
Protokół Nr XIX/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  29 grudnia  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 16.15

Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  otworzył  dziewiętnastą  Sesję  Rady  Powiatu

w  Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy

15 Radnych,  co wobec  ustawowego  składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Lista obecności oraz porządek obrad stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu. 

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu , Wicewojewodę Mazowieckiego Pana

Dariusza  Piątka,  Panią  Grażynę  Gizińską  pracownika  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej w Pułtusku, Panią Annę Dubaj nauczyciela ZS im. B. Prusa w Pułtusku

Panią  Agnieszkę  Szajewską nauczyciela  ZS im. B.  Prusa  w Pułtusku,  Pana Witolda

Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,   Panią  Marię

Korbal  Prezes  Oddziału  Powiatowego  ZNP  w  Pułtusku,  Burmistrza  Pułtuska  oraz

Wójtów Gmin,  przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w  Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku Sesji

Wręczenie odznaczeń państwowych. 

Przewodniczący poprosił o rozszerzenie tego punktu obrad o „przyjęcie ślubowania i

wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego” 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją rozszerzenia tego punktu:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Zmiana została przyjęta. 

Przewodniczący  udzielił  głosu  Panu  Witoldowi  Saracynowi  członkowi  Zarządu

Powiatu. 



Członek  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  –  p.  W.  Saracyn  –  poinformował,  że

przystępujemy  do  bardzo  ważnej  części  dzisiejszej  Sesji  Rady  Powiatu  w Pułtusku,

podczas której zostaną wręczone odznaczenia państwowe. 

Pan Saracyn poprosił o powstanie do hymnu państwowego. 

Wszyscy uczestnicy Sesji odśpiewali hymn państwowy. 

Pan Saracyn poprosił o zajęcie miejsc. 

Następnie  poinformował,  że  na  podstawie  art.  138  Konstytucji  Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach

i odznaczeniach, na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7

listopada 2011 roku  na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w działalności

na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: 

1. Pan Wiesław Cienkowski

2. Pan Zbigniew Jan Szczepanik

Pan Saracyn poprosił  o wystąpienie wymienionych osób. 

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, a Pana Wojewodę o wręczenie odznaczeń

Wojewoda Mazowiecki  Dariusz Piątek wręczył odznaczenia.

Pan  Saracyn  poinformował,  że  na  podstawie  art.  138  Konstytucji  Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach

i odznaczeniach, na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7

listopada 2011 roku,   na wniosek Wojewody Mazowieckiego,za zasługi w działalności

na rzecz społeczności lokalnej  Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został: Pan

Krzysztof Janusz Pieńkos

Pan Saracyn poprosił Pana Krzysztofa Janusza Pieńkosa o wystąpienie.  

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, a Pana Wojewodę o wręczenie odznaczeń

Wojewoda Mazowiecki  Dariusz Piątek wręczył odznaczenie.
Członek Zarządu p. Witold Saracyn poinformował, że na podstawie art. 138 Konstytucji



Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października

1992  r.  o  orderach  i  odznaczeniach,  na  mocy  Postanowienia  Prezydenta

Rzeczypospolitej  Polskiej   z  dnia  26  października  2011r.,   na  wniosek  Wojewody

Mazowieckiego,  za  wzorowe,  wyjątkowo  sumienne  wykonywanie  obowiązków

wynikających  z  pracy  zawodowej  Medalem  Złotym  za  Długoletnią  Służbę

odznaczona została: Pani Grażyna Gizińska

Pan Saracyn poprosił  Panią Grażynę Gizińską o wystąpienie.

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, a Pana Wojewodę o wręczenie odznaczeń

Wojewoda Mazowiecki  Dariusz Piątek wręczył odznaczenie.

Pan Saracyn poprosił o zajęcie miejsc a Pana Wojewodę o zabranie głosu. 
Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek – pogratulował wyróżnionym, Poinformował, że

nadchodzi  rok 2012, który będzie ważny dla Polski,  mając w kontekście  wydarzenie

jakim będzie Euro  2012.  Dodał,  że  czeka nas  kolejny,  trudny rok,  ponieważ kryzys

światowy  dał  się  odczuć  również  w  Polsce.  Zaznaczył,  że  wspólnie  z  Wojewodą

Mazowieckim  Jackiem  Kozłowskim  liczą  na  dobrą  współpracę  z  samorządami

powiatowymi i gminnymi. Zaznaczył, że chciałby aby relacje Wojewoda – samorząd

były  partnerskie.  Następnie  życzył  wszystkiego  najlepszego  w  nadchodzącym  roku

2012, zdrowia, realizacji inwestycji oraz zaufania społecznego. 

Przewodniczący - poinformował, że życie każdego człowieka w dużej mierze wypełnia

praca. Jednak są takie chwile, jak ta dzisiejsza, które są okazją do odznaczenia  osób

wyróżniających się  w pracy na rzecz społeczności lokalnych i podziękowania  za ich

zaangażowanie, odpowiedzialność, pracowitość. 

Przewodniczący  pogratulował  odznaczonym   i  wyraził  nadzieję,  że  otrzymane

odznaczenia będą stanowiły motywację do dalszej pracy. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby  zabrać głos?

Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Szczepanik – w imieniu kolegów oraz własnym

złożył podziękowania Wojewodzie  za wystąpienie  z wnioskiem do Prezydenta  RP o

nadanie odznaczeń oraz za obecność na dzisiejszej Sesji i osobiste wręczenie wysokiej

rangi państwowej odznaczeń, które z godnością przyjęli. Pan Szczepanik podziękował

Staroście  Wroniewskiemu  oraz  Staroście  Sarcynowi  za  zauważenie  i  docenienie  ich



pracy na rzecz społeczności powiatu pułtuskiego. Członek Zarządu poinformował, że

odebranie  odznaczenia  z  rąk  Wojewody  to  nie  tylko  chwila  przyjemności,  to

zobowiązanie  i  motywacja  do  dalszej  pracy.  W  imieniu  odznaczonych  kolegów  i

własnym  poinformował,  że  w  dalszym  ciągu  będzie  pracować  na  rzecz  powiatu

pułtuskiego i jego mieszkańców. 

