
Protokół Nr XIV/04

XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 kwietnia 2004 r.

Ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył XIV Sesję

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

uczestniczy 16 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 drugiego punktu porządku obrad

- Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Starosta  –   zaproponował,  aby  do porządku obrad dodać  punkt  14a –  Podjęcie

uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Przewodniczący  -  poinformował,  że  punkt  8  porządku  obrad–  zgodnie  z

przedłożonym projektem uchwały powinien brzmieć: „Podjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki  Zdrowotnej  za  2003r”.  Przewodniczący   przeprosił  za  pomyłkę

techniczną. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Starosty 

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący – przedstawił porządek obrad po uwzględnieniu zmian 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółów z  XII i XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Przyjęcie  informacji  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w

Pułtusku za rok 2003.
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6. Przyjęcie  informacji  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2003. 

7. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o

stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i

innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003r. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2004r. 

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.  

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2003r.

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,

b) przedstawienie  Uchwały  Nr  128/C/2004  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wydania opinii o

przedłożonych  przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  sprawozdaniach  z  wykonania

budżetu za 2003r., 

c) dyskusja,

d) stanowiska  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  temat  rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2003,

e) przedstawienie Uchwały Nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Powiatu Pułtuskiego z dnia 15

kwietnia 2004r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

f) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w

Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu ,

g) głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium

Zarządowi Powiatu,  przyjętego Uchwałą Nr 2/04.

13. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.
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14a.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in

blanco. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

dróg  powiatowych  na  cele  niezwiązane  z  budową  ,  przebudową,  remontem,

utrzymaniem i ochroną dróg. 

18. Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy

komisji na 2003r. 

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

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

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

23. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku

obrad

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołów  XII i XIII  Sesji Rady Powiatu. Poinformował, że do dnia

dzisiejszego   nie  wpłynęły  żadne  wnioski  ani  uwagi  dotyczące  protokołów  z

dwunastej  i  trzynastej  Sesji  Rady  Powiatu.  Wobec  braku  wniosków

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad przyjęciem protokołów z  dwunastej  i

trzynastej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła  protokół Nr XII/04 i XIII/04.

Ad. 4
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Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

posiedzenia -  Interpelacje i zapytania radnych.

Radny L.Smyk – ponieważ na poprzedniej Sesji poruszał sprawę remontu odcinka

drogi od ul. Daszyńskiego do mostu „Obrońców Pułtuska”, prosił o informację nt.

podjętych działań.  

Przewodniczący - przed przystąpieniem do realizacji  kolejnego punktu porządku

posiedzenia  poprosił  Przewodniczących  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie opinii Komisji dot. tematów będących przedmiotem dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  St.Myślak –  przedstawił  opinię

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik do nin. protokółu). 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  W.Barkała –  przedstawił  opinię

Komisji Polityki Regionalnej (załącznik do nin. protokółu).

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku Publicznego  i  Przestrzegania

Prawa  –  Z.Szczepanik –  przedstawił  opinię  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa (załącznik do nin. protokółu).

Przewodniczący  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu– St.Myślak – przedstawił

opinię Komisji Integracji i Promocji Powiatu (załącznik do nin. protokółu).

Przewodniczący Komisji  Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Spraw

Społecznych   –  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra   –  przedstawił  opinię  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych (załącznik do

nin. protokółu).

Ad.5

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Przyjęcie  informacji  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu

Weterynarii w Pułtusku za rok 2003. W związku z tym, że wszyscy Radni mieli

możliwość  wcześniejszego  zapoznania  się  z  informacją  (otrzymali  powyższą

informacje  na  piśmie),  Przewodniczący  zwrócił  się do  radnych  z  prośbą  o

kierowanie pytań, uwag i wniosków w powyższej sprawie.

W  zawiązku  z  brakiem  wniosków,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa

sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2003r.

Za 16
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Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła informację. 

Ad.6

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu porządku obrad

Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2003. 

W  związku  z  brakiem  pytań,  uwag   i  wniosków  dot.  powyższej  informacji

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  Powiatowego

Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za

rok 2003. 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła informację.

Ad. 7

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:  Przyjęcie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach

pożarowychi  innych  miejscowych  oraz  zabezpieczeniu  operacyjnym  powiatu

pułtuskiego. 

W  związku  z  brakiem  pytań,  uwag  i  wniosków,  Przewodniczący  zarządził

głosowanie nad  

przyjęciem informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży Pożarnej  o

stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i

innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego   

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła informację.

Ad. 8Ad. 8
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Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  „Podjęcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003r.”

Dyrektor SPZOZ przekazał Przewodniczącemu oświadczenie, że strata finansowa

SPZOZ w Pułtusku za rok 2003 zostanie pokryta z zysków Zakładu uzyskanych w

latach następnych. 

W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący odczytał projekt

uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  za  2003r.  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XIV/110/04.

Ad. 9

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2004r. 

Na Sale Rady weszła Radna Krystyna Estkowska 

Stan Radnych - 17

Radni nie zgłaszali pytań, uwag i wniosków do niniejszego projektu uchwały. 

H.Kowalczyk – Wójt Gminy Winnica- zapytał o stan budowy szpital w Pułtusku. 

Dyrektor SPZOZ w Pułtusku– J. Wielgolewski –  poinformował, że prowadzenie

inwestycji  „Budowa  Szpitala  w  Pułtusku”  nie  podlega  Dyrektorowi  SPZOZ,

natomiast może odpowiadać na pytania w zakresie funkcjonowania SPZOZ- w tym

szpitala przy ul. 3 Maja i ul. Kościuszki. Dyrektor poinformował o  konieczności

budowy  nowego  szpitala  a  jednocześnie  dodał,  że   zachodzi  konieczność

funkcjonowania  szpitala  w  dotychczasowym,  zabytkowym  budynku,  który

wymaga  dosyć  znacznego  remontu.  Poza  tym  koszty  związane  z  działalnością

szpitala  w obecnych budynkach są wyższe niż koszty,  które byłyby w nowym,

bardziej  funkcjonalnym  obiekcie.  Dyrektor  przypomniał,  że  jeden  z  oddziałów
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szpitalnych znajduje się w budynku przy ul. Kościuszki, co ma wpływ na wzrost

kosztów (np. w związku z transportem pacjentów). 

