
Protokół Nr XLII/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 października 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 9.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady  otworzył czterdziestą drugą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  21  października  2010r.  do

Przewodniczącego  Rady  Powiatu  wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu  o  zwołanie

Sesji Rady Powiatu w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

W  związku  z  powyższym  termin  Sesji  został  ustalony  na  dzień  dzisiejszy

a przekazany porządek obrad jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku zwrócił się z wnioskiem do

Przewodniczącego  Rady  o  zwołanie  Sesji  Rady  Powiatu  w  trybie  art.  14  ust.  2

Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  ze  względu  na  konieczność  wprowadzenia  zmian  w

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, które

są niezbędne do rejestracji  nowo wybudowanego szpitala  w Pułtusku w Rejestrze

Zakładów  Opieki  Zdrowotnej.  Szczegółowych  informacji  w  ww.  sprawie  udzieli

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku w pkt 2 porządku obrad. 
Ponadto  porządek  obrad  zawiera  propozycję  przyjęcia  przez  Radę  Powiatu

stanowiska w sprawie poziomu finansowania lecznictwa szpitalnego na 2011r. przez



Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

3. Stanowisko  Rady  Powiatu  w  sprawie  poziomu  finansowania  lecznictwa

szpitalnego na 2011r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

5. Zamknięcie Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Przewodniczący udzielił głosu Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. Izie Groszkowskiej. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że w najbli-

ższym czasie  nastąpi  przeniesienie  szpitala  do nowego obiektu.  Aby szpital  mógł

funkcjonować w nowym obiekcie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Statucie

SP ZOZ w Pułtusku. Dyrektor poinformowała, że sprawę tą konsultowała w  Wy-

dziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie poin-

formowała, że zgodnie z koncepcją przeniesienia szpitala do nowego budynku przez

pewien czas będą funkcjonować dwa szpitale. W związku z tym, aby utrzymać kon-

trakt z NFZ w nowym szpitalu będą przyjmowani nowi pacjenci, natomiast pacjenci

ze starego szpitala  będą sukcesywnie przenoszeni  do  nowego obiektu.  Zgodnie  z

przekazanym projektem, Statut będzie bardziej elastyczny w swojej formule. W §1

ust 3 jest propozycja aby znalazł się zapis “siedzibą Samodzielnego Publicznego Za-

kładu Opieki  Zdrowotnej w Pułtusku jest  Pułtusk”. Ponadto w §6 jest  propozycja

wprowadzenia zapisu “Wykaz komórek organizacyjnych określa Dyrektor Zakładu



zarządzeniem”.  Dyrektor  poinformowała,  że  dotychczasowy  załącznik  do  Statutu

przedstawia szczegółowo wykaz komórek organizacyjnych. W sytuacji gdy NFZ or-

ganizuje konkurs, Dyrektor zakładu opieki zdrowotnej nie ma dużego pola manewru,

ponieważ bez wpisu danej komórki organizacyjnej do statutu, SP ZOZ nie ma możli-

wości  złożenia  oferty.  Dodała,  że  z informacji  jakie  posiada,  w grudniu br.  NFZ

ogłosi  jeszcze  jeden  konkurs  ofert,  dlatego  SP  ZOZ w Pułtusku  musi  być  przy-

gotowany do złożenia oferty. Obecnie SP ZOZ złożył oferty na stary szpital. Dyrek-

tor przedstawiła propozycję załącznika nr 1 do Statutu SP ZOZ. Poinformowała, że

przedstawiona propozycja zmian umożliwi SP ZOZ funkcjonowanie w dwóch obiek-

tach  przez  pewien  czas.  Ponadto  bardziej  elastyczny  statut  pozwoli  Dyrektorowi

wprowadzić zarządzeniem nowe komórki organizacyjne. W sytuacji  ewentualnego

wykreślenia komórki organizacyjnej ze statutu niezbędna będzie zgoda Rady Spo-

łecznej SP ZOZ oraz Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że rozumie intencje

wprowadzenia zmian do statutu SP ZOZ w Pułtusku. Poprosił aby dyrektor określiła

jakie komórki będzie chciała utworzyć zarządzeniem?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że w chwili

obecnej nie udzieli precyzyjnej odpowiedzi. Chciałaby natomiast utworzyć oddział

ortopedii,  oddział  kardiologii,  ponadto  mogą  być  nowe  poradnie,  mammografia.

Utworzenie nowych komórek będzie uzależnione również od propozycji NFZ. Dlate-

go SP ZOZ musi mieć ten komfort,  aby móc w każdym momencie  zarządzeniem

utworzyć nową komórkę. Dyrektor poinformowała, że konsultowała statut z prawni-

kami.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w dniu wczoraj-

szym miało miejsce posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ. Jednym z tematów było

wyrażenie  opinii  w sprawie zaciągnięcia  kredytu  dla  SP ZOZ w Pułtusku w wy-

sokości do 1.000.000 zł. 

Przewodniczący – zaproponował poruszyć ten temat w pkt Wolne wnioski i oświad-

czenia radnych. 



Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie ad jej podjęciem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XLII/318/10 została podjęta.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Stanowisko Rady Powiatu w sprawie  poziomu finansowania  lecznictwa

szpitalnego na 2011r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  podczas  posiedzeń  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

kilkakrotnie  trwały  dyskusje  na  temat  kondycji  finansowej  SP  ZOZ w Pułtusku.

