
Protokół Nr XLI/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 września 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady  otworzył czterdziestą  pierwszą  Sesję  Rady Powiatu  w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, stypendystów, Burmistrza Pułtuska oraz

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

Przewodniczący  poinformował,  że  przed   przystąpieniem  do  realizacji  porządku  obrad

uczniom szkół  ponadgimnazjalnych zostaną  wręczone  stypendia  Starosty Pułtuskiego  za

wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

Przewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu.

Wicestarosta –  poinformował,  że  zgodnie  z  uchwałą  nr  XXXIX/215/09  Rady  Powiatu

w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji

uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych

przez  powiat  pułtuski”  w  dniu  dzisiejszym  zostaną  przyznane  stypendia  Starosty

Pułtuskiego.

Wicestarosta poinformował, że za wybitne wyniki w nauce Stypendia otrzymują: 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:

- Martyna Tośka  - średnia ocen 5,33

- Natalia Kowalska  - średnia ocen 5,07

- Anna Janczak  - średnia ocen 5,21

- Edyta Ochtabińska - średnia ocen 5,00

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku:

- Aleksandra Krawczyk - średnia ocen 5,00



Wicestarosta  poinformował,  że  za  wybitne  osiągnięcia  naukowe  i  artystyczne  stypendia

otrzymują:

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:

– Piotr Podlaski - Laureat Przedmiotowej Olimpiady z Fizyki na szczeblu wojewódzkim.

– Ilona Dominika Korycka - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

Stypendia wręczyli Przewodniczący Rady oraz Starosta Pułtuski. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  Zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXIV/171/08  Rady  Powiatu

w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przyznawania stypendium za osiągnięcia

wysokich wyników sportowych, Starosta Pułtuski przyznał stypendia dla uczniów, którzy

otrzymali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Oto stypendyści:

- Marcin Kucharczyk Nadnarwianka  – piłka nożna LO im. P. Skargi

- Adam Sobieraj LKS Ciechanów -  taekwon-do LO im. P. Skargi

- Dominika Kłosiewicz LUKS Winnica - piłka ręczna LO im. P. Skargi

- Adam Wyrzykowski SEMIRAMIDA – kickboxing LO im. P. Skargi 

- Mateusz Zawadzki SEMIRAMIDA – kickboxing LO im. P. Skargi

- Paweł Zawadzki SEMIRAMIDA – kickboxing LO im. P. Skargi

- Filip Rzepiński UKS ZRYW – piłka siatkowa ZSZ im. J. Ruszkowskiego

- Mateusz Stasiak UKS ZRYW – piłka siatkowa ZSZ im. J. Ruszkowskiego

- Michał Brach UKS ZRYW piłka siatkowa ZSZ im. J. Ruszkowskiego

- Agnieszka Komorowska LUKS  Winnica  –  piłka  ręczna  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego

- Marcin Jarosik GKS Pokrzywnica - tenis stołowy ZSZ im. J Ruszkowskiego

- Tomasz Ludwicki SEMIRAMIDA – kickboxing  ZSZ im. J. Ruszkowskiego

- Anita Madyda MKS Pułtusk – lekkoatletyka ZS im. B. Prusa

- Daniel Mikołaszek SEMIRAMIDA – kickboxing ZS im. B. Prusa

Stypendia wręczyli Przewodniczący Rady oraz Starosta Pułtuski. 

Przewodniczący pogratulował  stypendystom oraz  życzył  dalszych  sukcesów  naukowych

oraz  sportowych.  Dodał,  iż  wierzy,  że  otrzymane  stypendia  będą  stanowiły  dodatkową



motywację do jeszcze lepszej pracy i kolejnych sukcesów.

O godz. 14.30 Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę. 

Ad. 3 

Po przerwie  o  godz.  14.35  Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu

trzeciego porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Starosta – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku zwraca się z wnioskiem

o  uzupełnienie porządku obrad o punkt:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  zakończonej  inwestycji

w użytkowanie. Starosta poinformował, że proponowana uchwała dotyczy przekazania dla

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku,  do  nieodpłatnego

użytkowania, majątku zakończonej inwestycji budowy szpitala w Pułtusku. 

Zaproponował omówienie tematu w pkt 18a.

Ponadto  Starosta  poinformował,  że  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  zwraca  się

z  wnioskiem  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie

przystąpienia  do  projektu  “Modernizacja  systemów  grzewczych  placówek  oświatowych

powiatu pułtuskiego”.

Poinformował,  że  konieczność  podjęcia  ww.  uchwały  wynika  z  faktu,  że  Mazowiecka

Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  w  Warszawie  planuje  ogłoszenia  naboru

w  ramach Działania  4.3  Ochrona  powietrza,  energetyka  we  wrześniu  2010.  Realizacja

projektu będzie miała miejsce w roku 2011.

Zaproponował omówienie tematu w pkt 10a. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zgłoszonym  wnioskiem  dot.  uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania

zakończonej inwestycji w użytkowanie. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Temat zostanie omówiony w pkt 18a. 



Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zgłoszonym  wnioskiem  dot.  uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu

“Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Temat zostanie omówiony w pkt 18a. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie  stypendiów  Starosty  Pułtuskiego  za  wybitne  wyniki  w  nauce  oraz  za

osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody i  zabezpieczenia  wkładu  własnego  na

realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą

”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku  za

I półrocze 2010r. 

9. Przyjęcie informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Pułtusku  

za I półrocze 2010. 

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

wniosków  o  dofinansowanie  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013

10a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  “Modernizacja  systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”

11.Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi położonej

na terenie Gminy  Gzy. 

12.Podjęcie  uchwały w sprawie wystąpienia z  wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora



Farmaceutycznego w Warszawie. 

13.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  uchwały budżetowej  Powiatu  Pułtuskiego na  rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2009r. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.

16.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXIX/298/10  Rady  Powiatu  z  dnia

30 czerwca 2010r.  w sprawie określenia  zasad udzielania dotacji  ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości ich wykorzystania

17.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010r.

18.Informacja nt. oddania wybudowanego szpitala do użytkowania.  

18a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  zakończonej  inwestycji

w użytkowanie. 

19.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 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 porządku obrad.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku  obrad

Przyjęcie protokołów z  XXXIX i XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

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

uwagi dotyczące protokołu XXXIX oraz XL Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów

XXXIX oraz XL Sesji Rady Powiatu

Za 12 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Protokóły Nr XXXIX/10 oraz XLI/10 zostały przyjęte. 

Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Jerzy Wal – poinformował, że w związku z pracami Zarządu Powiatu nad projektem

budżetu na rok 2011 zgłosił konieczność umieszczenia w budżecie na rok 2011 modernizacji

ul. Bartodziejskiej. Dodał, że modernizacja tej ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez

Komisję Budżetu i Finansów w momencie planowania budżetu na rok 2010. Jednak zadanie

to nie zostało uwzględnione w budżecie powiatu na rok 2010. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy Komendant Powiatowy KP

PSP  w  Pułtusku  składał  do  Zarządu  Powiatu  wniosek  o  dofinansowanie  zakupu  wozu

bojowego? Ponadto Wiceprzewodniczący zapytał jakie były przyczyny odwołania Dyrektora

SP ZOZ w  Pułtusku p.  Narcyza Tokarskiego.  Podczas  wspólnego posiedzenia  Komisji

Budżetu i  Finansów oraz Komisji  Polityki Regionalnej  w dniu 21 września 2010r.,  jako

przyczynę  odwołania,  Starosta  podał  sytuację  finansową  SP  ZOZ.  Natomiast  zgodnie

z  protokółem posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  powodem odwołania  Dyrektora

Tokarskiego był zakup specjalnego samochodu dla SP ZOZ. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że w dniu wczorajszym na jego ręce oraz jednocześnie

do  Biura  Rady  Powiatu  wpłynęło  pismo  Pana  Waldemara  Patejuka  -   Pełnomocnika

w   postępowaniach  sądowych  prowadzonych  przed  Sądem  Pracy  z  powództwa

mobbingowanej  i  bezprawnie  usuniętej  z  SP ZOZ w Pułtusku Przewodniczącej  Komisji

Zakładowej Nr 3164 NSZZ “Solidarność” Grażyny Patejuk. Wiceprzewodniczący chciałby

aby odnieść się do zarzutów zawartych w piśmie. 

Wiceprzewodniczący  zapytał  czy  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  w  szkołach

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zostały wypłacone podwyżki inflacyjne?

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   –  p.  Wiesław  Barkała -



poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  obradowała  na  posiedzeniu

w dniu 21 września 2010r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – p.  Krystyna Estkowska- poinformowała, że

Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  21  września  2010r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  –  p.  Stanisław  Kaczmarczyk –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 20 września

2010r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem obrad  dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – p. Jerzy Król  – poinformował, że

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  21  września  2010r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Ad. 6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na

realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą

”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych .2008-2011”

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Radny Jerzy Wal – poinformował, że Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi

Pułtuskiej zwracał uwagę,  że na terenie powiatu pułtuskiego wykonano małą ilość dróg.

Dopiero  na  koniec  kadencji  Zarząd  Powiatu  podjął  się  realizacji  inwestycji  drogowych.

Wyraził nadzieję, że Zarząd Powiatu przyszłej kadencji wykona przedstawione w projekcie

uchwały drogi. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego

Wala,  dodał, że  Klub  Radnych Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  zawsze

zwracał  uwagę  na  fakt,  iż  na  inwestycje  drogowe w powiecie  pułtuskim wydatkuje  się

bardzo niskie środki.  Uważa, że  potrzeba modernizacji  dróg w powiecie pułtuskim jest

bardzo duża dlatego cieszy się, że została podjęta taka inicjatywa. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały.



Radny Zbigniew Szczepanik – poinformował,  że  w uchwale figuruje zapis,  że droga na

odcinku  Porządzie – Obryte – Pułtusk odcinek ul. Tartaczna w Pułtusku będzie realizowana

w partnerstwie z Gminą Obryte. Uważa, że partnerstwo powinno zostać zawarte w Gminą

Pułtusk. Zapytał czy jest pomyłką to, że nie została w uchwale uwzględniona Gmina Pułtusk

jako partner projektu? Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji że z gminą, w której będzie

budowana droga, nie zostanie podpisane porozumienie. 

Wicestarosta – poinformował, że nie jest to pomyłka. Dodał, że zarówno on jak i Starosta

prowadzili  rozmowy z  Burmistrzem Pułtuska.  Niestety  Burmistrz  nie  wyraził  zgody na

przystąpienie do partnerstwa. Droga, na którą Zarząd Powiatu będzie występował o środki

znajduje  się  w  pewnym ciągu  drogowym, dlatego  też  uznano,  że  partnerstwo  z  Gminą

Obryte może pomóc w uzyskaniu wyższej liczby punktów. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  zapytał czy Gmina Świercze i Gmina

Obryte złożyły deklaracje partnerstwa i jakiego rodzaju są to deklaracje?

Wicestarosta – odpowiedział, że  Rady Gmin Świercze i Obryte podjęły stosowne uchwały. 

Radny  Zbigniew  Szczepanik –  zwrócił  się  z  prośbą  do  Radnych  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej,  aby   wpłynęli  na  Radnych  Gminy  Pułtusk  w  sprawie

przyznania środków finansowych na zadanie przebudowy ul.  Tartacznej.  Za partnerstwo

można uzyskać dodatkowe punkty przy pozyskaniu środków z zewnątrz. Radny uważa, że

jego zdaniem obecna władza Miasta Pułtusk nie chce budować drogi a wniosek składany

przez Zarząd Powiatu dostanie mniej punktów z tytułu braku partnerstwa. Radny pozostawił

tą sprawę do oceny społeczeństwa.  