Członek Zarządu Powiatu p. Witold Saracyn – poinformował, że zgodnie z art. 9b Karty

Nauczyciela  przeprowadzono  postępowanie  egzaminacyjne  na  stopień  nauczyciela

mianowanego dla:

-  Pani  Agnieszki  Szajewskiej  –  nauczyciela  historii  i  wiedzy  o  społeczeństwie  w

Zespole Szkół im. Bolesława  Prusa w Pułtusku 

-  Pani  Anny  Dubaj  –  nauczyciela  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych

gastronomicznych  oraz  języka  angielskiego  w  Zespole  Szkół  im.  Bolesława  Prusa

w Pułtusku

Egzaminy  przeprowadzone  w  dniu  8  grudnia  2011r.  zakończyły  się  wynikiem

pozytywnym. 

Aby Panie mogły być pełnoprawnymi nauczycielami mianowanymi muszą, zgodnie z

art. 15 Karty Nauczyciela, złożyć ślubowanie, po którym otrzymają akt nadania. 

Pan Saracyn poinformował, że za chwilę nastąpi złożenie ślubowania. 

Poprosił o wystąpienie Pani Agnieszki Szajewskiej oraz Pani Anny Dubaj. 

O  przyjęcie  ślubowania  poprosił  Starostę  Pułtuskiego  Pana  Edwarda  Marka

Wroniewskiego.

Pan Saracyn poprosił o powstanie oraz odczytał tekst roty ślubowania:

"Ślubuję  rzetelnie  pełnić  mą  powinność  nauczyciela  wychowawcy  i  opiekuna

młodzieży,  dążyć  do  pełni  rozwoju  osobowości  ucznia  i  własnej,  kształcić  i

wychowywać młode pokolenie  w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji  narodowych,

poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg”

Pani Agnieszka Szajewska złożyła ślubowanie i podpisała akt nadania. 



Pani Anna Dubaj złożyła ślubowanie i podpisała akt nadania. 

Przewodniczący poinformował, że w imieniu Rady Powiatu serdecznie gratuluje oraz

życzył aby praca zawodowa przynosiła jak najwięcej satysfakcji a osiągnięcia uczniów

były powodem do dumy i radości. 

Przewodniczący życzył wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym

Następnie  poinformował,  że  korzystając  z  obecności  Pana  Wojewody  jak  również

z okazji  zbliżającego  się  Nowego  Roku  złożył  Panu  Wojewodzie,  Radnym  oraz

zaproszonym gościom najserdeczniejsze życzenia.

Życzył dużo zdrowia, spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń, zadowolenia  z pracy

i  realizacji  osobistych  planów.  Życzył  aby  przyszły  rok  był  dla  naszego  powiatu

pomyślny pod względem finansowym i inwestycyjnym oraz wszystkiego, co najlepsze

w Nowym 2012 roku. 

Starosta  – podziękował Wojewodzie za dotychczasową współpracę,  która jest bardzo

ważna  dla  władz  powiatu.  Starosta  wraził  nadzieję,  że  współpraca  ta  będzie

kontynuowana.  Ponadto  Starosta  podziękował  za  współpracę  samorządom  gminnym

oraz mediom. Starosta podziękował Radnym, Dyrektorowym Wydziałów, kierownikom

jednostek oraz wszystkim pracownikom za dobrą i sumienną pracę.  Na nadchodzący

Nowy Rok Starosta życzył spełniania marzeń i realizacji założonych celów.  

O godz. 16.40 Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę.

Ad. 3

Po przerwie o godz 16.50 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu

trzeciego porządku Sesji - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  Radnym  został  przekazany  porządek  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem wniosków, Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, zgodnieW związku z brakiem wniosków, Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, zgodnie

z którym będą prowadzone obrady:z którym będą prowadzone obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.        

2. Wręczenie odznaczeń państwowych. 



3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2011r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  niegospodarność   Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w   Pułtusku  do

zawierania przez powiat pułtuski porozumień. 

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  pracy  Komisji

Rewizyjnej. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasających  z  upływem  roku

budżetowego.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2012r. 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.



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

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

20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

22.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu  XVIII Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół Nr XVIII/2011 został przyjęty.Protokół Nr XVIII/2011 został przyjęty.  

Ad.5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna  K.  Estkowska –  poinformowała,  że  podczas  wcześniejszych  posiedzeń  Sesji

Rady  Powiatu  zgłaszała  sprawę  podniesienia  bezpieczeństwa  na  ul.  Tysiąclecia.  Jej

pytanie dotyczyło dwóch spraw: czy można na ul. Tysiąclecia usytuować tzw. garby

oraz czy można wydzielić część jezdni przy przejściu dla pieszych, aby nie parkowały

tam samochody. W odpowiedzi otrzymała obszerny materiał do zapoznania się. 



Radna  dodała,  że  otrzymała  notatkę  ze  spotkania,  które  odbyło  się  w  dniu

19 grudnia 2011r., w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Pułtusku,

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Straży Miejskiej w Pułtusku, Zarządu Dróg

Powiatowych  w Pułtusku  oraz  Starostwa  Powiatowego.  Podczas  spotkania  Dyrektor

Zarządu  Dróg  Powiatowych  przedstawił  projekt  stałej  organizacji  ruchu  na  ul.

Tysiąclecia, który zakłada przesunięcie przejścia dla pieszych oraz umieszczenie dwóch

azyli  dla  pieszych  tzw.  wysepek.  Poza  tym padła  również  zapowiedź  poszukiwania

rozwiązania  na  skrzyżowaniu  ulic  Tysiąclecia  i  Wojska  Polskiego,  a  także  m.in.

kontrola oświetlenia, zwiększenie czujności strony służb policji oraz straży miejskiej.