Starosta –  poinformował,  że  wartość  inwestycji  „Budowa  Szpitala  w  Pułtusku”

stanowi  ok.  42  mln  zł.   Po  dokonaniu  restrukturyzacji  projektu  (w  związku  z

koniecznością dostosowania budynku do obecnych potrzeb i wymogów formalno-

prawnych  np.  związanych  z  wejściem Polski  do  UE),  w  ubiegłym  roku  został

wyłoniony  wykonawca  zadania  –  Przedsiębiorstwo  ZAMBET  .  Wartość

kosztorysowa  prac  kształtowała  się  na  poziomie  ok.12  mln  zł,  cena

zaproponowana przez ZAMBET  ok. 8 mln zł.   Umowa z Wykonawcą została

zawarta  na  okres   3  lat.  W ubiegłym roku  zostały  wykonane  prace  w ramach

środków  przyznanych  na  tą  inwestycję  w  ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego

(obowiązującego do 31.12.2003 r.). Starosta poinformował, ze w budżecie państwa

zostały wyasygnowane środki na kontynuację inwestycji realizowanych w ramach

kontraktów  dla  województw.  Ustawa  w  powyższej  sprawie  będzie

prawdopodobnie  obowiązywać  do 2006 roku.  Dla województwa  mazowieckiego

zostały  przyznane  środki  w  wysokości  84  mln  zł.  Dla  powiatu  pułtuskiego  do

zakończenia inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku”  potrzeba ok. 82 mln zł -

łącznie  z  wyposażeniem.  Porównywalnie  –  koszt  ukończenia  budowy  szpitala

wojewódzkiego  w  Ostrołęce  to  ok.  200  mln  zł.  Starosta  poinformował,  że

Ministerstwo  Gospodarki  stoi  na  stanowisku,  aby  z  powyższych  środków

finansowano również inwestycje oświatowe oraz, że powinny być dofinansowane

inwestycje, które zostaną ukończone do 2006 r. Starosta oświadczył, że w   b u d ż e

c i e  p a ń s t w a   n i e   m a   i n n y c h  ś r o d k ó w  n a  b u d o w ę s z p i t a l i.

W ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  nie

przewidziano finansowania szpitali szczebla powiatowego, jako zasadę przyjmując

dofinansowywanie   „jakości,  nie  ilości”.  Starosta  podkreślał,  że  w  Polsce  nie

obowiązują przepisy regulujące tzw. partnerstwo publicznoprawne, nie utworzono

siatki szpitali (a miały być przede wszystkim finansowane te szpitale, które znalazły

się  w  „siatce”).  Służbę  zdrowia  w  Polsce  miała  uzdrowić  ustawa  zakładającą

przekształcenie  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki

użyteczności publicznej. Obecnie jedynym źródłem finansowania budowy szpitala

w Pułtusku jest kontrakt dla województwa mazowieckiego (decyzja Sejmiku Woj.
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Maz.),  a  jeżeli  nie  byłoby  innych  możliwości  to  ewentualnie  rozważanoby

przystąpienie do udziału w inwestycji partnera prywatnego.  Starosta przypomniał

również, że „ Budowa Szpitala w Pułtusku” nie znalazła się w wykazie inwestycji

centralnych przejętych od byłych Wojewodów. Należy podziękować wszystkim,

którzy tworzyli lobbing na rzecz pułtuskiego szpitala i dzięki, którym  pozyskano

środki  z  kontraktu  wojewódzkiego  za  które  m.in.  wykonano  dach,  wstawiono

okna.   Satysfakcjonującym  byłoby,  gdyby  powiat  pułtuski  otrzymał  środki  na

wykonanie  prac  objętych zakresem umowy z firmą ZAMBET. Najważniejszym

jest, aby nie przerywać kontynuacji tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wiernicki – w związku z informacją przedstawioną

przez Starostę, uważa że niepokojącym jest, że:

- w jednym z załączników do budżetu – Wydatki na zadania inwestycyjne objęte

wieloletnimi  programami  inwestycyjnym  inwestycja  „Budowa  Szpitala  w

Pułtusku”  ujęta  została  w  latach  2001-2004.  Radny  zapytał,  czy   w  2004  r.

planowane jest zakończenie inwestycji. Uważa, że ww. inwestycja powinna być

realizowana do 2006r.;

- Pan Starosta mówi o kwocie niezbędnej do ukończenia inwestycji – 82 mln zł,

jednak Radni nie mogą tej kwoty znać ponieważ w cyt. Załączniku jest: „Łączne

nakłady – 18.430.000 zł”.

Radny poinformował, że warto byłoby powyższe dane uaktualnić, aby kwoty, o

których mówił Starosta znalazły się w budżecie.    

Przewodniczący-  odczytał  projekt  uchwały  w  przyjęcia  planu  rzeczowo  –

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

na 2004r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny  nie brała udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XIV/111/04.

Ad. 10
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Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań, uwag  i wniosków, Przewodniczący odczytał projekt

uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  zmian  w Statucie  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się   1 radny

Jeden Radny nie był obecny na Sali Rady

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XIV/112/04.

Ad. 11

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.  

Kierownik  Oddziału  Ewidencji  i  Ochrony  Gruntów  -   poinformowała,  że w

październiku  2001r.  zostały  sprzedane  ich  najemcom  lokale  mieszkalne  w

miejscowości  Golądkowo i  Zbroszki  oraz  w bieżącym roku –  grunt  i  budynek

byłego internatu ZSR w Golądkowie. Ponieważ w chwili obecnej grunt ten stanowi

odrębną  własność  od  pozostałych  gruntów  powiatu  a  nie  ma  bezpośredniego

dojazdu  do  drogi  publicznej,  Rada  Powiatu  jest  zobowiązana  ustanowić  drogę

konieczną. Proponowane jest nieodpłatne ustanowienie drogi koniecznej, ponieważ

większość gruntów stanowi własność dotychczasowych najemców lokali.

W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący odczytał projekt

uchwały  w  sprawie  ustanowienia  służebności  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem 

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się   -

Jeden Radny nie był obecny na Sali Rady

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XIV/113/04.

Przewodniczący zarządził  10 minutową przerwę. 
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Ad. 12

Przewodniczący Rady – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za

2003r.  

a) Wystąpienie Starosty Pułtuskiego

Starosta  Pułtuski  przedstawił  informację  nt.  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za 2003r. 

Starosta poinformował, że: 

1. Plan dochodów wynosił  - 30.228.052zł

Wykonanie – 30.342.242zł

100,38 %

2. . Plan wydatków wynosił - 30.406.534zł

Wykonanie 30.049.155zł

   98,82 %

3. Planowany deficyt     178.482zł

Wykonanie :

wynik finansowy    479.996 zł – 1,6% dochodów

w tym :

-nadwyżka             293.087zł

-wolne środki        186.909zł

poza tym :

Spłacono kredyt  w wysokości 200.000 zł ( inwestycje drogowe)

oraz pożyczkę  126.895 zł (Bursa Szkolna i ZS im. B. Prusa w Pułtusku )

4. Inwestycje :

plan inwestycji – 5.645.139zł

realizacja –           5.635.128zł

tj. 18,75 % wydatków   

Starosta poinformował, że w artykule 7 „Wspólnoty” zostały zamieszczone wyniki

badań rankingowych  nt.  wysokości wykorzystanych środków Unii Europejskiej ,

w których powiat pułtuski zajął  czternaste  miejsce  – jako pierwszy powiat woj.

10



mazowieckiego.  Natomiast  inne  badania  wykazały,  że  administracja  rządowa

wykorzystała 37% środków unijnych , natomiast samorządy – 47%. 