Burmistrz Pułtuska – p. Wojciech Dębski  – apelował do Radnych Rady Powiatu aby nie

wyciągać zbyt pochopnych wniosków w sytuacji,  gdy nie posiadają pełnej wiedzy na temat

tej sytuacji. W ubiegłym roku w momencie składania wniosku o tzw. “schetynówki”, Gmina

Pułtusk  deklarowała  swoją  pomoc,  ponadto  zostały  przeznaczone  środki  finansowe

w budżecie  gminy w  wysokości  ok.  670.000  zł.  Z  informacji  jakie  posiada  Burmistrz,

powody, dla których inwestycja w roku ubiegłym nie została zakwalifikowana w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 były zupełnie inne i  nie

miało to nic wspólnego z brakiem wsparcia ze strony Gminy Pułtusk. Odnośnie składania

wniosku  w  ramach  tzw.  Schetynówek  w  roku  bieżącym,  poinformował,  w  ubiegłym

tygodniu do  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku przekazał  pismo podpisane  przez  Burmistrza,

w którym zostało zadeklarowane wsparcie finansowe. Jednak ze względu na brak projektu

budżetu na rok przyszły, wysokość wsparcia może być określona dopiero w przyszłości.



Zaapelował o to, aby stworzyć warunki do współpracy. Burmistrz poinformował, że spotkał

się  ze  Starostą  ok.  1,5  tyg.  temu  w  sprawie  ewentualnego  dofinansowania.  Natomiast

w ubiegłym tygodniu spotkał się również z Wicestarostą. Podczas spotkania Burmistrzowi

przedstawiono  propozycję  umowy,  do  podpisania  której  Burmistrz  nie  miał  uprawnień,

ponieważ konieczne jest  wcześniejsze podjęcie uchwały Rady Gminy Pułtusk w sprawie

zmian budżetu. Propozycja podpisania umowy została przekazana w czwartek w ubiegłym

tygodniu. Poinformował, że skoro wiadomym jest, że podpisanie umowy wymaga podjęcia

ww. działań, może wnioskować, że ta sytuacja ma na celu tylko to, aby Radny Szczepanik

mógł  podczas  Sesji  wygłosić  płomienny  apel  i  odwołać  się  do  wyborców.  Burmistrz

poinformował, że taka forma współpracy nie jest dobra. Aby Rada Gminy mogła podjąć

uchwałę,  musi o tym wiedzieć odpowiednio wcześniej. Tryb zwołania Sesji nadzwyczajnej

wynosi kilka dni. Obecnie Gmina Pułtusk została postawiona w takiej sytuacji, że Radni nie

mieli  czasu,  aby  móc  się  spotkać  i  podjąć  uchwałę.  Natomiast  wstępna  deklaracja

Burmistrza dot. współpracy została przekazana do Zarządu Powiatu. 

Radny  Zbigniew  Szczepanik –  poinformował,  że  płomienne  przemówienie  zostało

wygłoszone  przez  Burmistrza.  W  poprzednim  roku  Gmina  Pułtusk  owszem  udzieliła

pomocy finansowej,  natomiast  przy ocenianiu  składnego wniosku pod uwagę  bierze  się

różne aspekty pod uwagę, w tym partnerstwo pomiędzy powiatem a gminami. Radny uważa,

że  Burmistrz  mógł  swobodnie  zorganizować  sesję  nadzwyczajną,  zwłaszcza,  że  Gmina

Świercze  oraz  Gmina  Obryte  w  takim  samym czasie  potrafiły  zwołać  sesje   i  podjąć

stosowne uchwały. Uważa, że jeżeli Gmina Pułtusk chciałaby przystąpić do partnerstwa w

celu wykonania tej  drogi,  wówczas Burmistrz miałby możliwość zwołania sesji  w trybie

nadzwyczajnym. Dodał,  że  jeśli  Burmistrzowi  jest  niemiłe  wykonanie  ul.  Tartacznej,  to

składa mu gratulacje. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kiedy zostało wysłane pismo do

Burmistrza Pułtuska w sprawie dofinansowania ul. Tartacznej?

Starosta – poinformował, że pismo zostało wysłane w dniu 20 września 2010r. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że z informacji nt. prac

Zarządu Powiatu  wynika,  że  Zarząd Powiatu dyskutował o tym temacie  już  18 sierpnia

2010r.  W takim razie  jakie  kroki  zostały poczynione przez Zarząd  Powiatu od  tamtego

czasu? Skąd pretensja do Burmistrza? Poinformował, że jako Dyrektorowi szkoły owszem

jest  mu  bliżej  do  gminy,  jednak  jako  Radnemu  Powiatu  interesuje  go  dobro  powiatu

pułtuskiego. Wiceprzewodniczący zapytał Członka Zarządu Z. Szczepanika  dlaczego od



18 sierpnia 2010r. nie zostało skierowane pismo do Burmistrza w sprawie porozumienia?

W  roku  ubiegłym  była  deklaracja  Gminy  Pułtusk  o  pomocy  finansowej.  Następnie

poinformował, że jego zdaniem wypowiedź Radnego Szczepanika nie miała do końca sensu.

Dodał, że na terenie Gminy Pułtusk nie było tak dużo inwestycji. Zaznaczył, że w trakcie

czteroletniej  kadencji  w Gminie Pułtusk został  wykonany chodnik w Grabówcu oraz ul.

Kolejowa, która jest obecnie w trakcie przebudowy. Wiceprzewodniczący poinformował, że

Radny Szczepanik ma tutaj odpowiedź na pytanie jakiej współpracy oczekuje?

Radny Zbigniew  Szczepanik –  poinformował,  że  dyskusja  na  ten  temat  nie  ma  sensu.

Natomiast  Wiceprzewodniczący  był  kiedyś  członkiem Zarządu  i  może  przypomnieć  co

Radny Łachmań ski zrobił w ówczesnym czasie. Jednak pytanie nie powinno być kierowane

do niego jako do Członka Zarządu, a do Starosty, ponieważ to on jako Przewodniczący

Zarządu udziela odpowiedzi

Przewodniczący – zaproponował zamknięcie dyskusji. 

Burmistrz  Pułtuska  –  p.  Wojciech  Dębski  –  poinformował,  że  Radny  Szczepanik  nie

dostrzegł jednego elementu, mianowicie tego, że Burmistrz złożył deklarację współpracy w

zakresie  remontu  ul.  Tartacznej.  Taką  deklarację,  w  wersji  jaka  była  możliwa,  Zarząd

Powiatu  otrzymał.  Dziś  na  Sesji  natomiast  dowiedział  się,  że  była  to  deklaracja

niewystarczająca. 

Wicestarosta  – poinformował, że ceni Burmistrza, jednak to, co dziś podczas Sesji mówił

trochę mija się z prawdą. W pismie jakie zostało wysłane do Zarządu Powiatu jest napisane,

że Gmina Pułtusk wyraża zgodę na propozycję współpracy, gdyż zwiększa to możliwość

pozyskania  środków.  Wysokość  pomocy finansowej  określona  zostanie  po  sporządzeniu

planu budżetu  Gminy Pułtusk na  rok  2011.  Wicestarosta  zaznaczył,  że  Pan Dębski  jest

doświadczonym Burmistrzem i doskonale wie o tym, że na etapie wypełniania wniosku na

pierwszej stronie należy podać wysokość udziału gmin. Dlatego też deklaracja, jaką złożył

Burmistrz,  nie  może  być  uwzględniona  przy  składaniu  wniosku.  Przekazane  przez

Burmistrza  pismo  nic  nie  znaczy.  Wicestarosta  poinformował,  że  trwały  rozmowy

z Burmistrzem o deklaracji pod jakimiś warunkami. Jednak Burmistrz zdecydował, że nie

podpisze  takiej  deklaracji,  ponieważ o takim działaniu powinna  również  wiedzieć  Rada

Gminy. Wicestarosta poinformował, że Gmina Pułtusk nie udzieliła deklaracji partnerstwa.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.

Apelował o współpracę wszystkich stron. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:



Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/306/10 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady –  p.  K.  Łachmański –  poinformował,  że  zmiana  regulaminu

wynagradzania nauczycieli wynikła z zatrudnienia doradcy metodycznego języków obcych

nowożytnych.  Wiceprzewodniczący zapytał  czy nie  ma  potrzeby zatrudnienia  doradców

metodycznych z  zakresu  matematyki  czy też  języka  polskiego,  którzy pomagaliby  przy

egzaminach maturalnych? Czy zatrudniony doradca metodyczny będzie obsługiwał  szkoły

powiatu  pułtuskiego  wszystkich  szczebli?  Ponadto  zapytał  czy  zabezpieczono  środki

finnasowe w budżecie LO im. P. Skargi na ten cel?

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zatrudnienie

doradcy  metodycznego.  Natomiast  w  budżecie  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  zostały

zabezpieczone środki na taki etat. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kto był wnioskodawcą?

Wicestarosta – poinformował, że jako Dyrektor szkoły p. Łachmański doskonale wie, że je-

śli chodzi o doradców metodycznych, takich etatów nie ma w szkołach. W związku z tym z

takim wnioskiem może wystąpić tylko szkoła, która prowadzi taką działalność. W przypad-

ku  zatrudnienia  metodyka  w  LO  im.  P.  Skargi  z  wnioskiem  wystąpiło  Mazowieckie

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie.  Osobie zatrud-

nionej na stanowisku doradcy metodycznego w gimnazjum, wypowiedziano umowę o pracę.

Dr Andrzej Kaliszewski Kierownik Wydziału wystąpił  z wnioskiem do Zarządu Powiatu o

możliwość kontynuowania pracy doradcy, rozszerzając jego zakres pracy na wszystkie języ-

ki nowożytne. Wicestarosta poinformował, że w tej sprawie zostało spisane stosowne poro-

zumienie. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał w jakich szkołach będzie pracować

doradca metodyczny? Czy będą to tylko te szkoły, dla których organem prowadzącym jest

powiat pułtuski?



Wicestarosta – poinformował, że na dzień dzisiejszy będą to szkoły prowadzone przez po-

wiat. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby to działanie rozszerzyć na inne szkoły. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – złożył wniosek aby w zakresie obowiąz-

ków doradcy metodycznego uwzględnić wszystkie szkoły, ponieważ nauczyciele również

będą potrzebowali porad. 

Wicestarosta – poinformował, że taka sytuacja nie zależy tylko od Zarządu Powiatu. Zależy

to również od pensji jaka będzie wypłacana dla doradcy oraz od czasu jakim doradca będzie

dysponował. Jeżeli uda się pogodzić te elementy, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie aby

rozszerzyć zakres obowiązków doradcy metodycznego.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że pensja ma się nijak do

dodatku za doradztwo metodyczne. Wysokość wynagrodzenia ustala Starosta. Poprosił o to

aby doradca służył wszystkim szkołom. 

Wicestarosta  –  poinformował,  że  Wiceprzewodniczący Rady Łachmański  jako  Dyrektor

szkoły wie, że nie da się z dnia na dzień diametralnie zmienić planu nauczania. Dodał, że

Zarząd Powiatu zajmie się tym tematem. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji

Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa w dniu 20 września 2010r. uzyskała infor-

mację, że pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych nie otrzymają podwy-

żek. Zapytała czy w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli figuruje za-

pis, że pracownikom niepedagogicznym należy się corocznie podwyżka?

Skarbnik  – poinformowała, że w uchwale jest zapis mówiący że “może być” podwyżka o

wskaźnik  inflacji, pod warunkiem przeznaczenia środków w uchwale budżetowej powiatu.

Jednak nie jest to zapis obligatoryjny.

Radna Krystyna Estkowska – zapytała czy planowana jest taka podwyżka?