Następnie  Radna  poinformowała,  że  otrzymała  również  opinię  prawną  dot.  zasad

usytuowania  urządzeń  ograniczających  prędkość  pojazdów  (tzw.”garbów”)  oraz

rozdział  8  załącznika  nr  4  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca

2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich

umieszczania na drogach. 

Radna  zaznaczyła,  że  nie  uzyskała  odpowiedzi  na  złożoną  interpelację.  Jej  pytanie

dotyczyło konkretnie czy można usytuować garby na ul. Tysiąclecia. Przekazana opinia

prawna spowodowała, że ma jeszcze więcej pytań w tym temacie. Zgodnie z przekazaną

opinią, w celu wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów stosuje się dwa

rodzaje urządzeń: progi zwalniające i progi podrzutowe. 

Można je stosować wyłącznie w tych miejscach, na których jest  konieczne skuteczne

ograniczenie  prędkości,  jeżeli  inne  metody  są  nieskuteczne  lub  ich  skuteczność  jest

niewystarczająca. Następnie zgodnie z opinią prawną progi podrzutowe (tzw. “wąskie

spowalniacze”)  można  stosować  jedynie  poza  drogami  publicznymi  (np.  drogi

wewnątrzosiedlowe, zakładowe, na parkingach i przy wjazdach na parkingi).

Progi  zwalniające  można  stosować  w  obszarze  zabudowanym  na  drogach

następujących  klas  technicznych:  lokalna,  dojazdowa,  wyjątkowo  zbiorcza.  Radna

poinformowała, że w tym miejscu zastanawia się, co to są drogi wyjątkowo zbiorcze.

Kolejna informacja zawarta w opinii dotyczy odległości od skrzyżowania ulic lub dróg,

przejścia  dla  pieszych  końcowego  punktu  łuku  poziomego  drogi,  gdzie  progi

zwalniające  nie  mogą  być  umieszczane.   Radna  poinformowała,  że  z  przekazanej

informacji dowiedziała się jak wygląda próg zwalniający, z czego się składa itd., jednak



nie uzyskała konkretnej informacji co można zrobić na ul. Tysiąclecia, aby poprawić

bezpieczeństwo? 

Starosta –  zwrócił  się  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  oraz  do  radcy

prawnego o konkretne ustosunkowanie się do złożonego przez radną pytania. 

Radca prawny – B. Sokalski – poinformował, że nie jest jego rolą oceniać czy istnieją

środki pozwalające na skuteczne ograniczenie prędkości. Dodał, że w opinii przedstawił

możliwości prawne, w jakich takie progi mogą być instalowane. 

Starosta – poinformował, że mecenas przedkłada prawne możliwości a dyrekcja Zarządu

Dróg Powiatowych podejmuje  decyzje adekwatne do potrzeb. Dlatego też oczekiwał

wspólnej odpowiedzi.

Radca prawny – B. Sokalski – poinformował, że ul. Tysiąclecia jest drogą lokalną. Jeśli

nie  ma  przeciwwskazań  technicznych  można  takie  progi  montować.  Jednak  ocena

techniczna należy do fachowców. 

Z-ca  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  p.  Anna  Krysiak –

poinformowała,  że  projekt  organizacji  ruchu  opracowany  przez  uprawnionego

projektanta  został  złożony  do  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Pułtusku  celem

zatwierdzenia.  Zostało zaproponowane rozwiązanie azyli  przy przejściu  dla pieszych,

przesunięcie przejścia dla pieszych przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego o ok. 12 m w stronę

Szkoły Podstawowej Nr 3, następnie wyznaczenie pola martwego, które nie pozwoli na

zaparkowanie samochodu. Jeśli chodzi i oświetlenie ul. Tysiąclecia, w dniu dzisiejszym

zostało udzielone zlecenie do zakładu energetycznego, w najbliższych dniach zostaną

rozpoczęte prace mające na celu poprawę oświetlenia przy przejściu dla pieszych. Poza

tym zostanie wymienione oświetlenie w panelu nad przejściem dla pieszych. Dyrektor

poinformowała,  że  jeśli  warunki  atmosferyczne  pozwolą,  prace  związane  z

zamontowaniem azyli rozpoczną się na początku 2012r. Po zatwierdzeniu organizacji

ruchu  przejście  dla  pieszych  zostanie  przesunięte  a  „stare  przejście”  zostanie

zlikwidowane.  Zgodnie  z  przepisami  o  ruchu  drogowych  nie  można  parkować  10m

przed i za przejściem dla pieszych.  W projekcie  organizacji  ruchu te miejsca zostały

wydzielone  dodatkowo  tzw.  martwymi  polami,  na  których  zostaną  umieszczone

krawężniki,  aby jednoznacznie zasygnalizować zakaz parkowania dla samochodów w

odległości 10m przed i za przejściem dla pieszych. Następnie Dyrektor poinformowała,

że jeśli chodzi o zamontowanie progu zwalniającego, jest jedna wątpliwość przy jego



usytuowaniu  w  postaci  występującej  komunikacji  miejskiej  autobusowej.  Zgodnie  z

obowiązującymi przepisami tam gdzie występuje komunikacja autobusowa nie stosuje

się  progów  zwalniających.  Dyrektor  poinformowała,  że  rozwiązaniem,  jakie  można

zastosować jest  próg zwalniający na przejściu dla  pieszych.  Takie samo rozwiązanie

zostało  zastosowane  na  ul.  Świętojańskiej,  czy  na  ul.  17  Sierpnia.  Jednak  na  dzień

dzisiejszy Zarząd Dróg Powiatowych nie przyjął rozwiązania z przejściem dla pieszych

na  progu  zwalniającym.  Zostało  przyjęte  nowe  rozwiązanie  w  postaci  azyli  przy

przejściu dla pieszych oraz jego przesunięcie, które stanowią element bezpieczeństwa.

Zakończenie prac nastąpi docelowo wiosną. Natomiast w najbliższych dniach zostaną

zrealizowane prace możliwe do wykonania.