5. Porozumienia :

-  z Wojewodą na paszporty   :      4.840 zł

- między jednostkami samorządu terytorialnego, tj.

a) Miasto Pułtusk – prowadzenie biblioteki :  78.300 zł

b) Miasto Pułtusk – na staż  : 5.000 zł

c) Powiat Ciechanów – wykonanie orzeczeń dla uczniów 

6. Pomoc rzeczowo-finansowa :

a)Powiat  pułtuski  udzielił  pomocy  gminie  Zatory  –  10.000  na  utworzenie  Izby

Kurpiowskiej.

b)Powiat pułtuski otrzymał z gminy Obryte – 8.000 na chodnik przy Gimnazjum

w Obrytem 

c)z Miasta Pułtusk – 30.000  pomoc rzeczowa na chodnik ul. Rynek

7. Dotacje :

a) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,

b) dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego ( 30.000 zł )

c) dotacje  dla  podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych

dla SPZOZ – 20.000 na zakup Holtera

d) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla

Parafii  Rzymsko-Katolickiej  w  Strzegocinie  –  remont  Kościoła    w

Gąsiorowie 10.000.

Realizacja  planów  finansowych  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych

zgodna z planem.

8.      Zobowiązania wymagalne :  

PUP- 132.821 zł ( dot. składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

zadanie rządowe – dotacja celowa od Wojewody )

9.      Zadłużenie powiatu :  

Ogółem :       634.434zł – 2,1 %  dochodów powiatu

w tym :

-kredyt -       400.000zł
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-pożyczka – 101.613zł

-zobowiązania PUP – 132.821zł

Umorzenie pożyczki ( dot. Bursy Szkolnej ) :

za rok 2003 –      8.427,30zł

za rok 2004 –    41.961zł    

                         50.388,30zł

Pozostało do spłaty na rok 2004 i lata przyszłe :

Pożyczka w ZS im. B. Prusa w Pułtusku – 101.613 zł 

- w 2004 – 34.000 zł

- w 2005 – 34.000 zł

- w 2006 – 33.613 zł

i kredyt       – 400.000 zł

- na 2004  – 200.000 zł

- na 2005 – 200.000 zł

Na   przestrzeni   2003r.   powiat   pułtuski   pozyskał   dodatkowo środki w

wysokości  1.057.459 zł., co  stanowi  3,5%   dochodów  powiatu,

     w tym:   

- dotacja celowa na zadania geodezyjne                      61.000 zł.

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych   58.000 zł.

- dotacje z SAPARD 324.775 zł.

- dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych   15.000 zł.

- dotacje dla rodzina zastępczych 135.000 zł.

- dotacje dla powiatowych urzędów pracy   17.000 zł.

- dotacje dla Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności      15.000 zł. 

 -    dotacje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   15.890 zł.

- dotacje dla domów pomocy społecznej   26.875 zł.

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku   10.000 zł.

- środki na zwiększenie zadań oświaty i wychowania 

z subwencji ogólnej części oświatowej 228.919 zł.
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- środki na modernizację dróg z subwencji ogólnej

części drogowej                    150.000 zł.

W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i

nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są

realizowane. 

Jednak  niski  poziom  dochodów  w  postaci  dotacji  i  subwencji  nie  pozwala

odpowiednio  zasilić  budżetów  jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Środki

finansowe zabezpieczają  jedynie potrzeby bieżące,  a więc brak  jest  środków na

rozwój, modernizacje i inwestycje oraz na odtworzenie i remonty bazy technicznej

obiektów. 

Starosta poinformował o najistotniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2003r. 

• kontrola przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową 

– przedmiot  kontroli  -  wydatkowanie  środków  finansowych  na  działalność

domów pomocy społecznej, 

– protokół kontroli – bez zaleceń;

• kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki  

– dot. realizacji wydatków na budowę Szpitala w Pułtusku w ramach środków z

Kontraktu Wojewódzkiego od 1999r.

- protokół kontroli – bez zaleceń; 

• kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli  w Warszawie

– przedmiot kontroli- finansowanie zadań oświatowych,

–  protokół kontroli – bez zaleceń;

Podsumowanie  kontroli  odbyło  się  na  wspólnym  spotkaniu  z  kierownikami

jednostek oświatowych powiatu pułtuskiego. 

• kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli  w Warszawie

– przedmiot  kontroli-  łączenia  zatrudnienia  w  Starostwie  Powiatowym  w

Pułtusku  z  wykonywaniem  działalności  usługowej  oraz  realizacji  obowiązku

przewidzianego  przepisami  prawa  w  zakresie  składania  przez  pracowników

Starostwa oświadczeń o prowadzeniu działalności i oświadczeń majątkowych 

Starosta poinformował, ze wyznaczony  limit  prac geodezyjnych  tzw. „prywatne

zlecenia”,  miały  wpływ na  ogólną  liczbę  prac  geodezyjnych  -   tylko  8,7% prac

wykonali pracownicy Starostwa.  Ponieważ z prac legislacyjnych rządu wynika, że
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przygotowywany jest projekt nowelizacji  prawa geodezyjnego i kartograficznego,

który  przewiduje  wprowadzenie  zakazu  komercyjnego  wykonywania  prac

geodezyjnych i  kartograficznych przez pracowników urzędów (gmin i starostw),

pozwoli  to  rozwiązać  sprawę  pozaetatowej   pracy  geodetów.  Starosta  zlecił

Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami bieżącą kontrolę

terminowości  pobierania  opłat  za  obsługę  zgłoszeń  prac  geodezyjnych  i

kartograficznych. Pracownicy – geodeci prowadzący działalność gospodarczą będą

składać oświadczenia majątkowe.

• W bieżącym roku Zarząd Powiatu zlecił Skarbnikowi i Dyrektorowi Wydziału

Finansów  przy  udziale  Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru

przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie

zamówień  publicznych.  Kontrola  obejmowała  5%  wydatków.  Po

przeprowadzeniu  kontroli  protokół  został  szczegółowo  omówiony  na

posiedzeniu  Zarządu  Powiatu,  do  jednostek  w  których  wystąpiły

nieprawidłowości   skierowano  wystąpienia  pokontrolne.  Obecnie  wszystkie

jednostki  poinformowały  o  sposobie  odpowiedziały  o  sposobie  wykonania

zaleceń.

b) Przedstawienie  Uchwały  Nr  128/C/2004  Składu  Orzekającego  Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  25  marca  2004r.   w  sprawie

wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego

sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003r. 

Przewodniczący Rady poprosił , aby Skarbnik Powiatu w jego imieniu przedstawiła

Uchwałę Nr 128/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 marca 2004r.  w sprawie wydania opinii o

przedłożonych  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego  sprawozdaniach  z  wykonania

budżetu za 2003r. 

Skarbnik Powiatu  przedstawiła ww. uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

c) Dyskusja 

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

– Pana Zbigniew Szczepanik poinformował, że na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia
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2004r.  Komisja  rozpatrzyła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za 2003r.

Komisja zapoznała się:

- ze sprawozdaniem przedstawionym przez Zarząd Powiatu 

- informacjami  dodatkowymi przedstawionymi przez Skarbnika   Powiatu  oraz

Wicestarostę Pułtuskiego, 

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,  oznaczenia

poziome i pionowe ograniczające prędkość. 