Skarbnik – poinformowała, że do chwili obecnej taka podwyżka nie była planowana. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że niedawno została po-

dzielona rezerwa oświatowa. Czy w takim razie nie zostały zabezpieczone środki finansowe

na ten cel? Zapytał na co zostały przeznaczone środki z rezerwy oświatowej?

Skarbnik  – poinformowała,  że  środki z rezerwy oświatowej przeznaczone zostały na cel

szczególny czyli regulację wynagrodzeń nauczycieli w wysokości ok. 220.000 zł. Skarbnik

zaznaczyła, że rzeczywiste podwyżki kosztowały powiat powyżej 400.000 zł. 



Radna Krystyna Estkowska – zapytała czy zostały przeprowadzone symulacje podwyżek dla

pracowników niepedagogicznych w placówkach  oświatowych powiatu  pułtuskiego?  Jaki

byłby koszt takich podwyżek?

Skarbnik – poinformowała, że nie były robione symulacje, ponieważ nie została podjęta żad-

na decyzja o ewentualnych podwyżkach oraz o ewentualnym pułapie tych podwyżek. Aby

zrobić symulację należy założyć jakiś wskaźnik.

Radna Krystyna Estkowska – zapytała czy taki  wskaźnik został  zapisany w regulaminie

wynagradzania nauczycieli?

Skarbnik – poinformowała, że nie.

Radna Krystyna Estkowska – poprosiła o wykonanie symulacji ewentualnej podwyżki dla

pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego o wskaźnik

inflacji. Dodała, że w jednostkach oświatowych podlegających Gminie Pułtusk pracownicy

niepedagogiczni otrzymali podwyżki. W regulaminie wynagradzania nauczycieli jest zapisa-

ny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Ponadto Radna poprosiła o sprawdzenie zapisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Radną Krystynę Es-

tkowską o  wykonanie symulacji ewentualnej podwyżki dla pracowników niepedagogicz-

nych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego o wskaźnik inflacji:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 1 Radny 

Uchwała Nr XLI/307/10 została podjęta. 

O godz. 15.30 Przewodniczący zarządził dziesięciominutowa przerwę. 

Ad. 8.

Po przerwie o godz. 15.40 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego



punktu  porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania

finansowego SP ZOZ w Pułtusku  za I półrocze 2010r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Radny Jerzy Wal – poinformował,  że I półrocze SP ZOZ zakończył stratą w wysokości

792.045,71zł. Poprosił o wyjaśnienie czym ta strata została spowodowana oraz jakie może

powodować skutki?

Wiceprzewodniczący Rady –  p.  K.  Łachmański –  poprosił  również  aby odnieść  się  do

zobowiązań w wysokości 2.271.065,66 zł., w tym wymagalnych w kwocie 905.574,98 zł. 

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. B. Więcka – poinformowała, że

strata  w  wysokości  792.045,71  zł.  wynikała  z  różnych  elementów  wpływających  na

ukształtowanie się wyniku finansowego. SP ZOZ czerpie przychody  z zapłaty za usługi

medyczne  świadczone  w  różnych  obszarach.  Obszarem,  który  generuje  najwyższe

przychody jest  lecznictwo szpitalne.  Dyrektor  poinformowała,  że  w obszarze  lecznictwa

szpitalnego  wartość  nadwykonań  wynosi  135.571,26  zł.  Nadwykonania  te  dotyczyły

oddziału  wewnętrznego.  Niewykonania  natomiast  wyniosły  235.863,78  zł.,  dotyczyły

następujących oddziałów:

– oddział ginekologiczno – położniczy  - 74.317,20 zł,

– oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 96.085,02 zł, 

– oddział pediatrii – 2.784,60 zł, 

– oddział neonatologii – 306 zł,

– oddział chirurgii – 62.370,96 zł.

Nadwykonania  powodują,  że  SP  ZOZ  ponosi  dodatkowe  koszty.  Jesli  chodzi  o  obszar

ambulatoryjnych  świadczeń  zdrowotnych,  wartość  niewykonań  jest  śladowa  i  wynosi

6.487,70 zł, natomiast wysoka jest wartość nadwykonań – 107.828,80 zł. 

W obszarze rehabilitacji nadwykonania wynoszą 32.479,08 zł.

Niewykonanie  świadczeń  skutkuje  mniejszymi  przychodami,  natomiast  za  usługi

świadczone ponad limit SP ZOZ ponosi dodatkowe koszty, co wpływa na wynik finansowy.

Jednostka  podjęła  działania,  które  mają  na  celu  wyegzekwowanie  od  NFZ  zapłaty  za

nadwykonania.  Do NFZ zostały złożone wnioski.  Na dzień dzisiejszy SP ZOZ otrzymał

ponad  130.000  zł.  zapłaty  za  lecznictwo  szpitalne.  Wpływ  środków  nastąpił  w  dniu

dzisiejszym. Jeśli chodzi o nadwykonania w obszarze specjalistyki – jeden rachunek został

wystawiony na kwotę ok. 77.000 zł., ponadto będzie wystawiony jeszcze jeden rachunek.

Dyrektor  poinformowała,  że  po  przeprowadzeniu  rozmowy  z  Kierownikiem  w  NFZ



otrzymała informacje, że zapłata za nadwykonania w obszarze rehabilitacji również zostanie

rozliczona w systemie półrocznym a miało być w systemie rocznym. 

Dyrektor  poinformowała,  że  SP  ZOZ  poniósł  koszty  związane  z  działalnością  nowego

szpitala  oraz  na  realizację  projektu  pn.  “Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”. Dyrektor dodała, że tegoroczna zima była bardzo

trudna,  została  zatrudniona firma do odśnieżania dachów zarówno starego jak i  nowego

szpitala.  Dyrektor  podkreśliła,  że  cena  jednostkowa  za  1  punkt  w  obszarze  lecznictwa

zamkniętego w wysokości  51 zł  i  jest  stanowczo za niska w stosunku do ponoszonych

niezbędnych kosztów na jej realizację. Symulacje jakie były wykonane przez sąsiednie SP

ZOZ-y wskazywały,  że  satysfakcjonującą  stawką  byłoby 57  zł.  Do  dziś  nie  ma  żadnej

obietnicy, że ta stawka będzie wyższa. Ponadto gdy  SP ZOZ-y stawały się samodzielnymi

zakładami, koszty amortyzacji stały się kosztem, który wpływa na wynik finansowy. Pojawił

się dodatkowy koszt jakim jest fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który został

ukształtowany w stosunku do średniej płacy. 

Radny Jerzy Wal – zapytał jaka jest tendencja w sprawie zobowiązań?

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. B. Więcka – poinformowała,

że  tendencja jest wzrostowa. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała,  że  w momencie  omawiania  sprawozdania

finansowego SP ZOZ za I kwartał 2010r. Dyrekcja SP ZOZ zapewniała, że w SP ZOZ będą

mniejsze  straty  za  I  półrocze.  Podczas  jednego  z  posiedzeń  Rady  Powiatu

Wiceprzewodniczący Łachmański  zwrócił  uwagę  na  grzeczną  formułę  rozmowy. Radna

poinformowała,  że  obecnie  mało  interesuje  ją  grzeczna  formuła,  interesują  ją  natomiast

rzetelne  informacje.  Poinformowała,  że  było  wcześniej  sygnalizowane,  że  wpływ  na

niewykonania  na  oddziale  chirurgicznym  ma  ilość  pacjentów,  którzy  wycofali  swoje

deklaracje  z  SP ZOZ. Ponadto w między czasie uzyskała informacje, że nie ma dużego

spadku ilości  pacjentów w przychodni.  Okazało się  jednak,  że  spadek jest  bardzo duży.

Duże przełożenie na taki stan ma fakt, że  nie ma specjalistów, nie ma lekarzy. Lekarze,

którzy  odeszli  do  szpitali  w  sąsiednich  powiatach  “pociągają  za  sobą”  jednocześnie

pacjentów. 

Wiceprzewodniczący Rady  –  p.  K.  Łachmański –  poinformował,  że  Radna  Estkowska

podczas  wcześniejszych  posiedzeń  pytała  czy ilość  lekarzy,  specjalistów  w SP  ZOZ w

Pułtusku jest wystarczająca. Ze sprawozdania wynika, że niewykonania są największe na

oddziale  ginekologiczno – położniczym oraz chirurgicznym. Radny uważa,  że powyższy



wniosek Radnej Estkowskiej,  potwierdza, że taką sytuację powoduje niestabilność kadry.

Wiceprzewodniczący  zapytał  czy  w  szpitalu  jest  wystarczająca  liczba  specjalistów?

Następnie stwierdził, że o wysokości stawki za 1 pkt  w wysokości 51  Rada wiedziała już u

schyłku roku 2009. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że podczas komisji stałych Rady Powiatu nie

została przekazana informacja, że w SP ZOZ sytuacja jest na tyle groźna, że w dniu dzisiej-

szym pracownicy, że nie otrzymają poborów, tylko jedynie zaliczki. Zapytała jak wygląda

sytuacja wynagrodzeń na dzień dzisiejszy?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p.  Iza Groszkowska  -  poinformowała, że sytuacja

finansowa przedstawiona przez Dyrektor Więcką na dzień 24 września 2010r., czyli przed

przekazaniem  środków  na  wypłaty,  uniemożliwiła  jej  przekazanie  tych  pieniedzy  na

wynagrodzenia  dla  pracowników.  Ponadto  zwróciła  się  z  prośbą  do  Z-cy Dyrektora  ds.

ekonomicznych o przeprowadzenie symulacji wpływów. Po takiej symulacji będzie można

ocenić jak  będzie wyglądać sytuacja związana z wynagrodzeniami. Dyrektor zaznaczyła, że

o takiej sytuacji rozmawiała ze związkami zawodowymi. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy prawdą jest, że wynagrodzenia

dla pracowników SP ZOZ w Pułtusku nie zostaną wypłacone?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska  - poinformowała, że na dzień

dzisiejszy wynagrodzenia nie zostaną wypłacone. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – czy w związku z tym należy wnioskować

z tego, że Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych nie zachowała procedur?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska - poinformowała, że nie o to cho-

dzi. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał jakie są przyczyny takiej sytuacji?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska - poinformowała, że poprosiła z-

cę Dyrektora ds. ekonomicznych o przedstawienie sytuacji finansowej na dzień 24 września

2010r.  w  momencie  gdy  jest  uruchamiana  procedura  przekazywania  środków  na

wynagrodzenia. Analiza przedstawiona przez z-cę dyrektora ds. ekonomicznych nie pozwo-

liła na podpisanie zgody na przekazanie środków na wynagrodzenia. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że wysokość zobowiązań

wynosi 2.271.065,66zł., w tym wymagalne 905.574,98 zł. W roku ubiegłym było to 1,5 mln.

zł. Podczas posiedzeń komisji padło stwierdzenie, że wysokość zobowiązań jest porówny-

walna. Zapytał czy ta tragiczna sytuacja finansowa w SP ZOZ ma wpływ na brak wypłace-



nia wynagrodzeń dla pracowników SP ZOZ? Zapytał kiedy te wynagrodzenia zostaną wy-

płacone? Jaka jest rzeczywista przyczyna niewypłacenia wynagrodzeń dla pracowników SP

ZOZ? Pani Iza Groszkowska pełni obowiązki Dyrektora SP ZOZ o dnia 3 września 2010r.