Starosta – uzupełniając przedstawioną informację przez p. A. Krysiak, poinformował, że

projekt organizacji ruchu był uzgodniony ze wszystkimi służbami, w celu zwiększenia

bezpieczeństwa na ul. Tysiąclecia. Jeśli okaże się, że pomimo wykonania prac zgodnie z

nową  organizacją  ruchu,  nie  zapewni  to  odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa,

będzie zalecał przyjęcie takiej interpretacji, która pozwoli na spowolnienie ruchu na ww.

ulicy. 

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. 
Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach –

poinformowała,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  obradowała  na

posiedzeniach w dniach 5 grudnia oraz 29 grudnia 2011r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XIX Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska -

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniach w dniach 5 grudnia

oraz  29  grudnia  2011r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy będące  przedmiotem obrad

dzisiejszej Sesji. 

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Zbigniew  Kołodziejski –

poinformował,  że Komisja Bezpieczeństwa  obradowała na posiedzeniach w dniach  5

grudnia oraz 28 grudnia 2011r. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniach w dniach

5 grudnia, 12 grudnia oraz 29 grudnia 2011r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XIX Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2011r. 

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  ten  był  szczegółowo  omawiany  podczas

posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu.

Zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

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

Uchwała Nr XIX/90/2011 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  Pana  Zbigniewa

Lachowskiego  na  działalność  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  został  szczegółowo

omówiony  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Powiatu.  Po  wysłuchaniu  wyjaśnień

Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku Komisje uznały, że skarga jest bezzasadna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził



głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/91/2011 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na niegospodarność  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  Pana  Zbigniewa

Lachowskiego na  niegospodarność Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku został szczegółowo

omówiony  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Powiatu.  Po  wysłuchaniu  wyjaśnień

Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku Komisje uznały, że skarga jest bezzasadna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/92/2011 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że temat  skargi  złożonej  przez  Pana  Zbigniewa

Lachowskiego  na  działalność  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  został  szczegółowo

omówiony  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Powiatu.  Po  wysłuchaniu  wyjaśnień

Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku Komisje uznały, że skarga jest zasadna. 



Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/93/2011 została podjęta. 

Starosta – poinformował, że po ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Puł-

tusku przedstawiciele związków zawodowych działających przy SP ZOZ zwrócili się z

prośbą o “ograniczenie aktywności” p. Zbigniewa Lachowskiego. Jeśli prośba ta zosta-

nie potwierdzona pisemnie, wówczas z radcami prawnymi zostanie określona forma wy-

stąpienia do określonych organów  w celu ograniczenia działań p. Lachowskiego. Sta-

rosta  poinformował,  że nie  neguje prawa obywatela  do dostępu  do informacji,  zgła-

szania uwag, wskazywania problemów, jednak ilość pism składanych przez p. Lachow-

skiego zaczyna traktować jako działania na szkodę SP ZOZ oraz powiatu, jako próbę

rewanżu  za  roszczenia  finansowe,  które  p.  Zbigniew  chciałby  uzyskać  od  SP  ZOZ

w Pułtusku. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Zarządu Powiatu w  Pułtusku do za-

wierania przez powiat pułtuski porozumień. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/93/2011 została podjęta. 

Ad. 11



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyj-

nej. 

Przewodniczący  udzielił  głosu  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Dorocie

Sobolewskiej – Biesiekierskiej 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  -  Pani  Dorota  Sobolewska  –  Biesiekierska –

poinformowała, że Radnym został przekazany  projekt rocznego planu kontroli Komisji

Rewizyjnej  na 2012r.,  który został ostatecznie uzgodniony na posiedzeniu w dniu 29

grudnia 2011r. 

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/93/2011 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

 Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/95/2011 została podjęta. 

Ad. 13



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/96/2011 została podjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego   punktu  porządku

obrad   Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/97/2011 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:



Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/98/2011 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  odczytała   opinię

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  o  projekcie  uchwały  w  sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  Uchwałę  Nr  Ci.446.2011  Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011r.  w sprawie

wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały

o wieloletniej prognozie finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pana

Krzysztofa Nuszkiewicza o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 

Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

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

zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się

na rok budżetowy i co najmniej na trzy kolejne a w przypadku zobowiązań, na okres na

który zaciągnięto zobowiązania.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego

jest na lata 2012-2024 ponieważ na taki okres zaciągnięto kredyty, pożyczki i dokonano

emisji obligacji komunalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z dwóch części:

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

– oraz części zawierającej przedsięwzięcia wieloletnie na rok 2012 i kolejne lata.



Komisja  po  zapoznaniu  się  z  założeniami,  zasadami  sporządzania  oraz  zadaniami

ujętymi w projekcie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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

Uchwała Nr XIX/100/2011 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2012r.

Przewodniczący  poprosił  Pana  Starostę,  aby  zgodnie  z  podpunktem  pierwszym

przedstawił projekt uchwały budżetowej 

Starosta  Pułtuski  Edward  Marek  Wroniewski -   poinformował,  że  Zarząd  Powiatu

przyjął projekt budżetu na 2012 r. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 130/2011  w dniu 14

listopada 2011 r. 

Projekt  został  przedłożony  w  dniu  14  listopada  2011  r.  Przewodniczącemu  Rady

Powiatu i w dniu 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Założone wielkości budżetu to:

1. Planowane dochody - 52.281.422 zł 

2. Planowane wydatki - 52.005.323 zł 

3. Planowana nadwyżka budżetu -     276.099 zł 

4. Planowany kredyt długoterminowy -  1.300.000 zł

Starosta poinformował, że projekt budżetu zawiera rozchody w kwocie 1.576.099

zł i są to środki niezbędne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów,

pożyczek i emisji obligacji.  