Ponadto poniesiono 150.000zł – dotacja celowa na budowę Strażnicy w Pułtusku. 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa pozytywnie

zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2003r. i wnioskuje do Rady Powiatu o

udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Stanisław Myślak poinformował,

że sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok  2003r.. Komisja

omawiała na dwóch posiedzeniach 

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2004r. Komisja zapoznała się:

- ze sprawozdaniem przedstawionym przez Zarząd Powiatu 

- dodatkowymi  informacjami  przedstawionymi  przez  Starostę  Pułtuskiego  i

Skarbnika Powiatu

- Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o

wykonaniu budżetu, 

- informacją o przeprowadzonych kontrolach gospodarowania środkami budżetu

powiatu 

Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy  budżetu,  jego  przebieg,

zmiany  w  trakcie  roku  i  wykonanie.  Stąd  też  członkowie  Komisji  nie  zgłosili

żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu. 

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić:
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1)   prawidłowe  wykonanie dochodów budżetu, tj. 100,38% 

2)  prawidłowe  wykonanie  wydatków  -  nie  nastąpiło  przekroczenie  planu

wydatków – 98,82% 

W związku z powyższym została zachowania równowaga budżetowa. 

3)  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu,  pomimo

ograniczonych środków finansowych, nie nastąpiło przekroczenie wydatków,

4) znaczne  zaangażowanie  środków  finansowych  na  zadania  inwestycyjne,  

tj. ok. 19 % budżetu powiatu. 

5) istotnym  elementem  jest  pozyskanie  przez  Zarząd  Powiatu  środków

dodatkowych,  tj. ok. 3,5% dochodów  budżetu powiatu

Na  posiedzeniu  w  dniu  26  kwietnia  br.  na  wniosek  Komisji  przedstawiono

informację nt. wykonania funduszy celowych w układzie zadaniowym, tj.:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003r.

- Powiatowego  Funduszu  Gospodarowania  Zasobem  Geodezyjnym  i

Kartograficznym za 2003r.  

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2003r. 

- Funduszu Pracy za 2003r. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  oraz  wykonania

funduszy celowych pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2003r. i

wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.  

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych – Pani Magda Dziubanowska-Wojtyra poinformowała, że sprawozdanie z

wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  za  2003r.  Komisja  rozpatrzyła  na

posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2004r.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu .

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. 

Zarządu  Powiatu  podejmował  działania  zmierzające  w  kierunku  zapewnienia

niezbędnych  środków  na  utrzymanie  placówek  oświatowych,  tj.   przełożono

terminy spłaty ZUS-u za miesiące październik i listopad 2003r.  na kwotę około

230.000zł. Również dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
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budżet powiatu został zwiększony o dodatkowe środki z 1% rezerwy subwencji

ogólnej części oświatowej.

Ważnym  elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie  znacznych

środków na zadania inwestycyjne, między innymi na:

• remont dachu na budynkach Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku oraz

Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, a środki w 50%

pochodziły z jedno procentowej rezerwy pozyskanej w Ministerstwie Edukacji

Narodowej i Sportu

• wykonanie  dokumentacji  projektowo - kosztorysowej oczyszczalni  ścieków w

Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,

Ponadto przeznaczono:

- dotację  dla  SP  ZOZ  w  Pułtusku  na  dofinansowanie   zakupu  Holtera  -

urządzenia do badania pracy serca.

- dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Strzegocinie z przeznaczeniem na

konserwację zabytków Kościoła w Gąsiorowie, 

- udzielono  pomocy  finansowej  Gminie  Zatory  na  utworzenie  „Izby

Kurpiowskiej” we wsi Pniewo gm. Zatory

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

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2003r. i zwraca się do Rady Powiatu o

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  Pani  Helena  Wojtaszek

poinformowała,  że  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  za

2003r. Komisja rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2004r.

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   z  Uchwałą  Izby Obrachunkowej,  która  wydała

opinię pozytywną o wykonaniu budżetu.

Komisja  Integracji  i  Promocji  Powiatu  pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie

budżetu powiatu za 2003r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – Pan Wiesław Barkała poinformował,

że na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004r.Komisja  zapoznała się:

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok  2003, 

- uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej , 

- oraz  informacją  o  przeprowadzonych  kontrolach  gospodarowania  środkami

budżetu powiatu. 

Komisja  stwierdziła,  że  budżet  wykonano  prawidłowo  i  nie  wniosła  do  niego

zastrzeżeń.

Dochody  zrealizowano  prawidłowo  oraz  nie  przekroczono  planowanych

wydatków. 

Ponadto,  mimo  trudności  finansowych,  znaczne  środki  zaangażowano  na

inwestycje drogowe.  Prace modernizacyjne wykonano na drogach:  

1) Przewodowo – Golądkowo na odcinku Bulkowo – Golądkowo,

2) Pobyłkowo Małe – Łosewo – Ciepielin 

3) Pułtusk – Skórznice - Gąsiorowo

4) Pułtusk ul. Gajkowicza 

5) przebudowa chodnika przy ul. Rynek

6) przebudowa chodnika w miejscowości Obryte

Ponadto  przygotowano  dokumentację  projektu  technicznego  na  modernizację

trzech dróg powiatowych o łącznej długości ok. 13 km, które będą modernizowane

w roku 2004 przy współudziale środków SAPARD. 

Komisja Polityki Regionalnej pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania

budżetu powiatu za 2003r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu. 

Wójt Gminy Winnica zapytał, dlaczego Gmina Winnica nie otrzymała należnych

płatności z ZSR im. J. Dziubanowskiej w Golądkowie. 

Dyrektor ZSR –A. Fabisiak – odpowiedział , że należności wobec Gminy Winnica

nie zostały uregulowane za dostarczaną wodę i  odprowadzane ścieki ponieważ  nie

zostały zabezpieczone środki  na pokrycie powyższych należności. 

d) Przedstawienie Uchwały Nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Powiatu Pułtuskiego z

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

Zarządowi Powiatu
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Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Krzysztofa

Pieńkosa o przedstawienie Uchwały Nr 2/04 Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił ww. uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik do protokół. 

e) Przedstawienie  Uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji

Rewizyjnej  Rady Powiatu w Pułtusku dnia 16 kwietnia 2004r.   w sprawie

wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie  Uchwały

Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  w sprawie

zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w Pułtusku  dnia  16

kwietnia 2004r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Skarbnik Powiatu przedstawiła ww. uchwałę.

(Uchwała stanowi załącznik do protokółu)

f) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium

Zarządowi Powiatu,  przyjętego Uchwałą Nr 2/04.

Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej

dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,  przyjętego Uchwałą Nr 2/04.

Wyniki głosowania:

Za 16 

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji punktu trzynastego porządku

obrad Podjęcie   uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absolutorium

Zarządowi Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Wyniki głosowania
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Za 16 

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr XIV/114/04 została podjęta. 

Starosta Pułtuski podziękował Radnym Rady  Powiatu za udzielenie absolutorium

Zarządowi  Powiatu  w  Pułtusku.  Również  Starosta  podziękował  kierownikom

jednostek  organizacyjnych  powiatu  pułtuskiego  oraz  pracownikom  tychże

jednostek za dobrą pracę. 