Co stało na przeszkodzie aby do 24 września 2010r. zapewnić środki na wynagrodzenia? 

p.o.  Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p.  Iza Groszkowska  -  poinformowała,  że  pełniąc

obowiązki Dyrektora SP ZOZ od 3 września 2010r. zastała sytuację, że SP ZOZ jest w trak-

cie  realizacji  projektu  unijnego  pn.  “Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem bez-

pieczeństwa zdrowotnego pacjentów”, który jest już na etapie końcowym. Dlatego trzeba

było zwracać szczególną uwagę na ten projekt, aby nie stracić środków w wysokości ok.

6mln.zł. Zaznaczyła, że była to dla niej, jako dyrektora priorytetowa sprawa. Jeśli chodzi o

stronę finansową, w momencie gdy była na stanowisku  zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniar-

stwa, do dnia 3 września 2010r., nie dotyczyła jej ta sprawa. Ponadto poinformowała, że

wcześniej nie miała czasu na przeprowadzenia analizy finansowej. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że skład zespołu kierowni-

czego SP ZOZ w Pułtusku nie uległ zmianie. Czy w takim razie z wypowiedzi p.o. Dyrek-

tora SP ZOZ w Pułtusku p. I. Groszkowskiej ma wynikać, że poprzedni Dyrektor N. Tokar-

ski  został  zwolniony  niesłusznie?  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  w  pewnym

momencie  tak  domniemywał,  ponieważ  gdy  zabrakło  Dyrektora  Tokarskiego,  sytuacja

finansowa SP ZOZ się zawaliła. 

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska - poinformowała, że nie potrafi

odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie przeanalizowała dokładnie sytuacji finansowej SP

ZOZ. Osobą odpowiedzialną za finanse SP ZOZ jest z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że to p. I. Groszkowska

jako Dyrektor jest odpowiedzialna za wszystko co się dzieje w zakładzie. 

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska - poinformowała, że właśnie dlate-

go jej decyzja była taka, a nie inna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –   zapytał  kiedy  zostanie  wypłacone

wynagrodzenie dla pracowników SP ZOZ?

p.o.  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Iza  Groszkowska  -  poinformowała,  że

wynagrodzenie zostanie wypłacone po przeprowadzeniu głębszej analizy finansowej. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  zapytał czy w takim razie jest to bliżej

nieokreślona przyszłość?



p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska  - poinformowała, że nie użyła

takiego sformułowania. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kiedy w takim razie zostaną wy-

płacone wynagrodzenia?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p.  Iza Groszkowska  - poinformowała, że po prze-

prowadzeniu głębszej analizy finansowej zakładu.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy związki zawodowe wyraziły

na to zgodę?

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska - poinformowała, że tak. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że w każdym zakładzie pracy najważniejsi są

pracownicy, a taka sytuacja może doprowadzić do strajku. Zwracając się do Starosty, zapy-

tała czy być może warto byłoby oddelegować jakąś osobę aby odciążyć p.o. Dyrektora SP

ZOZ  p.  I.  Groszkowską?  Sprawy  finansowe  są  najważniejsze.  Wszyscy  rozumieją,  że

p. Groszkowską pełni obowiązki Dyrektora od 3 września, jednak z-ca Dyrektora ds. ekono-

micznych p.  Więcka pracuje  długo w SP ZOZ. Podczas posiedzeń komisji  stałych Z-ca

Dyrektora ds.  ekonomicznych nie  powiedziała  ani  jednego słowa nt.  sytuacji  finansowej

w SP ZOZ. Wiadomym jest, że jeśli chodzi o służbę zdrowia,  sytuacja jest tragiczna w całej

Polsce.  Pracownicy SP ZOZ zostali  jednak bez wypłat,  z  ratami kredytów. Wypłaty dla

pracowników są pierwszorzędnymi sprawami w każdym zakładzie. Apelowała do Starosty

aby mocno zastanowić się nad tym aby wzmocnić Dyrektor Groszkowską. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że według niego jest to

skandal, brak jest nadzoru nad SP ZOZ w Pułtusku. Zawsze była przekazywana informacja,

że sytuacja w SP ZOZ jest zła, ale jednocześnie, że wystarczy pieniędzy na wynagrodzenia.

Jednak sytuacja z jaką mamy do czynienia w dniu dzisiejszym jest dla niego skandalem. 

Wicestarosta – poinformował, że od momentu powstania powiatów, w SP ZOZ w Pułtusku

nie było ani dobrze, ani bardzo dobrze. Zawsze w służbie zdrowia było mizernie. W jego od-

czuciu używanie słów tragicznie, skandal, dramat, jest nie na miejscu. Wicestarosta poinfor-

mował, że pod tzw. publiczkę, takie słowa są nośne, jednak wolałby aby zamiast dramatyzo-

wać, podpowiedzieć jak wyjść z trudnej sytuacji. Od takiej słownej przepychanki środków

finansowych dla SP ZOZ nie przybędzie. Nie tak dawno podczas jednego z posiedzeń Za-

rządu Powiatu rozmawiano  nt. sytuacji w SP ZOZ. Stwierdzono, że sytuacja jest trudna,

a Dyrektor Więcka  odpowiedziała,  że “trudno to  trudno, ale  przeżyjemy”. Wicestarosta

poinformował,  że  dla  niego  “przeżyjemy”  oznacza,  że  pracownicy  otrzymają  wypłaty



w  miarę na czas a Dyrekcja szpitala będzie musiała się zastanowić w jaki sposób te pieni-

ądze pozyskać. Z wiedzy jaką posiada Wicestarosta, zagrożony był tylko odpis na zakłado-

wy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego Zarząd uznał,  że sytuacja w SP ZOZ nie jest

tragiczna. Wicestarosta poprosił Dyrektor Więcką o przedstawienie sytuacji SP ZOZ na paź-

dziernik, listopad i grudzień. Następnie zwrócił się z prośbą by nie używać tak dramatycz-

nych słów, ponieważ nie są one budujące. Poprosił p. Dyrektor Więcką o przedstawienie

jakie ma pomysły na to aby szybko wypłacić wynagrodzenia. Ponadto zwrócił się z prośbą,

aby Radni Rady Powiatu nie ingerowali mocno w działania SP ZOZ. Dyrektor Groszkowska

jest na stanowisku od niedawna, wcześniej zajmowała się innym pionem. Zanim wdroży się

w działania upłynie trochę czasu. Wierzy natomiast w to, że Dyrektor ds. ekonomicznych

znajdzie rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że w SP ZOZ

pracuje od 15 lat. Nigdy nie było sytuacji, że nie było wypłaty wynagrodzeń dla pracowni-

ków. Poinformowała, że podjęła działania, które sprawiają, że wynagrodzenia mogą być wy-

płacone.  W  swojej  polityce  płacowej  kierowała  się  zasadą,  że  priorytetem  były

wynagrodzenia dla pracowników. Mogło nie być środków finansowych na ZUS czy inne

świadczenia, jednak dla pracowników wynagrodzenia musiały być wypłacone. Kolejno pła-

cone  były  zobowiązania  publiczno-prawne  oraz  rzeczowe.  Dyrektor  poinformowała,  że

w dniu 21 września 2010r. złożone zostały rachunki do NFZ za nadwykonania w zakresie

lecznictwa zamkniętego na kwotę 137.889,60 zł.  Wiadomość o otrzymaniu takiej  kwoty

wpłynęła do księgowości 27 września 2010r. Ponadto w dniu 21 września 2010r. został wy-

stawiony rachunek za usługi medyczne bieżące za sierpień 2010, do księgowości informacja

o otrzymaniu takiej kwoty wpłynęła  w dniu 27 września 2010r. Dyrektor poinformowała, że

po otrzymaniu rachunków wykonała telefon do NFZ z zapytaniem o możliwość zapłaty w

jak najkrótszym terminie. Uzyskała odpowiedź, że złożone rachunki nie figurowały jeszcze

w systemie  NFZ.  Po wykonaniu następnego telefonu przed końcem pracy, uzyskała od-

powiedź, że przed godz. 14.00 rachunki zostały zaksięgowane w systemie NFZ.   Dyrektor

poinformowała, że ma tzw. “stałe przyspieszenie w NFZ”, które polega na tym, że składając

rachunek jest on szybko płacony gdy NFZ dysponuje środkami. Dyrektor poinformowała, że

dostała obietnicę uruchomienia  środków po godz. 14.00. W dniu dzisiejszym o godz. 9.00

Dyrektor wykonała telefon do banku, gdzie SP ZOZ ma założony rachunek, jednak pieni-

ędzy jeszcze nie było. Natomiast już około południa środki były na koncie. W związku z tym

poinformował, że na koncie bankowym SP ZOZ posiada środki w wysokości 656 tyś. zł., na



rachunku  pomocniczym, z  którego są  wypłacane  wypłaty dla  pracowników znajdują  się

środki w wysokości 3.445,87 zł. Na wypłatę wynagrodzeń netto SP ZOZ potrzebuje środ-

ków w wysokości 534.796,06 zł., na potrącenia potrzeba środków w wysokości 48.097,86

zł., obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 82.140,18 zł.

(uzupełnienie  do  100% do końca  września).  Dyrektor  poinformowała,  że  zawarła  poro-

zumienie z firmą na zapłatę za dostawę odczynników na kwotę 14.984,93 zł. Porozumienie

zostało zawarte  z tego względu, że większość odczynników pochodzi od tej firmy, nie ma

problemów z odczynnikami a firma nie nalicza odsetek. Ponadto SP ZOZ musi odprowadzić

drugą ratę za leasing w wysokości 11.956 zł. Razem kwoty przedstawione przez Dyrektor

wynoszą 691.975,03 zł. W związku z tym brakuje środków na fundusz socjalny. Z infor-

macji  jakie  Dyrektor  posiada  z  innych  zakładów opieki  zdrowotnej,  np.  w  Wyszkowie

w roku bieżącym szpital nie odprowadził żadnych pieniędzy na fundusz socjalny, ponieważ

związki zawodowe udzieliły zgody na taką sytuację. Dyrektor poinformowała, że SP ZOZ

ma na bieżąco odprowadzany fundusz socjalny w wysokości 75%, saldo konta bankowego

funduszu socjalnego na ten moment wynosi 21.232,49 zł., także swobodnie może dokonać

wypłaty tzw. wczasów pod gruszą. Dyrektor poinformowała, że nastąpi wpływ pieniędzy ze

spłaty pożyczek, gdzie zasilony zostanie fundusz socjalny. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że Dyrektor Więcka podała dużo liczb.  

Chciałaby usłyszeć krótką informację nt.  stanu środków finansowych w SP ZOZ w Puł-

tusku. 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że aby wypła-

cić wynagrodzenia potrzeba środków w wysokości 580.000 zł. i te pieniądze SP ZOZ po-

siada. 

Radna Krystyna Estkowska – zapytała dlaczego w takim razie trwa tak długa dyskusja, dla-

czego Dyrektor Groszkowska informuje, że nie wie kiedy zostaną wpłacone wynagrodzenia,

aby po półgodzinnym denerwowaniu się i pyskowaniu, które jest niepotrzebne, w jednym

zdaniu  powiedzieć,  że  pieniądze  na  wynagrodzenia  są?  Radna  poprosiła  Wicestarostę

o przyznanie jej racji. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  tym razem nie  przyzna Radnej  racji,  ponieważ  Radni

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej z sytuacji jak jest w SP ZOZ w Pułtusku

zrobili tragedię, pod tzw. publiczkę. Tak nie można robić. Najpierw trzeba pytać. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał dlaczego pracownikom nie zostały

wypłacone wynagrodzenia? 



Wicestarosta – poinformował, że Dyrektor SP ZOZ już udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że Dyrektor SP ZOZ powiedziała, że nie wie

kiedy zostaną wypłacone wynagrodzenia. 

Wicestarosta – poinformował, że Dyrektor odpowiedziała, że po analizie finansowej.