W  ramach  projektu  budżetu  zaplanowano  wydatki  majątkowe  na  ogólną  kwotę:

1.470.943 zł  i są to:

-  dotacje celowe dla  samorządu  województwa na  realizację  dwóch projektów:  prace



geodezyjne i elektroniczna administracja: kwota 115.382 zł 

– zakupy inwestycyjne w Starostwie (rozbudowa serwera, zakup szaf metalowych dla

akt osobowych i dokumentacji niejawnej) kwota: 47.750 zł

– dokończenie zadania: przebudowa drogi Gładczyn – Cieńsza kwota: 95.000 zł

– przebudowa  drogi  Pułtusk-Grabówiec-Zatory  na  odcinku  Grabowiec  kwota:

1.212.811 zł 

Jest  to  50%  wartości  zadania,  ponieważ  będziemy  składać  wniosek  do  Ministra

Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy drogowej. 

Starosta poinformował, że w projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

– ogólną – 100.000 zł, co stanowi 0,19% wydatków ogółem (pułap ustawowy 1%)

– celową – 1.602.690 zł, co stanowi 3,08% wydatków  (pułap ustawowy 5%)

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

– zadania oświaty - 1.313.690 zł

– zadania opieki społecznej -    200.000 zł 

– zarządzanie kryzysowe -      89.000 zł 

Starosta  poinformował,  że  w  ramach  projektu  budżetu  wyodrębnione  zostały

wynikające z ustawy o finansach publicznych obligatoryjne zadania, tj.:

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

b) wydatki inwestycyjne jednoroczne

c) dochody  i  wydatki  realizowane  w  ramach  porozumień  między  jednostkami

samorządu terytorialnego. 

W przypadku powiatu pułtuskiego jest to:

– praktyczna nauka zawodu

– placówki  opiekuńczo  –  wychowawcze  i  rodziny  zastępcze  (ponosimy  wydatki

z tytułu pobytu dzieci w tych placówkach w innych powiatach) 

– prowadzeni biblioteki z Miastem Pułtusk 

d) dotacje dla szkół niepublicznych 

(w naszym przypadku są to szkoły prowadzone przez p. Wiesława Kołakowskiego) 

e) dotacja  dla  podmiotów  zaliczanych  i  niezaliczanych  do  sektora  finansów

publicznych.

W przypadku powiatu pułtuskiego jest to:



- dotacja na zadania kultury fizycznej i sportu – sektor niepubliczny.

Starosta poinformował, że porównując projekt budżetu na rok przyszły w stosunku do

roku bieżącego z przykrością należy stwierdzić, że jest on znacznie niższy i tak:

– dochody ogółem stanowią ok. 82,5% roku bieżącego

– wydatki ogółem stanowią ok. 81% roku bieżącego 

Dochody majątkowe roku 2011 – to kwota ok. 9,8 mln. zł  na rok przyszły – zero 

Wydatki majątkowe roku 2011 – to kwota ok. 12 mln. zł, na rok przyszły zaledwie:

ok. 1,4 mln. zł.

Starosta poinformował, że spadek środków finansowych wynika z ogólnej sytuacji kraju

i dotyczy nie tylko powiatu pułtuskiego lecz samorządów w kraju wszystkich szczebli.

(gminnych, powiatowych, wojewódzkich)

Starosta poinformował, że przekazując projekt budżetu na 2012 r. w imieniu własnym

jak również Zarządu Powiatu prosi o jego uchwalenie, wraz z autopoprawkami, które

przedstawi w jednym z kolejnych punktów obrad. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji podpunktu  2  przedstawienie

opinii komisji oraz wniosków radnych,

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  opinii  komisji  stałych  Rady  Powiatu

w Pułtusku dot. projektu uchwały budżetowej na rok 2012. 

Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  –  Pani  Halina  Banach –

poinformowała,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  obradowała  w  dniu

5 grudnia 2011r. 

Po  szczegółowym  omówieniu  projektu  uchwały  oraz  wysłuchaniu  wyjaśnień

udzielonych przez Starostę Pułtuskiego oraz Skarbnika Powiatu, Komisja pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały.

Zagadnienia poruszane przez Radnych:

– wysokość i przeznaczenie subwencji oświatowej

– plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011r. Komisja zapoznała się z propozycją Zarządu

Powiatu  w  Pułtusku  dotyczącą  wprowadzenia  autopoprawek  do  projektu  uchwały

budżetowej na 2012 rok 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –



poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych obradowała na dwóch posiedzeniach

Komisji, tj. 5 grudnia 2011r. i 29 grudnia 2011r. 

Na  pierwszym  posiedzeniu  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały

budżetowej na 2012r. 

Najistotniejsze elementy poruszane przez Radnych na posiedzeniu komisji to:

– zasady finansowania oświaty i wysokość subwencji oświatowej.  

– poziom wydatków majątkowych na rok 2012 w stosunku do roku 2011

– plan zadań inwestycyjnych na rok 2012. 

Na  drugim   posiedzeniu  Komisja  zapoznała  się  z  propozycją  Zarządu  Powiatu

w Pułtusku dotyczącą wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na

2012 rok 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Bezpieczeństwa – Pan Zbigniew Kołodziejski –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w dniu  5 grudnia  2011r,

wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2012r. 

Najistotniejsze elementy poruszane przez Radnych na posiedzeniu komisji to:

– poziom subwencji oświatowej i jej przeznaczenie, 

– poziom wydatków majątkowych na rok 2012 w stosunku do roku 2011

– plan zadań inwestycyjnych na rok 2012. 

Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011r. Komisja zapoznała się z propozycją Zarządu

Powiatu  w  Pułtusku  dotyczącą  wprowadzenia  autopoprawek  do  projektu  uchwały

budżetowej na 2012 rok 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na trzech posiedzeniach tj. 

5 grudnia, 12 grudnia oraz w dniu dzisiejszym. 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo omówili projekt uchwały

oraz  wysłuchali   wyjaśnień  udzielonych  przez  Starostę  Pułtuskiego  oraz  Skarbnika

Powiatu.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. 