Ad. 14

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czternastego

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  ze  propozycja  uchwały  zawiera  niżej

wymienione zmiany:

Po  stronie  dochodów  wprowadzono  środki  ze  sprzedaży  nieruchomości  w

Golądkowie  –  159.230zł,  pomoc  rzeczowo  –  finansową  Gminy  Obryte  z

przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni  ścieków w Obrytem w wyoskości

100.000zł, dotacja z WFOŚiGW 387.928zł, oraz wolne środki – stan na 31 grudnia

2003r. – 479.996zł.

Zwiększone dochody oraz wolne środki przeznaczono w następujące wydatki:

- wprowadzono oczyszczalnię ścieków w Obrytem - wartość po przetargu 776.000zł +

nadzór inwestorski – 11.000zł = 786.000zł

Zadanie finansowane w 2004r. następująco:

Pomoc rzeczowo – finansowa Gminy Obryte - 100.000zł

Dotacja z WFOŚiGW - 387.928zł

Powiat pułtuski (wolne środki) - 62.775zł

Razem - 550.703zł

Pozostałe płatności w 2005r. 

- dodatkowe  środki  -  ze  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  Golądkowie  oraz

pozostałe wolne środki przeznaczono na zwiększenie planów  finansowych jednostek

oświatowych w sposób następująco: 

- Zespół Szkół Rolnicznych Golądkowo 105.000 zł.
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- Liceum ogólnokształcące   80.000 zł.

- Zespół Szkół im. B. Prusa   45.000 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego   45.000 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   75.000 zł.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   15.000 zł.

- Bursa Szkolna     5.000 zł.

370.000 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 7.117zł

- Dom  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  -  40.104  zł.  –  wydatki  bieżące   

 + 62.775 zł. – wydatki majątkowe

- Powiatowy Urząd Pracy – 10.000 zł. – wydatki majątkowe

- Projekty na drogi   40.000 zł.

- Projekt na salę gimnastyczną SOSzW      9.230 zł.

•  Wprowadzono dotację dla SP ZOZ 100.000 zł.

Ponadto  do  budżetu  powiatu  wprowadzono  zadania  modernizacji  dróg  i
termomodernizacji budynków w wysokości wynikającej z przetargów.

wartość zadań po przetargu (drogi)        2.134.855 zł.
udział SAPARD – u  878.141 zł.
kredyt:                                                                              1.256.714 zł.
kredyt na budowę Rondo przy ul. Mickiewicza                 105.000 zł.
RAZEM KERDYT                                                          1.361.714 zł.

Termomodernizacja  budynków  (wprowadzono  Bursę  Szkolną
i  skorygowano  wartość  zadań  do  przetargu  uwzględniając
22% VAT – u )

Wartość po przetargu        1.073.488 zł.
– udział własny                                                                 107.600 zł.
– pożyczka                                                                        965.888 zł.

Różnicę  przeniesiono  do  Starostwa  na  zakupy  inwestycyjne  (konieczność

wykonania sieci komputerowej i zakupu programów) – 48.255 zł.

Starosta  Pułtuski  wyjaśnił,  że  przy  pomocy  środków  z  SAPARD  będą

modernizowane  trzy  drogi  powiatowe,  natomiast  przy  udziale  środków  z

WFOŚiGW zostanie wykonana termomodernizacja obiektów szkolnych.. 
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Starosta  poinformował,  że  postępowania  przetargowe  na  ww.  zadania  zostały

przeprowadzone wg obowiązującej wówczas ustawy, gdzie stawka podatku VAT

wynosiła 7%. Jednak od dnia 1 maja 2004r. będzie obowiązywała nowa ustawa o

podatku od towarów i usług gdzie podatek VAT wzrasta do 22%. Wykonawcy prac

termomodernziacyjnych  nie  wyrazili  zgody na podpisanie umowy z nieaktualną

stawką VAT-u. W wyniku przeprowadzonych negocjacji  i złożonych oświadczeń

przez oferentów proponuje się zwiększenie wartości zadań termomodernizacyjnych

o 15% uwzględniając tym samym powyższe zwiększenie w projekcie uchwały Rady

Powiatu w sprawie zmian budżetu

Natomiast  odmienna  sytuacja  występuje  w  przypadku  modernizacji  dróg

powiatowych realizowanych w ramach programu SAPARD. W projekcie uchwały

proponuje  się  zapisać  wartość  zadań  wynikających  z  przeprowadzonego

postępowania  przetargowego  (tj.  z  7% VAT-em),  ponieważ  zwiększona  wartość

zadań nie zostanie zaakceptowana przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji

Rolnictwa - w dniu dzisiejszym Starosta przeprowadził rozmowę na ww. temat z

Dyrektorem ARiMR. 

Mimo   podejmowanych  prób  wyjaśnienia   sprawy  VAT  zarówno  w  Urzędzie

Zamówień Publicznych jak i w  Ministerstwie Finansów - nie udało się uzyskać

jednolitej  interpretacji  prawnej.  Wobec  powyższego  proponuje  się  podpisanie

umów  z  kontrahentami  z  7%  VAT,  wystąpienie  do   ARiMR  o  przekazanie

jednolitej   interpretacji  powyższej  kwestii  oraz  przełożenie  terminu  realizacji

umowy o 3 miesiące, tj. koniec października br. 

Następnie  Starosta  poinformował,  że  aby  zabezpieczyć  chociaż  w  części  skutki

wzrostu  VAT-u  (tj.  ok.  15%)  Zarząd   proponuje  nie  wprowadzać  do  projektu

uchwały  pomocy rzeczowo – finansowej gmin. Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie

deklaracje  Gmin  ,tj.  Gminy  Zatory  i  Gminy  Pokrzywnica.    W  pozostałych

Gminach  ,  tj.  Gminie  Gzy  i  Gminie  Winnica  posiedzenia  Rady  zostały

zaplanowane na koniec miesiąca kwietnia br. 

Następnie Starosta poinformował, że do projektu uchwały wprowadzono zadanie:

modernizacja  oczyszczalni  ścieków w Obrytem ,  które  będzie  realizowane  przy

pomocy  Gminy  Obryte.  Gmina  przekazała  pomoc  finansową  w  wysokości

100.000zł oraz WFOŚiGW – dotacja w wysokości - 387.928zł.
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W projekcie  uchwały  proponuje  się  przeznaczyć  100.000zł  na  remont  budynku

szpitala.  W  związku  z  tym,  że  powyższa  kwota  nie  zabezpieczy  w  pełni

planowanych  remontów  Zarząd  Powiatu  wystąpi  do  Gminy  Pułtusk  -

współwłaściciela  nieruchomości  z  propozycją  partycypacji  w  jego  kosztach  ,

proporcjonalnie  do udziałów w nieruchomości.  W przypadku podjęcia  decyzji  o

współfinansowaniu, zakres rzeczowy remontu ustalony zostanie wspólnie. 