Przewodniczący – zwrócił się w prośbą o zakończenie dyskusji. Najważniejszą sprawą jest

to, że pracownicy SP ZOZ dostaną wynagrodzenia?

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że jest ostatnią osobą, która chciałaby mówić

cokolwiek  pod  publiczkę.  Dodała,  że  większość  dyskusji  prowadzi  podczas  posiedzeń

komisji  stałych.  Zarzucanie,  że  robi  się  szum,  w sytuacji  gdy padło  konkretne  pytanie,

zwłaszcza,  że prawdą jest  to,  że pracownicy nie otrzymali wynagrodzeń a  Dyrektor od-

powiadała, że nie wie kiedy. Poprosiła o nie zarzucanie jej tzw. robienia szumu. Radna poin-

formowała, że zgadza się z tym, że sytuacja finansowa SP ZOZ zawsze była mizerna.  Uwa-

ża, że niewypłacenie wynagrodzeń jest sytuacją tragiczną, zwłaszcza dla rodzin. Gdyby od

razu otrzymała odpowiedź na swoje pytanie nie doszłoby do takiej dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że on również słyszał od-

powiedź  Dyrektor  SP  ZOZ,  że  nie  jest  w  stanie  powiedzieć  kiedy  zostaną  wypłacone

wynagrodzenia. Podziękował Dyrektor ds. ekonomicznych o merytoryczne przedstawienie

sprawy. Gdyby miało to miejsce na początku, wówczas nie byłoby takiej dyskusji. Jednak

faktem jest, że pracownicy SP ZOZ nie otrzymali wynagrodzenia. Czy po wyjaśnieniach

Dyrektor  ds,  ekonomicznych  w dniu  jutrzejszym zostaną  wypłacone  wynagrodzenia  dla

pracowników SP ZOZ? Chciałby usłyszeć taką deklarację.  Ponadto odniósł  się  do słów

Wicestarosty. Poinformował, że Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Puł-

tuskiej 2 lata temu proponował “okrągły stół” w sprawie SP ZOZ. Jednak pozostało to bez

odpowiedzi. Konsekwencją takiej propozycji było cofniecie mu delegacji Wojewody Mazo-

wieckiego z reprezentowania go w Radzie Społecznej SP ZOZ przed upływem kadencji. To

było konsekwencją jego propozycji “okrągłego stołu”. Ponadto podkreślił słowa Radnej Es-

tkowskiej,  że  do  tej  pory wiedza  nt.  sytuacji  SP ZOZ była  taka,  że  mówiono,  że  “jest

cudnie”. Cały czas były przekazywane informacje, że sytuacja jest pod kontrolą. Jest pod

wrażeniem działań Dyrektor Więckiej. Poinformował, że nikt tu nie mówił “pod publiczkę”.

Gdy padła informacja, że nie wiadomo kiedy zostaną wypłacone wynagrodzenia, wkradła

się pewna nerwowość, za którą przeprasza. Jednak nie wolno powiedzieć, że się nic nie sta-

ło. Sytuacja nie jest tak do końca spokojna. Nie można zachować spokoju w sytuacji gdy

słyszy się, że nie wiadomo kiedy wynagrodzenia zostaną wypłacone. 



Wicestarosta – poinformował, że uważa, że potokiem słów nic się nie zbuduje.  Ponadto

dalej uważa, że Radni nie słuchają tego o czym się mówi na komisjach. O tym problemie

rozmawiano podczas ostatnich posiedzeń komisji. Było pytanie do Pani dr Tarasewicz dla-

czego  są  takie  wykonania,  Wiceprzewodniczący zadawał  pytania.  Sytuacja  jest  trudna  i

ciężka. Dobrze się skończyło, ponieważ po informacji Dyrektor Więckiej, Dyrektor Grosz-

kowska będzie mogła podjąć decyzję. Zwrócił się z prośbą aby nie przeciągać posiedzenia

Rady Powiatu, ponieważ Zarząd Powiatu miał również obradować dziś w tym temacie. Po-

siedzenie Zarządu ma odbyć się po Sesji. Wicestarosta poinformował, że sytuacja w SP ZOZ

będzie dalej trudna i ciężka, ale nie niemożliwa do opanowania. 

Radny Jerzy Wal – poinformował, że podczas posiedzeń komisji Rady Powiatu padały infor-

macje nt.  stanu zobowiązań i należności w SP ZOZ,  jednak nie padła żadna informacja

o braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników SP ZOZ. Zgodnie z dokumen-

tami  przedstawionymi  przed  Dyrektora  N.  Tokarskiego  oraz  Dyrektor  B.  Więcką  stan

zobowiązań na 30 czerwca 2010r. Wynosi 2.271.065,66 zł., w tym z tytułu dostaw towarów

i usług 1.659.398,26 zł., w tym wymagalnych 905.574,98 zł. Kilka dni temu każdy uważał,

że sytuacja jest na tyle zdrowa, że nie będzie problemów  z wypłatą wynagrodzeń. Radny

dodał, że uważał, że te zobowiązania będą się zmniejszały. Na dzień dzisiejszy nie widzi

szans na ich zmniejszanie się, wręcz przeciwnie, będą one rosły. W takim razie jak ma za-

kład funkcjonować skoro  zobowiązania wymagalne wynoszą 905.574,98 zł a  publiczno -

prawne jest to 416.067,73 zł. Radny zapytał jakie zobowiązania znajdują się w zobowiąza-

niach publiczno – prawnych?

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że w zobowi-

ązaniach publiczno – prawnych znajdują się ZUS i podatek od wynagrodzeń. Dyrektor poin-

formowała, że wymagania publiczno – prawne płaci na bieżąco. 

Radny Jerzy Wal – zapytał czy zobowiązania wymagalne wzrosły?

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że na moment

wykonywania sprawozdania za I  półrocze 2010r.  w stosunku do ubiegłego roku poziom

zobowiązań wymagalnych jest niższy. W roku ubiegłym wynosiły one 936 tys. zł., obecnie

jest to 905.574,98 zł. Poprzedni rok SP ZOZ zakończył wynikiem dodatnim. Sytuacja finan-

sowa SP ZOZ może ulec zmianie ze względu na wpływ środków za nadwykonania.

Radny Jerzy Wal  – poinformował,  że niedawno Dyrektor Więcka informowała,  że strata

będzie się powiększała, teraz natomiast, że wynik finansowy może być dodatni.



Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że nie mówi,

że wynik finansowy SP ZOZ będzie dodatni, a o tym, że sytuacja finansowa SP ZOZ może

się zmienić. Nie jest w stanie określić w jaki sposób. W ubiegłym roku symulacje wskazy-

wały, że  wynik finansowy wyniesie  -  200.000 zł.,  a  zapłata  za nadwykonania zmieniła

sytuację na plus. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kiedy zostaną fizycznie wypłacone

wynagrodzenia?

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że już jutro

może je odprowadzić na konta bankowe. Jednak wynagrodzenia zostaną wypłacone po pod-

jęciu decyzji. 

Starosta – zaproponował aby przejść do pkt 8, ponieważ dyskusja stała się nietwórcza. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  poinformował,  że  jeśli  dla  Starosty

problem ludzki jest nietwórczy to gratuluje. 

Starosta – poinformował, że Wiceprzewodniczący Łachmański zaczyna ponownie uprawiać

politykę. 

Radny Z. Szczepanik – poinformował, że po Sesji będzie miało miejsce posiedzenie Zarządu

Powiatu. Przed Sesją Zarząd już rozmawiał  ten temat, jednak musiał przerwać obrady ze

względu na obrady Sesji. Radny dodał, że przy przesunięciu terminu odprowadzenia składki

na fundusz socjalny, może nastąpić wypłata wynagrodzeń dla pracowników. Radny apelo-

wał aby nie przedłużać dyskusji. Zapewnił, że Zarząd Powiatu będzie dążył do tego, aby

pracownicy SP ZOZ jak najszybciej dostali wynagrodzenia, czyli w przeciągu 2-3 dni. Za-

rząd Powiatu również otrzymał informacje, że w SP ZOZ jest wszystko w porządku, że

“przeżyjemy”. Raptem dziś dowiedzieliśmy się, że w SP ZOZ jest trudna sytuacja. Radny

poinformował, że dziwi go trochę to, że skoro Dyrektor Groszkowska wiedziała, ze środki

finansowe  zostały  uruchomione  z  NFZ,  to  dlaczego  od  razu  nie  padła  odpowiedź,  że

wynagrodzenia zostaną wypłacone. Prawdopodobnie trzeba będzie podjąć decyzję o przesu-

nięciu  terminu  odprowadzenia  składki  na  fundusz  socjalny  i  wypłacić  wynagrodzenia

pracownikom. Gdyby takie słowa padły na początku, wówczas oszczędzilibyśmy sobie dys-

kusji. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że ma nadzieje, że Radny

Szczepanik nie będzie namawiał Dyrektor SP ZOZ do łamania ustawy o zakładowym fun-

duszu świadczeń socjalnych?



Radny Z. Szczepanik – poinformował, że jeśli chodzi o przepisy prawa, uważa, że lepiej sie

na nich zna niż Wiceprzewodniczący Łachmański. Dodał, że wolałby przesunąć termin od-

prowadzenia  składki  na  fundusz  socjalny  o  miesiąc  ale  za  to  wypłacić  całej  załodze

wynagrodzenia. Jeśli Wiceprzewodniczący Łachmański uważa, żeby nie przesuwać terminu

odprowadzenia składki na fundus socjalny i tym samym nie wpłacić wynagrodzeń pracowni-

kom SP ZOZ, to gratuluje p. Łachmańskiemu takiej polityki.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że środki powinny zostać

zabezpieczone zarówno na odpis na zakładowy fundusz socjalny jak i na wynagrodzenia.

Pogratulował  Radnemu Szczepanikowi  dobrego  samopoczucia  jeśli  chodzi  o  znajomość

prawa. 

Radny Z. Szczepanik – złożył wniosek o zamkniecie dyskusji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 9 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 

Uchwała Nr XLI/308/10 została podjęta. 

Ad. 9.

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Pułtusku

za I półrocze 2010. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji.

Za 9 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 



Informacja została przyjęta. 

Ad. 10.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu Powiatu  w  Pułtusku do  składania

wniosków o dofinansowanie  projektów w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki  oraz  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego

2007-2013
Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem.

Za 10 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/309/10 została podjęta. 

Ad. 10a

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przystąpienia  do  projektu  “Modernizacja  systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem.

Za 10 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/310/10 została podjęta. 

Ad. 11.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi położonej na

terenie Gminy  Gzy. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?



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

nad jej podjęciem.

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/311/10 została podjęta. 

Ad. 12.

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora

Farmaceutycznego w Warszawie. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem.

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/312/10 została podjęta. 

Ad. 13.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2009r. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik. 

Skarbnik – poinformowała, że do projektu uchwały przekazanej w materiałach i omówionej

podczas  posiedzeń  komisji  stałych,  zwraca  się  z  prośba  o  wprowadzenie  m.in.  zmiany

polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł. na zadanie budowa szpitala

w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem.

Za 11 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XLI/313/10 została podjęta. 
O godz. 16.50 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 14. 
Po przerwie o godz. 17.00 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego

punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projek-

tem uchwały budżetowej.
Przewodniczący 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 -

Uchwała Nr XLI/314/10 została podjęta. 

Ad. 15.
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
Przewodniczący 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 -

Uchwała Nr XLI/314/10 została podjęta. 

Ad. 16.
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu  z  dnia  30

czerwca  2010r.  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kon-

troli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący 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 -

Uchwała Nr XLI/315/10 została podjęta. 

