają pełne przygotowanie prawne do

pełnienia funkcji  rodzin zastępczych.  Natomiast  pozostałymi sprawami zajmą

się osoby żywo zainteresowani tym problemem, czyli kuratorzy z pułtuskiego

sądu rodzinnego. 

Jedyny problem stanowi brak lokalu, np. dużego domu, który można było by

przystosować  dla  potrzeb  ośrodka  interwencyjnego.  Radna  zwróciła  się  z

wnioskiem o wskazanie takiego miejsca. 

Burmistrz  Pułtuska  –  p.  W.  Dębski  poinformował,  że  chciałby  uzasadnić

dlaczego  Rada  Miejska  w  Pułtusku  jednogłośnie  podjęła  decyzję  o

przeznaczeniu  pomocy  finansowej  na  budowę  szpitala  w  Pułtusku.

Poinformował,  że  nie  wyobraża  sobie  sytuacji,  w  której  Rada  Miejska  nie

przeznaczyłaby środków finansowych skora jest taka potrzeba. Jest to zgodne z

wcześniejszymi  deklaracjami,  które  zgłoszono  na  tej  Sali  Rady.  Podczas

dyskusji  były różne  głosy –  na  zasadzie  ,  że  skoro  powiat  pułtuski  zaciąga

kredyt, to pół miliona więcej, czy też mniej nie robi różnicy.  Natomiast szpital

jest  ważną  inwestycją  dla  powiatu  ale  również  i  dla  miasta  Pułtusk.  Pan

Burmistrz pogratulował Staroście zdolności przekonywania ze względu na to,

że sporą wagę miał nie tylko realizacja inwestycji, ale również to, co Starosta



zamierza zrobić. W pewnym momencie pojawiło się pytanie, czy zależy nam na

tym , żeby samorząd powiatowy  zadłużył się do granic możliwości. 

Gminy mają  swoje  zadania  ,  ale  również  na  terenie  gmin Starostwo planuje

inwestycje , które mają służyć jej mieszkańcom. W  związku z tym konkluzja

była taka, że za udzieleniem wsparcia finansowego budowy szpitala przemawia

nie tylko waga tej inwestycji, ale również waga inwestycji planowanych przez

Starostwo. 

Wszystkie  samorządy  gminne  powiatu  pułtuskiego  maja  duże  szanse  na

pozyskanie środków unijnych. Jeżeli przeliczymy udział na potencjalne środki,

które samorządy mogą pozyskać , w tym samorząd powiatowy to powstaje inna

kwota i inne możliwości otwierają się przed samorządami. Musi patrzeć przez

pryzmat nie interesu tylko jednego samorząd ale także wszystkich.

Burmistrz  przekazał  żartobliwie,  że  duże  znaczenie  odegrało  także  to,  że

wcześniej  Gmina  Pułtusk  otrzymała  pismo  w którym samorząd  gminy  miał

przeznaczyć 5 mln zł. W momencie kiedy Pan Starosta  zwrócił się o pomoc w

wysokości tylko 10% tej kwoty to tak trochę się poczuli jakby otrzymali 4,5 mln

zł darowizny. 

Radny  Sejmiku  Woj.  Maz.  –  p.  W.  Chrzanowski  poinformował,  że  w dniu

wczorajszym Sejmik Woj. Maz. jednogłośnie przeznaczył kwotę 11 mln zł na

budowę szpitala w Pułtusku – jedyny warunek pozyskania tej  kwoty to 15%

udział  własny  powiatu,  w  przeciwnym  wypadku  tę  dotację  musielibyśmy

zwrócić.   Pan  Chrzanowski  poinformował,  że  bardzo  cieszy  go  stanowisko

Rady  Miejskiej  w  Pułtusku  o  przeznaczeniu  pomocy  finansowej  oraz  ma

nadzieję , że również pozostałe gminy udzielą takiej pomocy. Ponadto w dniu

wczorajszym dla  powiatu  pułtuskiego udało się  pozyskać jeszcze 1 mln zł  z

przeznaczeniem:  na  mammgraf  –  ok.  314.000zł,   ponad  450.000zł  dla

Ochotniczych Straży Pożarnych. Radny ma nadzieję, że dla powiatu pułtuskiego

nie są to ostatnie środki. 



Następnie pan W. Chrzanowski poinformował, że w dniu 10 września 2007r.

wraz  z  Doradcą  Zawodowym,  opiekunem  młodzieży  podczas  Dni

Przedsiębiorczości  –  Panią  Agnieszką  Wrzeszcz  odebrał  nagrodę

„Najaktywniejsza Firma w Dniu Przedsiębiorczości  2007”.  Powiatowy Urząd

Pracy został wyróżniony, jako jedna z 25 firm i instytucji, wyłonionych spośród

około 18 tysięcy zgłoszeń z całego kraju. Organizatorem projektu była Fundacja

Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Honorowy  patronat  nad  nim  objął  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  Pan

Lech Kaczyński.

PUP został laureatem już po raz drugi. W zeszłym roku PUP również odebrał

nagrodę  w  towarzystwie  Dyrektora  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  –  p.  A.

Krawczyńskim i przedstawicieli  jego szkoły. W dniu wczorajszym Dyrektora

ani szkoły nie było ale PUP znalazł się tam dzięki tej szkole. Pan Chrzanowski

podziękował Pan Krawczyńskiemu.

Starosta  Pułtuski  jeszcze  raz  podziękował  Panu  Burmistrzowi  i  Radzie

Miejskiej  w Pułtusku  za  udzieloną  pomoc  finansową  na  budowę  szpitala  w

Pułtusku.  Starosta  podziękował  Panu  Burmistrzowi  za  składane  deklaracje  i

dotrzymanie słowa. Starosta przywołał dwie daty 27 stycznia 1999r. - spotkanie

nt. budowy szpitala, w którym udział wzięli wszyscy, którzy mogli cokolwiek

pomóc przy  jego realizacji. Podczas spotkania wszyscy zgodnie oświadczyli, że

bez  względu  na  to  co  będzie  się  działo,  ten  szpital  będziemy   realizować.

Następnie w roku 2001 odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawiciela

Ministerstwa  Spraw  Gospodarczych  p.  Miecznikowskim  ,  który  wyraźnie

oświadczył, że budowy szpitala nie ma w załączniku inwestycyjnym budżetu

państwa a powiat pułtuski chce budować szpital. 

Starosta pogratulował Panu Chrzanowskiemu otrzymanej nagrody. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Powiat  pułtuski  znalazł  się  na  siódmym

miejscu w Polsce w rankingu powiatów o najwyższych dochodach tygodnika



„Wspólnota”. W 2006 r. dochód powiatu na osobę wynosił 959,40 zł. Powiat, w

odniesieniu  do  zeszłorocznego  rankingu,  awansował  o  jedno  miejsce.  Ta

wysoka pozycja w rankingu, to wynik aktywności związanej z pozyskiwaniem

środków z funduszy europejskich oraz innych zewnętrznych źródeł  dochodu.

Celem prowadzonej przez władze powiatu polityki finansowej jest utrzymanie

wysokiego  wskaźnika  środków  finansowych  przeznaczonych  na  wydatki

inwestycyjne.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  wniosek  Pani  Magdy  Dziubanowskiej

Wojtyry  zostanie  omówiony  na  najbliższym  posiedzeniu  Komisji  Spraw

Społecznych Rady Powiatu

Ad. 9 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji  ostatniego punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym

i zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski

zamknął X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam

Sesję Rady Powiatu”. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski
       Bogumiła Przybyłowska
 