Ponadto projekt uchwały zawiera propozycję przeznaczenia kwoty ok. 48.000zł na

wykonanie  sieci  komputerowej i  zakup programów dla  Starostwa Powiatowego.

Również  jest  propozycja  naprawy  nawierzchni  placu  wokół  siedziby  Starostwa

przy ul. Białowiejskiej. Środki na ww. zadanie zostaną zabezpieczony w kwocie ok.

30.000zł,  tj.  przeniesienie  pomiędzy  paragrafami  z  wydatków  rzeczowych  na

wydatki majątkowe. 

Na  zakończenie  Starosta  poinformował,  że  będą  podejmowane  działania  w

kierunku  pozyskania  środków  strukturalnych,  dlatego  też  Zarząd  proponuje

przeznaczyć kwotę 40.000zł na wykonanie projektów modernizacji dróg. 

Ponadto  projekt  uchwały  zawiera  propozycję  przeznaczenia  ok.  9.000zł  na

organizację  sali  gimnastycznej  SOSW  z  warsztatów  szkolnych  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku.

Burmistrz Pułtuska – Wojciech Dębski poinformował, że nie ma wątpliwości, co do

tego, że budynek szpitala wymaga remontu w postaci osuszenia murów budynku i

wykonania elewacji , jak i remontu dachu . 

Burmistrz  zauważył,  że  proponuje  się  aby  Gmina  Pułtusk  współfinansowała

powyższe zadanie – proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości ,tj. ok.60.000zł.

Burmistrz podkreślił,  że podobnie jak w powiecie,  decyzja w powyższej sprawie

zostanie podjęta przez Radnych Rady Gminy, ale zauważył, że zobowiązania  SP

ZOZ  w  Pułtusku  wobec  Gminy  Pułtusk  wynoszą  ok.  100.000zł  a   w  dniu

dzisiejszym mówi się o udziale Gminy Pułtusk w remoncie szpitala zapominając

również  o  tym,  że  na  koszt  Gminy  Pułtusk  zostanie  wykonane  przyłącze

kanalizacyjne.  Burmistrz  również  uważa,  że  konieczne  jest  spotkanie  ,  którego

tematem  będzie funkcjonowanie SP ZOZ, podstawowej opieki zdrowotnej, którą

potencjalnie  może  prowadzić  Gmina  Pułtusk.  Odnośnie  remontu  szpitala

Burmistrz poinformował, że będzie prowadził rozmowy z Radnymi. 
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Radny Z. Wiernicki poinformował, ze w kontekście dyskusji nt. zmian budżetu ma

do poruszenia następujące tematy: 

- oczyszczalnia  ścieków  w  Obrytem  –  wprowadzono  do  budżetu  powiatu

zadanie ,  które będzie realizowane przez 2 lata .  Koszt  zadania 786.000zł.

Termin  płatności  2004  –  550.000zł,  pozostała  część  w  roku  2005.  Radny

zauważył,  że  przetarg  na  modernizację  oczyszczalni  ścieków   został

przeprowadzony  i  rozstrzygnięty  przed  wprowadzeniem  tego  zadania  do

budżetu powiatu. 

- Remont  budynku  szpitala  –  jest  propozycja  przeznaczenia  100.000zł  z

budżetu  powiatu  oraz  przekazania  60.000zł  na  to  zadanie  przez  Gminę

Pułtusk - współwłaściciela nieruchomości. Radny ma pewne obawy , co do

przeznaczenia tej kwoty na remont szpitala, ponieważ nie zna zakresu prac

remontowy jakie należy przeprowadzić w tym obiekcie. 

- Odnośnie  modernizacji  dróg  w  ramach  programu  SAPARD  –  Radny

przypomniał,  że  dyskutowano  na  temat  sposobu  wypełnienia  wniosków

jakie został złożony do ARiMR, natomiast Wójt Gminy Winnica wyliczył,

że starta z tego tytułu będzie wynosiła ok. 200.000zł. Radny zapytał, czy nie

należy zastanowić się nad metodą wypełniania wniosków, aby pozyskać jak

najwięcej środków. 

- Odnośnie przeznaczenie 50.000zł na różne projekty – Radny zapytał, czy nie

warto  przeanalizować  zadań  koniecznych  do  realizacji,  aby  posiadać

informację,  nt.  wartości  ich  wykonania.  Czy  w  ramach  tych  środków

zostanie  wykonana  droga  wskazana  przez  Radę  Gminy  Świercze  do

realizacji. 

Starosta Pułtuski wyjaśnił, że Rada Powiatu w Pułtusku mogła wprowadzić zadanie

- oczyszczalnia ścieków, do budżetu powiatu podczas jego uchwalania, ale wówczas

nie  posiadaliśmy  środków  na  ww.  zadanie.  W  dniu  dzisiejszym  propozycja

uchwały zawiera zwiększenie dochodów  o kwotę 387.928zł - dotacja z WFOŚiGW

oraz  o  kwotę  100.000zł  pomoc  rzeczowo  -–finansowa  Gminy  Obryte  z

przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków DPS Obryte. 
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Odnośnie remontu budynku szpitala – Starosta poinformował, że wszyscy chcą aby

Szpital  w  Pułtusku  funkcjonował.  Nie  podlega  dyskusji  remont  dachu.  Starosta

poinformował, że zakres prac remontowych przedstawi Dyrektor SP ZOZ. 

Odnośnie sposobu wypełniania wniosków do ARiMR – Starosta poinformował, że

metoda, o której mówił Wójt Kowalczyk jest bardzo ryzykowana, ponieważ z tego

sposobu skorzystał Powiat Kozienicki – wpłynęły cztery oferty, których ceny były

wyższe  od  cen  ujętych  w  kosztorysie.  W  związku  z  tym  zaszła  konieczność

unieważnienia przetargu.

Odnośnie  modernizacji  drogi  wskazanej  przez  Gminę  Świercze  –  Starosta

poinformował,  ze  ww.  droga  będzie  wzięta  pod  uwagę  podczas  ustalania

priorytetów dróg. 

Dyrektor  SP  ZOZ  poinformował,  że  budynek  szpitala  wymaga  prac

interwencyjnych ratujących ten obiekt. Zakres koniecznych prac stanowi remontu

cieknącego dachu, orynnowanie budynku, naprawa odpadających gzymsów, oraz

wykonanie elewacji szpitala. 

Dyrektor  DPS  Obryte  –  J.  Mroczkowski  poinformował  o  konieczności

modernizacji  oczyszczalni  ścieków  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obryte.

Dyrektor  przypomniał,  że  pierwsze  próby modernizacji  oczyszczalni  podjęto  w

2003r.  Wówczas wykonano SIWZ , ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. 

W kosztach modernizacji oczyszczalni ścieków , które wynosił ok. 927.000zł mieli

partycypować:  Gmina  Obryte  i  Powiat  Pułtuski  w wysokości  po 25% wartości

inwestycji,  oraz  uzyskano  promesę  WFOŚiGW  o  przekazaniu  środków  w

wysokości 50% wartości zadania. Ze względu na fakt, ze Rada Gminy w Obrytem

nie  wyraziła  zgodny  na  25%  udział  w  kosztach  modernizacji  oczyszczani  –

proponowała  10%,  nie  doszło do realizacji   prac modernizacyjnych oczyszczalni

ścieków.  Ponowne próby modernizacji oczyszczalni podjęto w roku 2004. Kwota

przetargowa wynosi ok. 775.000zł. 