Ad. 17.
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik aby w jego imieniu przedstawiła Uchwałę Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Skarbnik  przedstawiła  Uchwałę  nr  234/C/2010  składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w warszawie z dnia 17 września 2010r. wyrażająca opinię o przedłożonej

przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze

półrocze 2010 roku. 

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010r. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  p.  K.  Pieńkos –  poinformował,  że  Komisja

Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu  21 września 2010r.  Komisja pozytywnie

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2010r

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  p.Wiesław  Barkała -

poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  na  posiedzeniu  w  dniu

21 września 2010r.  pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu

pułtuskiego za I półrocze 2010r. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – p.  Krystyna Estkowska- poinformowała, że

Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  20  września  2010r.  pozytywnie

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2010r. 

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  –  p.  Stanisław  Kaczmarczyk –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 20 września

2010r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za I półrocze 2010r. 



Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – p. Jerzy Król  – poinformował, że

Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu  21  września  2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

za I półrocze 2010r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem infor-

macji. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 18.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad  In-

formacja nt. oddania wybudowanego szpitala do użytkowania.  

Przewodniczący dzielił głosi Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji Rady Powiatu

tj. od 30 czerwca 2010 roku kontynuował działania zmierzające do pozyskania decyzji na

użytkowanie nowego szpitala w Pułtusku. Jak już informowaliśmy na poprzednich sesjach,

obsługa techniczna SPZOZ na bieżąco monitoruje obiekt szpitala pod kątem stanu technicz-

nego instalacji i urządzeń, a sprawowana ochrona fizyczna zabezpiecza obiekt przed do-

stępem osób nieupoważnionych. Występujące drobne usterki były na bieżąco usuwane przez

Wykonawców w ramach rękojmi i gwarancji. W trakcie odbioru w miesiącu lipcu umowy

Nr 44/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. zawartej z firmą PPU ZAMBET S.A. dot. realizacji za-

leceń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Państwowego Po-

wiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzono występowanie drobnych usterek. Zobowi-

ązano wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia. Ostatecznie umowa ta została odebrana

protokołem odbioru z dnia 18 sierpnia 2010r.

Zakończenie  robót  budowlanych  wraz  z  usunięciem  usterek  pozwoliło  na  rozpoczęcie

planowanych  na  sierpień  rozruchów  technologicznych  urządzeń  i  instalacji  wentylacji

mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  wody  lodowej  i  ciepła  technologicznego,  badanie

szczelności  osadzenia  filtrów  absolutnych  w  nawiewnikach  i  stropach  laminarnych,

wykonanie  pomiarów  wydajności  wentylacji  i  klimatyzacji,  przegląd  i  uruchomienie



instalacji systemu DSO, sprawdzenie poziomu dźwięków, przegląd i uruchomienie systemu

instalacji  SAP,  sprawdzenie  poprawności  działania  systemu  sterowania  wentylacją

pożarową,  testowanie  urządzeń  w  centralnej  sterylizatorni,  sprawdzenie  poprawności

działania i czystości instalacji wentylacyjnej oraz szkolenie personelu. Istotną kwestią dla

powyższych  zadań  było  gruntowane  wykonanie  sprzątania  szpitala.  Zadanie  zostało

wykonane  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku.

Przystąpienie do realizacji  rozruchów zostało poprzedzone przygotowaniem pomieszczeń

szpitalnych.  Starosta  poinformował,  że  w  okresie  od  miesiąca  lipca  kontynuowany  jest

proces rozliczania umów i zleceń zawartych z wykonawcami inwestycji – m.in. z firmą PPU

ZAMBET  S.A.  w  Pułtusku  oraz  PPU  ELEKTROBUD  ze  Wschowej,  jak  również

kompletowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (atesty, certyfikaty, zezwolenia,

pomiary) celem jej przekazania przyszłemu użytkownikowi, w tym również dokumentacji

dotyczącej  odbiorów  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  (np.  uzgodnienie  dokumentacji

dźwigów i  ich  badania  eksploatacyjne,  odbiór  centralnej  sterylizatorni  w  ruchu,  odbiór

agregatów wody lodowej). W celu ostatecznego przygotowania obiektu do użytkowania w

miesiącach sierpień-wrzesień zostały zlecone następujące rozruchy i konserwacje urządzeń i

instalacji t.j.:

– konserwacja i ponowny rozruch technologiczny instalacji teletechnicznych;

– podłączenie  systemu  sygnalizacji  pożarowej  do  monitoringu  pożarowego  Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

– przeprowadzenie badania szczelności osadzenia filtrów;

– rozruch  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  wody lodowej  i  ciepła

technologicznego;

– wykonanie zasilenia pracowni RTG;

– roboty  konserwacyjne  zbiorników  wodociągowych  wraz  z  kontenerowym  zestawem

hydroforowym;

– wyposażenie kaplicy;

– wykonanie rozruchu technologicznego centralnej sterylizatorni;

– wykonanie przeglądu gwarancyjnego/konserwacyjnego agregatu;

– dostosowania oznakowania p.poż.;

– wymiana skorodowanych zaworów oraz wstawienie zaworów hydraulicznych.

Starosta  poinformował,  że  z  dniem 30  września  przewiduje  się  ostateczne  zakończenie

realizacji  powyższych  zadań,  a  w  pierwszych  dniach  miesiąca  października  odbędą  się



końcowe  czynności  odbiorowe  rozruchów  technologicznych,  testowanie  systemów

instalacji, szkolenie personelu oraz ostateczne rozliczenie inwestycji. Starosta poinformował

również, że SPZOZ w Pułtusku jako użytkownik wybudowanego szpitala podjął działania

mające na celu zawarcie umów na dostawę mediów zasilających szpital takich jak energia

elektryczna,  paliwo  gazowe,  woda  i  ścieki.  Przewiduje  się,  że  dotychczasowe  umowy

zawarte przez Zarząd Powiatu z dnie 30 września zostaną rozwiązane. SPZOZ wyposaża

szpital  w niezbędne  urządzenia,  meble  i  sprzęt  specjalistyczny.  W ramach projektu  pod

nazwą:  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego

pacjentów” (wart. projektu 10.148.230,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 8.625.995,50

zł)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano

umowy na:

1. dostawę stołów operacyjnych –     229.836,00

zł;

2. dostawę sprzętu chirurgicznego –     543.312,00

zł;

3. dostawę narzędzi chirurgicznych –     308.523,71

zł;

4. dostawę ultrasonografu cyfrowego –     219.800,00

zł;

5. dostawę detektorów tętna płodu – kardiotokografów –     031.993,00 zł;

6. dostawę pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych –     088.596,00 zł;

7. dostawa wag elektronicznych i łóżek do intensywnej terapii  –     174.838,00 zł;

8. dostawę spirometrów –     031.595,07

zł 

9. dostawę wózków (kolumn) anestezjologicznych –     126.730,80

zł

10.dostawę lamp bakteriologicznych i drobnego sprzętu medycznego   38.773,70 zł

11.wyposażenie pracowni endoskopowych –     749.716,90

zł

12.wyposażenie oddziałów szpitalnych oraz bloku operacyjnego –     309.904,10 zł

13.dostawę aparatu RTG –     986.300,00

zł

14.dostawę tomografu komputerowego –   2.998.878,30



zł

15.dostawę wyposażenia oddziałów szpitalnych –   0.843.210,51

zł

(łóżka  szpitalne  z  oprzyrządowaniem,  szafki,  wózki,  kozetki,  łóżka  dziecięce  i

noworodkowe, szafy lekarskie, krzesła)

16.dostawę kardiografu –

0.344.540,00 zł

17.dostawę lamp operacyjnych –   0.056.710,00 zł

18.dostawę sprzętu medycznego (lampa łóżeczkowa do fototerapii) –   0.014.011,65 zł

19.dostawę bilirubinometru –   0.019.663,39 zł

20.dostawę ssaków –   0.017.013,00 zł

21.dostawę osmometru –   0.011.072,50 zł

22.dostawę zestawu do badań EKG – Holtera ciśnieniowego –   0.098.975,00 zł

23.dostawę aparatów EKG –   0.030.794,60 zł

24.dostawę respiratorów –   0.195.596,60 zł

RAZEM –   8.470.384,83 zł

W trakcie realizacji pozostają umowy na:

dostawę sprzętu kardiologicznego – kardiomonitorów –   0.309.765,00 zł

dostawę sprzętu kardiologicznego – pulsoksymetrów –   0.011.226,50 zł

wyposażenie oddziału położniczego w łóżka porodowe –   0.059.278,00 zł

dostawę zestawów do znieczulenia ogólnego –   0.244.028,48 zł

dostawę sprzętu dla oddziału neonatologii i pediatrii –   0.263.102,30 zł

dostawę defibrylatorów –   0.052.430,00 zł

RAZEM –   0.939.830,28 zł

W  ramach  powyższego  projektu  nie  zostały  jeszcze  zrealizowane  przetargi  na

„dostawę  medycznego  systemu  informatycznego”  oraz  na  „dostawę  urządzenia

wspomagającego  oddychanie  dla  noworodków  –  CPAP-Inflant  FLOW,  urządzenia

wspomagającego oddychanie dla dorosłych CPAP”.W chwili obecnej odbywa się badanie

ofert.  Przewiduje  się  w  okresie  związania  ofertą  tj.  do  18  października  2010r.  nastąpi

zawarcie umów na realizację powyższego sprzętu medycznego.

Starosta  poinformował,  że  ponadto  w  ramach  zabezpieczonej  w  budżecie  powiatu

pułtuskiego kwoty 1.200.000,00 zł  na wyposażenie obiektu szpitala w meble i urządzenia

zostały zrealizowane następujące przetargi dotyczące:



1. dostawy urządzeń do chłodni zwłok – 82.960,00 zł ;

2. dostosowania pomieszczenia na stację łóżek – 34.940,12 zł;

3. dostawy sprzętu medycznego – 623.592,42 zł

4. dostawa i montaż mebli szpitalnych – 418.881,40 zł;

5. RAZEM – 1.160.373,94 zł

W ramach powyższej kwoty nie zostały jeszcze zrealizowane przetargi na dostawę

łóżka porodowego, wyposażenia pracowni RTG, dostawę łóżek noworodkowych i kozetki

dla  pacjenta.  Dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  ofert  tj.  oferty  z  najniższą  ceną  w

wysokości 48.649,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy do końca miesiąca września.

Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  przeznaczył  również  kwotę  25.000,00  zł  brutto  na

wizualizację pomieszczeń dotyczących bezpośredniego świadczenia usług zdrowotnych –

zakup tabliczek na oznaczenie pomieszczeń usług medycznych np. oddziałów szpitalnych,

tomografu, mammografu, RTG, sal operacyjnych, laboratorium

Starosta poinformował, że w dniu 10 sierpnia 2010r. Komendant Powiatowy Państwowej

Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  wydał  stanowisko  dotyczące  zgodności  wykonania  obiektu

szpitala  z  projektem  budowlanym.  Wydanie  pozytywnego  stanowiska  w  powyższym

zakresie było poprzedzone przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych. Po raz

pierwszy kontrola obiektu szpitala przez służby Komendy Straży Pożarnej w Pułtusku miała

miejsce  w  miesiącu  grudnia  2009  roku.  Zgodnie  z  informacjami  przekazanymi  na

poprzedniej  sesji,  Komendant  Straży  Pożarnej  wydał  zalecenia,  które  dotyczyły

dostosowania  obiektu  do  aktualnych  wymogów  bezpieczeństwa  pożarowego.  Kolejna

kontrola  przeprowadzona  przez  Straż  Pożarną  w  dniach  4-10  sierpnia  2010  roku

potwierdziła wykonanie zaleceń.