Zagadnienia poruszane przez Radnych to m.in.:

– zasady finansowania oświaty i wysokość subwencji oświatowej,

– plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 

Na  drugim  posiedzeniu  Komisja,  obradując  wraz  z  Przewodniczącymi  Komisji,

ustosunkowała się do tematów i dyskusji jaka miała miejsce podczas posiedzeń komisji



stałych Rady Powiatu. 

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

oraz wyjaśnieniami Starosty, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na

2012r. 

Na  trzecim  posiedzeniu  Komisja  zapoznała  się  z  propozycją  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku dotyczącą wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na

2012 rok 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu 3 Odczytanie opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła  opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik –  przedstawiła  Uchwałę  Nr  Ci.447.2011  Składu  Orzekającego  Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o

przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego  projekcie  uchwały  budżetowej  na

2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu 4   przedstawienie

stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Pułtuskiego. 

Starosta  –  poinformował,  że  na  posiedzeniach,  Komisje  Rady  Powiatu  wyraziły

pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. 

Jednocześnie  pozytywnie  zaopiniowały  propozycje  autopoprawek  do  budżetu,  które

przedstawił Zarząd. 

Autopoprawki Zarządu Powiatu to:

– wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej niżej wymienionych zadań:

1. projektu: Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego

systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego na kwotę 286.392 zł 

Uzasadnienie:

Z  uwagi  na  przesunięcie  terminu  realizacji  i  końcowego  rozliczenia  projektu  przez

Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Projektów  Unijnych  na  rok  2012  zachodzi



konieczność wprowadzenia wyżej wymienionej zmiany.

Źródła finansowania projektu:

• dotacja: 243.433 zł

• środki własne: 42.959 zł. 

2. Zwiększenie  zadania  pn.  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  o

kwotę 79.783 zł 

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków roku 2011 w kwocie 79.783

zł do realizacji w roku 2012. 

Niewykorzystane środki w 2011 r. to:

oszczędności w wyniku postępowań przetargowych, 

niewydatkowanie  środków z tytułu niewyznaczenia  przez  Wojewodę Mazowieckiego

terminu egzaminu państwowego dla kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy. 

Całkowita  wartość  projektu  na  lata  2011  –  2013  nie  ulega  zmianie  i  wynosi

3.946.692,30 zł, w tym:

§ rok 2011 – 1.414.205,03 zł 

§ rok 2012 – 2.482.279,67 zł 

§ rok 2013 – 50.207,60 zł 

Źródła finansowania projektu:

− dotacja  z  budżetu  Unii  Europejskiej  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego,

− dotacja z budżetu państwa. 

3. Przeznaczenie  dotacji  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  w

wysokości 50.000 zł. 

Uzasadnienie

Została  przeprowadzona  procedura  wynikająca  z  Ustawy  o  pożytku  publicznym

i  wolontariacie.  Przeprowadzono  konkurs  ofert  –  złożona  została  jedna  oferta

tj.  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego.  Protokół  Komisji  Konkursowej

wyboru oferty z dnia 21.12.2011 r. 

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki w kwocie 50.000 zł .



Autopoprawka  polegać  będzie  na  wprowadzeniu  w  załączniku  7  podmiotu  tj.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.  

Starosta  poinformował,  że  proponowane  autopoprawki  zwiększają  poziom  budżetu

powiatu pułtuskiego następująco:

– planowane dochody o kwotę 366.175 zł , co daje poziom 52.647.597 zł

– planowane wydatki o kwotę 366.175 zł, co daje poziom 52.371.498 zł 

– nie  zwiększają  deficytu  budżetu,  ani  nie  zmniejszają  planowanej  nadwyżki

budżetowej.

Ponadto należy podkreślić,  że zadania proponowane autopoprawką Zarządu, to

projekty unijne, finansowane prawie w całości środkami zewnętrznymi, jedynie projekt

realizowany  przez  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej  wymaga

nieznacznego na rok przyszły udziału w kwocie: 42.959 zł, który został zabezpieczony

dochodami własnymi (z opłat komunikacyjnych). 

Innych  wniosków  formalnych  poza  autopoprawkami  Komisje  do  projektu

budżetu nie zgłaszały. 

Przedstawiając  powyższe,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  Starosta  poprosił  o

podjęcie  uchwały  w sprawie  projektu  uchwały  budżetowej  wraz  z  przedstawionymi

autopoprawkami.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  5 dyskusja  nad

wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Radny Jerzy  Wal – poinformował,  że analizując  projekt  uchwały  budżetowej  na rok

2012 nasunęło mu się kilka pytań.  Pierwsze brzmi:  jaki to jest budżet?  Przeglądając

nowe zadania inwestycyjne zawarte w budżecie, czyli:

• przebudowa  drogi  Zatory  –  Grabówiec  –  koszt  ok.  2,6  mln  zł,  z  tego  środki

zewnętrzne 1,3 mln zł; 1,3 mln zł to środki pochodzące z kredytu,

• rozbudowa serwera urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku 30.750 zł, 

• zakup trzech szaf metalowych do przechowywania akt osobowych – 17.000 zł.

Są  to  nowe  inwestycje  planowane  na  2012  rok.  Następnie  radny  poinformował,  że

budżety jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego stanowią 95% planu roku 2011.



Nasuwa  się  pytanie,  czy  środków  tych  wystarczy  na  prawidłowe  funkcjonowanie

jednostek  w roku  2012,  biorąc  od uwagę  to,  że w nowym roku będą miały miejsce

podwyżki  energii  elektrycznej,  oleju opałowego i innych mediów? Czy w związku z

tym nie będzie konieczna redukcja etatów? Rady poinformował, że zdaje sobie sprawę z

tego, że jest to budżet przetrwania, stagnacji, nie powoduje rozwoju powiatu, dlatego nie

może poprzeć budżetu na rok 2012 i wstrzyma się od głosu. Dodał, że ma nadzieje, że

jego głos wstrzymujący będzie sygnałem dla Zarządu Powiatu aby podjął więcej starań

w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawianie infrastruktury w naszym

powiecie. 