Burmistrz Pułtuska poinformował, że koniecznym jest wykonanie remontu dachu

na  budynku  szpitala.  Natomiast  Gmina  Pułtusk  nie  będzie  partycypowała  w

wykonaniu elewacji bez gwarancji , że odnowienie elewacji nie  będzie skuteczne na

dłuższy okres czasu. Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym zapoznał się

ze  sprawozdaniem  finansowym  SP  ZOZ  ,  w  którym  jest  tylko  wzmianka  nt.
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należności SP ZOZ wobec Gminy Pułtusk oraz informacja o konflikcie na temat jej

wysokości. Burmistrz poinformował, że powyższa należność  wynosi ok. 100.000zł.

Następnie dodał, że sprawa funkcjonowania Szpitala w Pułtusku dotyczy powiatu

oraz wszystkich gmin powiatu pułtuskiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny – S. Biesiekierski poinformował, że z informacji o

stanie bezpieczeństwa sanitarnego za 2003r. pkt. 5 –stan  sanitarny zakładów służby

zdrowia  –  wynika,  że  do  obiektów  o  niezadowalającym  stanie  techniczno-

funkcjonalnym  należy  zaliczyć,  m.in.  Szpital  w  Pułtusku.  Kontrole

przeprowadzone  w  Szpitalu  przez  Powiatową  Stację  Sanitarna  wykazały  57

punktów spornych - wytknięto uwagi , które powinny być naprawione w trybie

natychmiastowym.  Inspektor  Sanitarny  podkreślił,  że  Szpital  w  Pułtusku  służy

wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego a kwota 166.000zł przyczyniała by

się przynajmniej w części do poprawy warunków tam istniejących. 

Radny Z. Wiernicki podziękował Dyrektorowi DPS w Obrytem za przedstawione

informacje. Radny wyjaśni, że w błąd wprowadziła go informacja, że do budżetu

powiatu wprowadza się  zadanie  –  modernizacja oczyszczalni  ścieków. Powyższe

zadanie  już  poprzednio  zostało  wprowadzone.  Odnośnie  budowy  szpitala  –

poinformował,  że  zarówno  wypowiedź  Dyrektora  SP  ZOZ  jak  i  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  przekonują  Radnego  jeszcze  bardziej  o  tym,  że  należy

przeprowadzić wycenę 57 punktów  koniecznych do wykonania. 

Radny uważa,  że decyzja  dot. przekazania kwoty 100.000zł  na remont budynku

szpitala  jest  przedwczesna.  Radny  wnioskował,  aby  powyższa  kwota  została

zabezpieczona w budżecie powiatu z przeznaczeniem na prace remontowe szpitala. 

Decyzję o przydziale środków proponuje podjąć po uzyskaniu informacji o zakresie

prac remontowych i koniecznych środkach na ww. zadanie.

Radny  L.  Smyk  –  uważa,  że  Wydział  Budownictwa  i  Architektury  powinien

przygotować kosztorys prac remontowych Szpitala w oparciu o podane wytyczne

(57 punktów) Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Starosta Pułtuski poinformował, że realizacja 57 punktów wskazanych przez

Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest równoznaczne z wymogami jakie

musi spełnić nowy szpital. W Polsce ok. 80% szpitali nie spełnia wymogów

określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  w
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sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  i

sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu opieki zdrowotnej. 

Odnośnie  przeznaczenia  100.000zł  na  remont  budynku  szpitala  –  Starosta

poinformował, że koniecznym jest remont dachu z częściową wymiana konstrukcji

nośnej i pokrycia – koszt zadania 60.000zł. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Starosta Pułtuski poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Dyrektor

SP ZOZ przedstawi projekt niezbędnych prac remontowych szpitala w Pułtusku na

kwotę 100.000zł. 

Wobec  braku dyskusji  Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  w sprawie

zmian budżetu powiatu na 2004r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Troje radnych było nieobecnych na Sali Rady.

Uchwała Nr XIV/115/04 została podjęta. 

Ad. 14a

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji punktu piętnastego porządku

obrad  Podjecie  uchwały  w sprawie  w sprawie  ustanowienia  zabezpieczenia  w

formie weksla in blanco. 

Radny Z. Wiernicki zapytał, czy w pierwszej kolejności nie powinna zostać podjęta

uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

Skarbnik  Powiatu  odpowiedziała,  że  zadania  drogowe  współfinansowane  z

programu SAPARD zostały ujęte w poprzedniej uchwale w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2004r. Następnie wyjaśniła , że potrzeba ustanowienia zabezpieczenia w

formie weksla in blance dot. okresu 5 -letniego.

Wobec braku dyskusji  Przewodniczący  Rady Powiatu odczytał  treść  uchwały w

sprawie  ustanowienia  zabezpieczenia  w  formie  weksla  in  blanco  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 

Przeciw -

Wstrzymało się -
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Troje radnych było nieobecnych na Sali Rady.

Uchwała Nr XIV/116/04 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji punktu piętnastego porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu.

Przewodniczący   Rady  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie  projektu

uchwały.

Skarbnik  Powiatu  –  K.  Rzepnicka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  zawiera

propozycję  zaciągnięcia  długoterminowego kredytu w wysokości  1.361.741zł   na

sfinansowanie niżej wymienionych wydatków nie mających pokrycia w dochodach:

- modernizacja  trzech  dróg  współfinansowanych  z  programu  SAPARD

1.256.741zł

- modernizacja  ronda  przy  ul.  Mickiewicza  współfinansowanego  z  Urzędem

Marszałkowskim – 105.000zł

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku pytań  Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Wyniki głosowania

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych było nie obecnych na Sali Rady. 

Uchwała Nr XIV/117/04 została podjęta. 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji punktu szesnastego porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW. 

Przewodniczący   Rady  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie  projektu

uchwały.

Skarbnik Powiatu – K. Rzepnicka poinformowała, że projekt zawiera propozycję

zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 965.888zł na termomodernizacje

budynków placówek oświatowych. 
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Zadania do realizacji to:

- ZSR w Golądkowie wartość zadania 211.153zł w tym pożyczka 189.953zł 

- ZSZ w Pułtusku wartość zadania 577.135zł w tym pożyczka 519.335zł

- ZS w Pułtusku wartość zadania 162.320zł w tym pożyczka 146.020zł

- Bursa Szkolna w Pułtusku wartość  zadania  122.880zł  w  tym  pożyczka

110.580zł

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia

pożyczki z WFOŚiGW  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Wyniki głosowania

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych było nie obecnych na Sali Rady. 

Uchwała Nr XIV/118/04 została podjęta. 