Starosta poinformował również, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej i wynikającej z niej zmiany kompetencji w zakresie odbiorów obiektów

budowlanych, w dniu 28 lipca 2010 roku poinformowano Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie  o  zamiarze  przystąpienia  do  użytkowania

wybudowanego  szpitala  w  Pułtusku.  W  dniu  19  sierpnia  2010  Kierownik  Oddziału

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

pismem Nr ZNS. 7175-1306-1/10 z dnia 04.08.2010r., potwierdził stanowisko Państwowego

Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pułtusku  z  grudnia  2009  roku,  stanowiące

o niewnoszeniu sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania szpitala w Pułtusku i uznał je za

wiążące.  Należy  nadmienić,  że  zastrzeżenia  określone  przez  Powiatowego  Inspektora



z  miesiąca  grudnia  2009,  a  dotyczące  niezgodności  wykonanego  obiektu  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim

powinny odpowiadać pod względem fachowym i  sanitarnym pomieszczenia i  urządzenia

zakładu opieki  zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 ze zm.) zostały wykonane.  Starosta

poinformował,  że  stanowiska,  zarówno  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej  w  Pułtusku  jak  również  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej

pozwoliły na złożenie w dniu 6 września 2010 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie szpitala. Powiatowy

Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  od  dnia  9  września  2010  roku  rozpoczął  czynności

kontrolne na obiekcie. Postanowieniem Nr 46/2010 z dnia 14.09.2010r. Inspektor Nadzoru

Budowlanego nałożył na Powiat  Pułtuski  – Zarząd Powiatu,  obowiązek uzupełnienia do

dnia 28 września 2010 roku wniosku o dokumenty dotyczące:

– rozwiązań  technologiczno-technicznych  dot.  wyznaczenia  pomieszczenia  do

przechowywania  posiłków  dostarczanych  do  szpitala  w  formie  cateringu  i  ich

rozdzielania na oddziały szpitalne;

– rozwiązań  organizacyjno-technicznych  dot.  zapewnienia  bezpieczeństwa  zdrowotnego

pacjentów  oraz  bezpieczeństwa  szpitala  do  czasu  wykonania  własnego  dodatkowego

ujęcia wody.

W dniu 20 września 2010 roku wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie pozwolenia

został uzupełniony o następujące dokumenty:

– wyciąg z Koncepcji funkcjonowania SPZOZ w Pułtusku na rok 2011 i lata następne, ze

szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie na Popławach;

– pismo  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku

Nr SPZOZ/DAG-323-390/2010 z dnia 14.09.2010r.;

– Uchwałę  Nr  328/2010  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  15  września  2010r.

w sprawie: zatwierdzenia „Procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku

przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19.

Zarówno wyciąg z „Koncepcji” jak i wspomniane wyżej pismo SPZOZ dotyczą form

i sposobu zabezpieczenia dostarczania posiłków dla pacjentów. Dostawa posiłków będzie

odbywała się w formie cateringu. Posiłki będą dostarczane do wyznaczonego pomieszczenia

w  części  czystej  magazynów  technicznych  i  z  tego  miejsca  rozdzielane  na  oddziały

szpitalne.

Obecnie zaopatrzenie szpitala w wodę czystą i do celów p.poż. rozwiązane jest w sposób



następujący:

- zasilanie podstawowe z ujęcia miejskiego poprzez sieć miejską;

- zbiorniki wody czystej 2x200 m3 wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym.

Zgodnie z §51 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym

pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej:  „Zakład  opieki  zdrowotnej

zamkniętej  powinien posiadać rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę,  zapewniające co

najmniej 12- godzinny zapas”. Dwa zbiorniki wody czystej – każdy o poj.  200 m3 wraz

z  kontenerowym  zestawem  hydroforowym,  zapewniają  48-godzinny  zapas  zaopatrzenia

w wodę w przypadku awarii sieci miejskiej.

Obowiązek posiadania dodatkowego ujęcia wody wynika z §26 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690

ze zm.).

W przypadku  przedłużających  się  awarii  Zarząd  Powiatu  Uchwałą  Nr  328/2010

zatwierdził „Procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy ul. Teofila

Kwiatkowskiego 19”, które określają:

– sposób zabezpieczenia dostaw wody do szpitala w przypadku awarii sieci wodociągowej,

skażenia zbiorników i sieci wewnątrz szpitala, skażenia ujęć i sieci wodociągowej;

– docelowe wykonanie dodatkowego własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz

z wykonaniem przyłącza do istniejących zbiorników wodociągowych.

Z „Procedur” wynika, że:

– w chwili obecnej brak dodatkowego rezerwowego źródła zasilania w wodę nie spowoduje

narażenia  pacjentów  szpitala  i  personelu  na  pogorszenie  warunków  bezpieczeństwa

zdrowotnego;

– prawdopodobieństwo  wystąpienia  przerw  w  dostawach  wody  pitnej  i  użytkowej  jest

bardzo małe;

– dodatkowe ujęcie wody zostanie wykonane do końca 2011 roku.

Po  uzupełnieniu  przez  Zarząd  Powiatu  dokumentacji  dotyczącej  wskazania

pomieszczenia na składowanie posiłków w formie cateringu oraz zawierającej rozwiązania

w zakresie procedur awaryjnych dostaw wody i wybudowania dodatkowego ujęcia wody w

terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu

21 września  2010  roku wydał  decyzję  Nr  116/2010  w sprawie  udzielenia  z  warunkami



pozwolenia na użytkowanie szpitala w Pułtusku tj. określił, że:

– w  terminie  do  dnia  31  grudnia  2011  roku,  niezależnie  od  zasilania  z  sieci,  należy

zapewnić dodatkowe własne ujęcie wody;

– przed przystąpieniem do użytkowania (związanego z obsługą pacjentów) należy usunąć

usterki  określone  w  protokole  kontroli  jako  nieistotne  odstępstwa  od  projektu

budowlanego;

– przed  przystąpieniem do  użytkowania  obiektu  szpitala  bezwzględnie  należy  połączyć

urządzenia  sygnalizacyjno-alarmowe  systemu  sygnalizacji  pożarowej  z  obiektem

Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  w Pułtusku  przy  użyciu  urządzeń

posiadających stosowne certyfikaty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej w Józefowie.

Wykonanie  własnego  dodatkowego  ujęcia  wody  wymaga  poniesienia  nakładów

finansowych  w  wysokości  ok.  800.000,00  zł,  zgodnie  z  przygotowaną  przez  inwestora

zastępczego wyceną. Zarząd Powiatu w Pułtusku umieści w projekcie uchwały budżetowej

na rok 2011 dotację na zadanie inwestycyjne – wykonanie dodatkowego ujęcia wody na

terenie szpitala w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19. 

Do  czasu  wykonania  dodatkowego  ujęcia  wody  warunkiem użytkowania  szpitala

w Pułtusku jest  ścisłe  przestrzeganie przez Użytkownika „Procedury awaryjnych dostaw

wody dla szpitala w Pułtusku przy ul.  Teofila Kwiatkowskiego 19”, zatwierdzonej przez

Zarząd Powiatu w Pułtusku Uchwałą Nr 328/2010 z dnia 15 września 2010r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku zobowiązał firmę PPU ZAMBET S.A. w Pułtusku do

usunięcia usterek określonych w protokole kontroli Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Zgodnie  z  umową  zawartą  w  dniu  04.08.2010r.  z  Koncesjonowanym  Zakładem

Instalacji  Alarmowych „Al-BER” system sygnalizacji  pożarowej  zostanie  podłączony do

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku przy użyciu certyfikowanych

urządzeń w terminie do dnia 30 października 2010r.

Zgodnie z informacją Nr SPZOZ. L.dz. 1872/10 z dnia 24.09.2010r.  Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  podejmie  dalsze  działania  związane

z użytkowaniem szpitala tj.

– w  miesiącu  październiku  dokona  ostatecznego  sprzątania  i  wyposażenia  szpitala

w niezbędne meble i urządzenia medyczne;

– w terminie do dnia 21.10.2010r. dokona rejestracji nowego szpitala w Wydziale Nadzoru i

Audytu Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie;



– podejmie działania mające na celu w terminie do dnia 04.11.2010r. dokonanie odbioru

końcowego obiektu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

– w  terminie  do  dnia  18.11.2010r.  dokona  zgłoszenia  nowego  szpitala  w  Krajowym

Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców;

– listopad 2010r. uzyska opinię Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność w nowym

obiekcie;

– w dniach 20.11-4.12.2010r. - przeprowadzenie prób techniczno-medycznych z udziałem

personelu medycznego bez pacjenta;

– pierwszy pacjent przyjęty w oddziały szpitalne – grudzień 2010r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia na dzisiejszej sesji  projekt uchwały w spra-

wie nieodpłatnego przekazania zakończonej inwestycji szpitala w użytkowanie dla SPZOZ.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

Radna Krystyna Estkowska –  zapytała czy w październiku będzie miało miejsce  ostateczne

dopuszczenie  szpitala do  użytkowania,  nastąpi  odbiór  pod względem technicznym i  pod

względem wymagań PSSE? 

Wicestarosta –  poinformował,  że  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  odebrał  szpital  pod

względem budowlanym, czyli  pod względem zgodności  z  wymogami Ministra  Zdrowia.

Teraz  natomiast  trzeba  zamontować urządzenia i  zostanie  ponownie odebrany dział  epi-

demiologii.  Data  odebrania  zostanie  wskazana  przez  Dział  Epidemiologii  Wojewódzkiej

Stacji Epidemiologicznej. Pod względem budowanym szpital jest odebrany. 

Radna Krystyna Estkowska –  poinformowała, że pojawia się awaryjnie ujście wody, które

wymaga czasu. Radna zapytała czy został podłączony system alarmowy?

Wicestarosta – poinformował, że system alarmowy został juz wykonany, jednak ze względu

na brak certyfikatu jego podłączenie nastąpi  20 października 2010r. zostanie podłączony

system alarmowy  Została już podpisana umowa z firmą, która uzyska certyfikat. 

Radna Krystyna Estkowska –  poinformowała, że będą również trwały niedługo rozmowy

z NFZ dot. podpisania umów. Zapytała czy takie sprawy jak np. awaryjne ujście wody nie

będzie miało wpływu na termin podpisywania umów. 

Wicestarosta – poinformował, że w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest wyraźnie zapisa-

ne, że w szpitalu powinno być ujęcie wody i zbiorniki. Te kryteria są spełnione. Natomiast w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, na które powołuje się Inspektor Nadzoru Budowla-

nego,  jest zapisane, że w szpitalu trzeba zapewnić dodatkowe źródło zasilania w wodę.



Ponadto należy pamiętać o tym, że szpital będzie oddany na 160 łóżek, natomiast budowany

był pod kątem 256 łóżek. Dlatego konieczne jest wybudowanie własnego ujęcia wody. 

Radna Krystyna Estkowska –  zapytała czy w momencie negocjowania kontraktu z NFZ nie

będzie to stanowiło przeszkody?

Wicestarosta – poinformował, że ze strony powiatu nic nie powinno blokować oddania szpi-

tala. 

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że na dzień

dzisiejszy zostały już ogłoszone konkursy ofert. Na poradnie specjalistyczne procedura kon-

traktowania opóźnia się. 

Radna Krystyna Estkowska –  zapytała czy na komisjach będzie można się zapoznać z osta-

tecznym protokołem obioru szpitala.

Wicestarosta – poinformował, że tak. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał do kiedy mają ostatecznie zostać

usunięte usterki?

Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka – poinformowała, że termin usunięcia

usterek to 8 października 2010r. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w informacji nt. prac

Zarządu Powiatu w Pułtusku jest zapis, że w dniu 15 września 2010r. WPUI złożyło pismo

o  wydanie  opinii  przez  niezależną  jednostkę   rozbieżności  w  ocenie   rozliczenia  robót

budowlanych montażowych pomiędzy Inwestorem Zastępczym a  firmą  Zambet.  Zapytał

jakie są to rozbieżności? Decyzja Zarządu jest taka, że Zarząd podtrzymał w mocy decyzję

podjęta na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2010r. W informacji nt. prac Zarządu nie ma zapi-

su z 18 sierpnia 2010r. 

Starosta – poinformował, że w chwili obecnej Zarząd Powiatu czeka na taka opinię.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy są jakieś rozbieżności? Z in-

formacji wynika, że są. 

Starosta – poinformował, że Inwestor Zastępczy i Wykonawca mają pomiędzy sobą uzgod-

nić różnice. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy te rozbieżności są poważne?

Czego dotyczą?

Starosta – poinformował, że Inwestor Zastępczy zlecił wykonanie takiej analizy. Zarząd Po-

wiatu obecnie czeka na odpowiedź. 



Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – czy w takim razie występują rozbieżności,

które wymagają wyjaśnień? Tak wynika z protokółów posiedzeń Zarządu.

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu czeka na informacje od Inwestora Zastępczego.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że koncepcja funkcjonowa-

nia szpitala ostatnio była przedstawiana przez Dyrektora N. Tokarskiego we wrześniu 2009r.

Podczas  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów  również  podnosił  ten  temat,  aby

p.o. Dyrektora p. I. Groszkowska chociaż kierunkowo przedstawiła jak będzie funkcjonować

SP ZOZ po przeniesieniu do nowego obiektu. Szczególnie interesuje go diagnostyka, czyli

laboratorium, serologia itp. Czy w związku z tym, że jest nowy Dyrektor, czy jest nowa kon-

cepcja funkcjonowania SP ZOZ? Ponadto Wiceprzewodniczący zapytał czy Zarząd Powiatu

ma pomysł na wykorzystanie wolnej powierzchni w nowo budowanym szpitalu na Popła-

wach?

Starosta – poinformował, że na chwilę obecną koncepcja funkcjonowania SP ZOZ nie uległa

zmianie. Dodał, że rozmawiał z ordynatorami oddziałów szpitala, którzy również mają swo-

ją wizję przenoszenia oddziałów. Taka informacja zostanie w najbliższych dniach przedsta-

wiona. Jeśli chodzi o zagospodarowanie wolnej powierzchni w budynku nowego szpitala,

ukazało się ogłoszenie. Obecnie Zarząd Powiatu czeka na propozycje. Uważa, że najlepiej

byłoby  związać się z dużym szpitalem klinicznym. Na dziś są to powierzchnie zamknięte.

Zarząd Powiatu rozważy możliwość udostępnienia pomieszczeń szpitalowi klinicznemu np.

z Warszawy. Do tej pory nie zgłosił się nikt kto byłby zainteresowany wynajęciem wolnych

powierzchni. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że zapewnień o wykorzy-

staniu  wolnej  powierzchni  słyszał  już  bardzo  dużo,  uważał,  że  coś  się  zmieniło  w tym

temacie.  Laboratorium miało  być przekazane  firmie  zewnętrznej.  Zapytał  czy został  już

ogłoszony przetarg?  Jesli  tak  to  za  jaką cenę będą kupowane  usługi?  Poinformował,  że

istnieje  bardo  poważne  niebezpieczeństwo  zakupowania  usług  po  cenach  wyższych  niż

obecnie wykonuje je SP ZOZ. Ponadto dziwi go, że u progu oddania szpitala do użytkowa-

nia, koncepcja funkcjonowania SP ZOZ się nie zmienia. Nowy szpital będzie wymagał in-

nych nakładów. 

Starosta – poinformował, że w ostatniej koncepcji funkcjonowania SP ZOZ laboratorium

miało funkcjonować do końca roku. Ewentualne zmiany pokaże czas. 



Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w koncepcji jest inny

zapis  dot.  funkcjonowania  szpitala.  Ponadto  coraz  mniej  czasu  zostało  na  prowadzenie

negocjacji. 

Wiceprzewodniczący Rady –  p.  J.  Król - poinformował,  że  obecnie  Rada  Powiatu  jest

u progu historycznego wydarzenia jakim będzie oddanie nowego szpitala do użytkowania.

Wiceprzewodniczący zaapelował do osób, które będą przejmować szpital aby wykonać to

w jak najlepszy sposób. Koncepcja musi być konkretna. Trzeba mieć konkretne rozpoznane,

można nawet zobaczyć jak było to robione na przykładzie innych szpitali? Jakie problemy

miała nowa dyrekcja? Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. W dniu dzisiejszym tego nie

da rady rozstrzygnąć. W gazetach pojawiają się niepokojące informacje, że nie będzie kon-

traktów, ponieważ nie ma porozumienia pomiędzy NFZ a Ministerstwem Zdrowia. W dniu

23 października będzie miało miejsce otwarcie szpitala, duży wysiłek będzie czekać dyrek-

cję SP ZOZ. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w koncepcji jest zapis,

że dział utrzymania higieny i transportu, gdzie zatrudnionych 32 osoby, po przejściu do no-

wego szpitala należy wydzielić na zewnątrz. 

Skarbnik – poinformował,  że Wiceprzewodniczący pytał o laboratorium, nie zaś  o  dział

higieny. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że podał przykład nieak-

tualności koncepcji i dziwi go, że w tej materii Pani Skarbnik ma coś do powiedzenia. Kolej-

ny przykład w nowym budynku szpitala  to  zlecanie usług dla działu diagnostyki labora-

torium i serologii. Jak powiedział Wiceprzewodniczący Król musi byś jakaś wizja funkcjo-

nowania szpitala. 

Pan Waldemar Patejuk – poprosił Przewodniczącego o udzielenie mu głosu. Poinformował,

że  jako  pierwszy budowniczy szpitala  chciałby zwrócić  kilka  uwag  Radnym. Na  dzień

dzisiejszy od 2006 roku obowiązuje ustawa Ministra Zdrowia o dopuszczeniu szpitali speł-

niających wszystkie normy unijne. Z tego co wie, projekt szpitala był realizowany przed

rokiem  2006.  Chciałaby  aby  Radni  zwrócili  się  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego,  który  stwierdzi,  że  dopuszcza  do  użytkowania  szpital  warunkowo,  gdzie

stwierdza, że dopuszcza go do użytkowania bez spełnienia norm unijnych. Będzie się to

wiązało w przyszłości z nieuzyskaniem środków unijnych. Poprosił o formalne wyartyku-

łowanie  tych obaw Radnego Łachmańskiego bądź Radną Estkowską.  Jak obecne obawy

mają się do przyszłego funkcjonowania szpitala. 



Przewodniczący – poinformował, że sprawa zostanie rozpatrzona.

Ad. 18a.
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do kolejnego następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  zakończonej  inwestycji

w użytkowanie.
Przewodniczący 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 -

Uchwała Nr XLI/317/10 została podjęta. 

Ad. 19.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego kolejnego punktu porządku obrad In-

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

Przewodniczący udzielił głosu Panią Skarbnik.

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

następujące uchwały:

– Uchwała nr 310/10 z dnia 7 lipca 2010r. Została podzielona rezerwa celowa w kwocie

6.400  zł.  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  powiat

pułtuski. Wysokość rezerwy celowej po zmianie wynosi 470.027 zł. 

– Uchwała  nr  312/10  z  dnia  4  sierpnia  2010r.  -  zostały  zwiększone  dochody  budżetu

powiatu o kwotę 43.340 zł.

– Uchwała  nr  320/10  z  dnia  24  sierpnia  2010r.  Została  podzielona  rezerwa  celowa

w kwocie 446.680 zł.  z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach i placówkach

oświatowych  powadzonych  przez  Powiat  Pułtuski,  w  tym  regulacja  wynagrodzeń

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz stypendia dla uczniów za

osiągnięcia sportowe. Rezerwa po zmienia wynosi 23.347 zł.

– Uchwała  nr  326/10  z  dnia  15  września  2010r.  -  została  wprowadzona  dotacja  od

w wysokości 4.257 zł. dla KP PSP w Pułtusku, dotacja w wysokości 95.000 zł. na pomoc

społeczną.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat  uchwał Zarządu



Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 20.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego następnego punktu porządku obrad In-

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

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

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

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 21.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do  następnego punktu porządku obrad Odpowiedzi

na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta  –  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  interpelacje  dot.  uwzględnienia  w  projekcie

budżetu na 2011r. modernizacji ul. Bartodziejskiej, poinformował, że obecnie powiat znaj-

duje się w końcowej fazie jeśli chodzi o uregulowanie stanu własności ulicy. 

Jeśli chodzi o remont tej  ulicy Zarząd Powiatu zajmie się tym tematem przy konstrukcji

budżetu powiatu na 2011r. 

Jeśli chodzi o interpelację  dotycząca zakupu wozu bojowego dla KP PSP w Pułtusku, po-

prosił o sprecyzowanie o jaki wóz bojowy chodzi. Obecnie trwa procedura pozyskania środ-

ków w wysokości ok. 4 mln. zł. w ramach projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowa-

nia  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego  Powiatu  Pułtuskiego,

Działanie  4.4  „Ochrona  przyrody,  zagrożenia,  systemy  monitoringu”  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy Zarząd Powiatu rozpatrywał

inne wnioski Komendanta KP PSP w Pułtusku o dofinansowanie zakupu wozu bojowego?



Starosta  – poinformował, że nie. Zakup nowoczesnego wozu jest przewidziany w ramach

projektu, o którym mówił wcześniej. 

Jeśli chodzi o przyczyny odwołania Dyrektora SP ZOZ p. N. Tokarskiego, Starosta poinfor-

mował, że podstawową przyczyną był wynik finansowy SP ZOZ. Jeśli chodzi o zakup am-

bulansu  dla  SP ZOZ p.o.  Dyrektora  SP ZOZ w Pułtusku  p.  Iza Groszkowska powołała

komisję, która ma się zająć zbadaniem przebiegu procedury przetargowej.

Kolejna interpelacja dotyczy pisma Pana Waldemara Patejuka, Starosta poinformował, że

nie otrzymał jeszcze tego pisma i w związku z tym nie zapoznał się z nim. Odpowiedź

zostanie udzielona na piśmie i przekazana do Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że pismo p. Waldemara

Patejuka otrzymał wczoraj. 

Ponadto Wiceprzewodniczący zapytał czy dział higieny i transportu oraz serologia pozostają

w takim kształcie jak dotychczas?

p.o. Dyrektora SP ZOZ – p. I. Groszkowska – poinformowała, że obecną koncepcję stworzył

poprzedni Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski. Dodała, że własne spojrzenie na tą sprawę rów-

nież ma. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał jakie spojrzenie ma na tą koncep-

cję  wstępnie ma obecna Dyrektor? Szczególnie interesuje go dział higieny i transportu. 

p.o.  Dyrektora SP ZOZ – p.  I.  Groszkowska  – poinformowała,  że  analizuje sytuację na

bieżąco. Widzi zalety i wady zlecania usług na zewnątrz. Po przeprowadzeniu bilansu wad

i zalet zostanie podjęta decyzja. Jest to temat do zastanowienia się.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że jest to zwiastun dobrego

podejścia.

Ad. 22.
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do   następnego  punktu  porządku obrad   Wolne

wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 23.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad  Za-

mknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział  w obradach czterdziestej  pierwszej Sesji   Rady Powiatu Radnym



i  zaproszonym  gościom.  Wiceprzewodniczący  zamknął  XLI   Sesję  Rady  Powiatu

w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 17.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