Radna Krystyna Estkowska  – poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji Spraw

Społecznych  chciałaby  zaakcentować  potrzeby  placówek  oświatowych.  Dodała,  że

większość pozycji w budżecie powiatu zajmują dotacje i subwencje, których wielkości

wskazują na to, że czeka nas trudny rok. Ponadto zadania oświatowe realizowane są z

subwencji oświatowej. Jednak sama subwencja nie daje możliwości rozwoju. Ponadto

ważnym aspektem jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom, gdzie bardzo

rozbudowane zdania opieki zostały przekazane szkołom. Natomiast  ze strony szkół są

również  duże  potrzeby  i  oczekiwania  w  postaci  doradztwa,  pomocy,  współpracy  ze

strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wysokość subwencji oświatowej nie

uwzględnia  tego  rodzaju  pomocy.  W  ciągu  roku  owszem  pojawia  się  wiele  źródeł

finansowania, jest rezerwa, są ciekawe projekty innowacyjne, które dają większą ofertę

dla  młodzieży,  a  o  zwiększeniu  atrakcyjności  oferty  dla  młodzieży  już  trwały

niejednokrotnie rozmowy. Dlatego radna zaproponowała,  aby w momencie gdy będą

zatwierdzane  arkusze  organizacji  placówek  oświatowych,  wrócić  do  tych  tematów.

Następnie radna poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2012 bolesny jest brak

inwestycji  w  placówkach  oświatowych,  brak  jest  bazy  w  postaci  pomocy

dydaktycznych, która stanowić może o atrakcyjności oświaty w powiecie.

Starosta – poinformował, że jeśli chodzi o wypowiedź w sprawie oświaty ustosunkuje

się  do  niej  radny  Witold  Saracyn.  Następnie  poinformował,  że  Rada  Powiat  ma

obowiązek przyjąć budżet powiatu na rok następny. Zaznaczył, że jako radny a zarazem

mieszkaniec  powiatu,  ma bardzo krytyczny stosunek do tego budżetu,  nie z powodu

jego samej konstrukcji, ale z powodu ogólnej sytuacji finansowej samorządu powiatu

czy  gminy.  Dodał,  że  nie  wypada  mu zbyt  krytycznie  się  wypowiadać  w obecności



Wiceministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  który  reprezentuje  rząd.   Niestety

samorządowcy  są  w  ciężkiej  sytuacji,  ponieważ  problemy  w  dużym  stopniu  są

kierowane i  “spychane” na barki samorządów. Są one bardzo odczuwalne zwłaszcza

przez  kierowników  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych  odpowiedzialnych  za

sprawne  zabezpieczenie  zadań  statutowych.  Gospodarowanie  środkami  finansowymi

przeznaczonymi  na realizację ww. zadań to “sztuka przetrwania”, aby nie doprowadzić

do  redukcji  zatrudnienia.  Jest  to  poziom  na  granicy  bieżącego  administrowania.

Prawdopodobnie tam, gdzie są zawarte umowy na czas określony, mogą one nie zostać

przedłużone. Starosta wyraził nadzieję, że w ciągu roku pojawią się dodatkowe źródła

finansowania.  Zaznaczył,  że  obecnie  znajdujemy  się  pomiędzy  dwoma  okresami

programowania środków unijnych. Nie zwracając uwagi na priorytety, w momencie gdy

pojawi  się  możliwość  aplikowania  o  środki  unijne,  wówczas  powiat  będzie  o  nie

występował.  Przyszły  rok programowania jest wielką zagadką.  Na dzień dzisiejszy z

informacji,  jakie  są  przekazywane  z  poziomu  województwa,  rządu   będzie  można

aplikować  tylko o 20% puli  środków.  Starosta  zaznaczył,  że  nie  zgadza  się z tym i

Związek Powiatów Polskich będzie występował o podniesienie rangi i utrzymanie zadań

przez samorządy. Nie jest to komfortowa sytuacja, jednak efektem takich działań jest

potwierdzone przez rząd lekkie zmniejszenie subwencji rezerwy oświatowej z 0,6% na

0,5%.

Wiceminister  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  T. Nalewajk – poinformował,  że  subwencja

rezerwy oświatowej wynosi 0,4%.

Starosta – poinformował, że jest to kolejny przykład ograniczania środków finansowych

samorządom.  Następny  przykład  to  redukcja  z  roku  na  rok  funduszu  pracy  przy

jednoczesnym  narzucaniu  i  egzekwowaniu  standardów  w  stosunku  do  ilości  osób

bezrobotnych.  Pytanie  brzmi  jak  to  pogodzić?  Kolejny  przykład  stanowi  piecza

zastępcza, która nakłada na powiat szereg zadań bez zapewnienia środków finansowych

na ich realizację.

Starosta poinformował, że jeśli rząd nie utrzyma rezerwy drogowej, wówczas nie będzie

skąd  pozyskać  środków  na  inwestycje  drogowe  w  przyszłości.  Ponadto  blokady

zastosowane przy możliwości ubiegania się o kredyty czy pożyczki przez samorządy

stanowią kolejne ograniczenie. Starosta poinformował, że jako powiat jesteśmy totalnie

ubezwłasnowolnieni,  zdani  tylko  na  własne  możliwości.  Takie  przykłady  można



mnożyć.  Starosta  poinformował,  że  nie  mówi  tego,  żeby  narzekać,  ponieważ  po  to

podjęliśmy  się  tych  zadań,  aby  sobie  radzić,  jednak  z  taką  dysproporcją  pomiędzy

przekazywaniem zadań  a  ich finansowaniem jest  to  nieekonomiczne  i  nieracjonalne.