Ad.17

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa

drogowego dróg powiatowych na cele  niezwiązane  z budową ,  przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący odczytał projekt

uchwały  w  sprawie wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg

powiatowych  na  cele  niezwiązane  z  budową  ,  przebudową,  remontem,

utrzymaniem i ochroną dróg   i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie było obecnych na Sali Rady. 

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XIV/119/04.

Ad.18

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów
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pracy komisji na 2003r.  Poinformował, że sprawozdania Komisji zostały przyjęte

na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu i zostały przekazane wszystkim radnym

wraz z zawiadomieniami o Sesji. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

sprawozdań Komisji  stałych Rady Powiatu z realizacji  planów pracy komisji  na

2003r.

 Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie było obecnych na Sali Rady. 

Rada Powiatu przyjęła  sprawozdania.

Ad. 19

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu.  

Dyrektor Wydziału Finansów- H.Gryc – poinformowała, że w okresie pomiędzy

XIII a XIV Sesją Rady Powiatu, czyli od 29 marca br. Zarząd Powiatu podjął dwie

uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- nr  72/04 z dnia 8 kwietnia 2004 r. – dot. zwiększenie budżetu o kwotę 44.086 zł

z  przeznaczeniem  dla  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego

zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody;

- nr  73/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. – dot. podziału części rezerwy ogólnej w

kwocie 22.883 zł i przeznaczył ją na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

w Ołdakach.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie było obecnych na Sali Rady. 

Rada Powiatu przyjęła  informację.

Ad.20
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Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Informacja  na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady

Powiatu.   Przewodniczący  poinformował,  że  powyższa  Informacja  została

przekazana   

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

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

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie było obecnych na Sali Rady. 

Rada Powiatu przyjęła  informację.

Ad.21

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych – K. Strzyżewski – poinformował, że droga

nr 618 Gołymin-Pułtusk-Wyszków, znalazła się w strukturach  unijnych i obecnie

przygotowywana  jest  dokumentacja   związana  z  jej  przebudową.  W  sprawie

remontu odc. drogi od mostu „Obrońców Pułtuska” do drogi nr 61 , w dniu 16

kwietnia  Starosta  Pułtuski  skierował  pismo  do  Dyrektora  Departamentu

Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego. Następnie Dyrektor poinformował, że

ciągu  drogowym  Gołymin-Pułtusk-Wyszków,  będzie  uwzględniona:  budowa

chodników  z  zatokami  autobusowymi  w miejscowościach  Kozłówka,  Gołymin,

Pniewo.  Dyrektor  poinformował,  że  będzie  zmiana  parametrów  nawierzchni,

przebudowa - poszerzenie z 6m do 7m z uwzględnieniem chodnika po lewej stronie

ulicy Wyszkowskiej (odcinek od mostu do ul. Tartacznej) .

Starosta – poinformował, że  wystąpił Marszałka Województwa, który jest zarządcą

drogi – ul. Wyszkowska , aby uwzględnił w projekcie modernizacji drogi budowę

ronda  na  skrzyżowaniu  ulic  Wyszkowskiej,  Tartacznej,  Grabowej.  Starosta

poinformował, że nie zna umowy zawartej pomierzy Urzędem Marszałkowskim a

Z.  Nizińskim  dot.  warunków  wydania  zgody  na  wjazd  i  wyjazd  z  drogi

wojewódzkiej. 
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Wiceprzewodniczący L. Smyk – apelował o zakup podstawowego sprzętu dla ZDP

tj. skrapiarki. 

Dyrektor  ZDP  –  K.Strzyżewski –  poinformował,  że   ZDP  remontuje  drogi

polewając  emulsją   i  zasypując  ubytki  nawierzchni  grysem  oraz  wykorzystując

zagęszczarkę.  Dyrektor poinformował, że złożył  zamówienie do przedsiębiorstwa,

które jeszcze w tym tygodniu dostarczy skrapiarkę.

Starosta – poinformował, że skrapiarka została zakupiona za środki zaoszczędzone

na zimowym utrzymaniu dróg. 

 Ad.22

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad - Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Starosta –  przypomniał,  że  na  XIII  Sesji  Rada  Powiatu  podjęła  stanowisko  w

sprawie  zmian  w  zakresie  właściwości  Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku.  W

odpowiedzi  na  powyższe  pismo  Minister  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji

poinformował o decyzji Ministera Sprawiedliwości o zachowaniu dotychczasowej

podległości  administracyjnej  gminy  Nasielsk  .  .  Starosta  przedstawił  pismo

Podsekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Sprawiedliwości  dot.  negatywnego

rozpatrzenia wniosku Starosty Nowodworskiego o przeniesienie gminy Nasielsk z

obszaru  właściwości  Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku  do  właściwości  Sądu

Rejonowego  w Nowym Dworze Mazowieckim 

K.Strzyżewski  –  Dyrektor  ZDP  w  Pułtusku  –  podziękował  Komendantowi

Powiatowemu  Państwowej  Straży  Pożarnej  za  pomoc   w  porządkowaniu

zadrzewień  -  usuwaniu  gałęzi,  poprzez  udostępnienie  podnośnika.  Dyrektor

szacował, że dzięki pomocy straży pożarnej, ZDP zaoszczędził ok. 8 tys zł. 

Wiceprzewodniczący  –  L.  Smyk -   zwrócił  się  do  Dyrektora  ZDP z  prośbą  o

podanie liczby zatrudnionych pracowników fizycznych.

K.Strzyżewski  –  Dyrektor  ZDP  w  Pułtusku  –  poinformował,  że  w  ZDP

zatrudnionych jest 10 pracowników oraz 4 pracowników zatrudnionych w ramach

robót publicznych. 

Wiceprzewodniczący – L. Smyk -  poinformował o zakrzaczeniach przy drogach

powiatowych  na  terenie  Gminy  Obryte  –  np.  w  miejscowości  Bartodzieje.

Wiceprzewodniczący  zwrócił  się  do  Kierownika  Powiatowego  Urzędu  Pracy  o
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przyznanie środków na zatrudnienie dodatkowych pracowników w ramach robót

publicznych. 

Starosta – poinformował, że powiat pułtuski wystąpił do Ministerstwa Gospodarki ,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy , z wnioskiem dot.

45  etatów  (zatrudnionych  w  ramach  robót  publicznych)-  pracowników

porządkowych (po 5 pracowników skierowano by do poszczególnych do gmin,  10

do dyspozycji powiatu). 

Wiceprzewodniczący  –  L.  Smyk -   przedstawił  prośbę  o  pomoc  finansową  dla

Tadeusza  Borawskiego  mieszkańca  wsi  Zambski  gm.  Obryte   chorego  na  zanik

mięśni.

Przewodniczący –  prosząc  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do prośby  p.  T.

Borawskiego,  zwrócił  się  wszystkich  zgromadzonych  na  Sali  o  podjęcie

indywidualnych decyzji w sprawie pomocy. 

Ad.23

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad - Zamknięcie Sesji. Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został

wyczerpany.  Przewodniczący  podziękował  Radym  i  zaproszonym  gościom  za

udział w obradach. Przewodniczący zamknął XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. 

Godzina zakończenia posiedzenia – 19.45.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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