Dlatego trzeba o tym głośno mówić, ponieważ jeśli sami  nic nie wywalczymy to może

być  jeszcze  gorzej.  Starosta  poinformował,  że  liczy  na  zrozumienie  w  trudnych

uwarunkowaniach  i  sytuacji  finansowej.  Na  pewno  pomóc  mogą  wspólne

przedsięwzięcia,  nie  można  dopuścić  do  sytuacji,  w  której  nie  dojdziemy  do

porozumienia, ponieważ można na tym stracić. Przykład może stanowić “schetynówka”,

gdzie nie było porozumienia z Burmistrzem i żaden z samorządów ani powiatowy, ani

gminny nie otrzymał dofinansowania. 

Burmistrz Pułtuska W. Dębski – poinformował, że Gmina Pułtusk znalazła się na liście

rankingowej.

Starosta –  poinformował,  że  jeżeli  chcemy  pozyskiwać  środki  finansowe,  trzeba

współpracować  i  dostosowywać  się  do  wymogów.  W  najbliższej  przyszłości

priorytetem będzie współpraca, co podkreśla na sesjach rad gmin powiatu pułtuskiego.

Mniej więcej za 3 lata będzie można powiedzieć, że przetrwaliśmy. Poinformował, że

ma bardzo krytyczny stosunek do projektu budżetu jednak z racji pełnionej funkcji  i

realnych możliwości musi ten projekt uchwały poprzeć. 

Radny  Witold  Saracyn –  poinformował,  że  przysłuchując  się  wypowiedziom

przedmówców, również uważa, że budżet na rok 2012 nie jest “budżetem marzeń”. Jest

to budżet, który mógłby być o wiele lepszy. Jednak należy rozważyć czy przyjąć budżet

realny, który w odpowiednim momencie będzie można zwiększyć, czy przyjąć budżet,

który będzie przeinwestowany, z którego realizacją mogą być kłopoty. Jeśli chodzi o

samą  oświatę,  radny  poinformował,  że  w  tym  zakresie  również  będzie  prosił  o

współpracę  na  szczeblu  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.

Dodał, że niedługo zostanie przedstawiona propozycja dwuletniego pilotażu, na  który

będzie można pozyskać środki z zewnątrz.  Zarząd Powiatu będzie zajmował się tym

zagadnieniem.  Aby  realizować  powiatowy  pilotaż  powinny  w  nim  występować

wszystkie  podmioty:  przedszkola,  szkoły  podstawowe,  gimnazja  i  szkoły

ponadgimnazjalne.  Radny  poinformował,  że  środki  przeznaczone  na  ten  cel  w  skali

województwa mazowieckiego wynoszą ok. 167 mln zł. Jest taka możliwość, że powiat

otrzyma taki pilotaż, a jego realizacja rozpoczęłaby się od 1 września 2012r. i trwałby 2



lata. Byłaby to dobra forma rozszerzenia budżetu na zadania oświaty. Następnie radny

poinformował, że prawdopodobnie od 1 września 2012r. będzie propozycja utworzenia

Powiatowego  Centrum  Edukacji  w  Pułtusku,   w  którym jako  drugi  element  oprócz

Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  będzie  funkcjonował  Ośrodek  Doradztwa

Metodycznego.  Te  dwa  elementy  wspierane  przez  Bibliotekę  Pedagogiczną,  z  którą

zostanie  w  przyszłości  podpisane  porozumienie,  wpłyną  na  zwiększenie  oferty  dla

pedagogów  na  terenie  powiatu  pułtuskiego.  W  momencie  podjęcia  działań,  radni

natychmiast otrzymają stosowną informację. 

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie

nad jej zamknięciem:  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Dyskusja została zamknięta. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do przegłosowania propozycji Zarządu Powiatu

w Pułtusku dotyczącej wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej

na 2012 rok 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad autopoprawką dotyczą  Wprowadzenia do

projektu  uchwały  budżetowej  zadania  pn.  “Wsparcie  techniczne  systemu

reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo  –  gaśniczego

powiatu pułtuskiego” w kwocie 286 392 zł 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Autopoprawka został przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad autopoprawką dotyczą  Wprowadzenia do

projektu  uchwały  budżetowej  zwiększenia  zadania  pn.  “Nowe  kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro” w kwocie 79 783 zł 

Za 14 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

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

Autopoprawka został przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczą  Przeznaczenia

dotacji dla Powiatowego Szklonego Związku Sportowego w wysokości 50.000 zł.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Autopoprawka został przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji podpunktu 6  głosowanie  nad

przyjęciem uchwały budżetowej. 

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  budżetowej  na  rok  2012  wraz  z

autopoprawkami. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 

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

Uchwała Nr XIX/101/2011 została podjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

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

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik – poinformowała, że w okresie od poprzedniej Sesji, Zarząd Powiatu podjął

uchwałę Nr 149/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.Zgodnie z uchwałą został zwiększony

budżet powiatu o kwotę 155.362 zł  - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego z

przeznaczeniem  na  składkę  zdrowotną  dla  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku.

Jednocześnie została podzielona rezerwa celowa w kwocie 6.700 zł z przeznaczeniem

na pomoc zdrowotną nauczycieli. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  na  temat  uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.



Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

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

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji? 

Radny T. Nalewajk – poinformował, że w informacji na temat prac Zarządu Powiatu –

dot. protokołu z dnia 25 listopada 2011r.  jest zapisane, że Zarząd Powiatu w Pułtusku

akceptował  propozycję  opracowania  wniosków o dofinansowanie  projektu w ramach

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VI  Rynek  pracy  otwarty  dla

wszystkich,  Działanie  6.1,  Poddziałanie  6.1.1  Budowa  instrumentów  wspierających

rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się

małą popularnością. Zapytał  czy  zawodowy niszowe są określone w programie,  czy

ustala się je na poziomie powiatu?

Starosta – poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona Radnemu na piśmie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu

Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedź na interpelacje została udzielona w pkt. 5 Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 21



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Radni nie zgłosili wniosków. 

Ad.  23

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  dziewiętnastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym  i

zaproszonym gościom. Przewodniczący zamknął XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