Wicestarosta  poinformował,  że jego zdaniem sytuacja  nie  jest  tragiczna.  Podobna

sytuacja  jest  również  w  innych  placówkach.  Poinformował,  ze  Zarząd  Powiatu

przygotował  projekt  stanowiska  w  sprawie  poziomu  finansowania  lecznictwa

szpitalnego na 2011r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Wicestarosta odczytał projekt stanowiska. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  Stanowiska  w  sprawie

poziomu finansowania lecznictwa szpitalnego na 2011r.  przez Narodowy Fundusz

Zdrowia. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko zostało przyjęte.

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.



Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że chciałby powró-

cić do tematu zaciągnięcia kredytu dla SP ZOZ. Dodał,  że mając na uwadze wy-

sokość zobowiązań wymagalnych w SP ZOZ oraz przeniesienie szpitala do nowego

obiektu,  czy zaciągnięcie  kredytu w wysokości  1.000.000 zł będzie  wystarczające

aby można było przenieść szpital do nowego obiektu oraz aby SP ZOZ mógł normal-

nie funkcjonować?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że złożyła

wniosek o otwarcie linii kredytowej na rachunku bieżącym szpitala i na to pytanie

odpowiedzi  udzieli  p.o.  Głównej  Księgowej  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.  Katarzyna

Pabich, która pełni obowiązki od dnia 25 października 2010r.

p.o.  Głównej Księgowej  SP ZOZ – p. Katarzyna Pabich – poinformowała,  że SP

ZOZ nie może się ubiegać o udzielenie wyższego kredytu, niż osiąga przychody z

NFZ. Przychody z NFZ wynoszą miesięcznie ok. 1.700.000 zł. Biorąc pod uwagę

bieżącą działalność szpitala i jednocześnie mając w perspektywie przeniesienie szpi-

tala do nowego obiektu może okazać się, że kwota kredytu w wysokości 1.000.000 zł

może okazać się niewystarczająca, jednak jest to maksymalna kwota o jaką SP ZOZ

może się  ubiegać.  Nie  można  zapominać  również  o  zobowiązaniach.  Wiadomym

jest,  że  najlepsza sytuacja byłaby w momencie  zaciągnięcia  kredytu w takiej  wy-

sokości,  że  wystarczyłby na  pokrycie  zobowiązań  wymagalnych,  a  z  wpływów z

NFZ prowadzić bieżącą działalność. Jednak taka sytuacja raczej nie jest możliwa. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – zapytał czy zostanie zachowana

płynność finansowa SP ZOZ? Należy pamiętać o tym, że przeniesienie szpitala musi

nastąpić jak najszybciej. Czy zdaniem dyrekcji SP ZOZ kwota kredytu 1.000.000 zł

będzie wystarczająca?

p.o. Głównej Księgowej SP ZOZ – p. Katarzyna Pabich – poinformowała, że biorąc

pod uwagę zobowiązania wymagalne oraz konieczność przeniesienia szpitala, może

się okazać, że kwota kredytu może być za niska. Jednak nie potrafi określić o ile. Jest

to limit środków bieżących. Poinformowała, że będzie mogła to stwierdzić dopiero

po wnikliwej analizie finansowej zakładu.



Radny Jerzy Wal  – zapytał w jaki sposób środki z kredytu zostaną wykorzystane?

Rozumie, że część środków zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagal-

nych, pozostała część na prowadzenie  działalności  bieżącej  SP ZOZ w Pułtusku?

Ponadto  zapytał  czy  pod  pojęciem  działalności  bieżącej  mieści  się  tylko  zakup

usług?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że SP ZOZ

musi wypracować kontrakt.  Nie może być takiej  sytuacji,  że trzeba dofinansować

jakieś komórki organizacyjne, ponieważ muszą one same na siebie zapracować. Uru-

chomienie linii kredytowej spowoduje pewien komfort dla SP ZOZ, aby w razie po-

trzeby móc skorzystać z tych pieniędzy. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. Jerzy Król – poinformował, że chciałby nawiązać do

sprawy otwarcia szpitala w Pułtusku, które miało miejsce w dniu 23 października

2010r.  Wiceprzewodniczący podziękował  wszystkim tym, którzy zorganizowali  tą

uroczystość. W związku z otwarciem nowego szpitala została również przygotowana

broszura  informacyjna  “Powiat  Pułtuski  Budowa  Szpitala  Powiatowego”.  Wice-

przewodniczący poinformował, że chciałby się odnieść do informacji zawartych w

rozdziale  dotyczącym historii  budowy szpitala.  Pierwszy akapit  brzmi:  “Pierwsze

plany budowy szpitala pojawiły się już w latach 50 XX w. Podejmowane były nawet

pewne działania, ale budowa obiektu utknęła w “martwym punkcie”. Jedyną korzy-

ścią dla mieszkańców Pułtuska był wykup gruntów pod przyszły szpital i zbudowa-

nie  dwóch  bloków  mieszkalnych...”.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  po

części jest to prawdą, ponieważ w latach 50 XX w. trwały rozmowy na temat po-

trzeby budowy szpitala,  wprowadzenia  poprzez  posłów do planu  inwestycyjnego,

jednak nic z tych działań nie wyszło. Natomiast w latach 1985-1990 sprawa budowy

szpitala w Pułtusku została wprowadzona do planu inwestycyjnego Miasta i Gminy

Pułtusk.  W związku z tym zostało podjętych szereg działań mających na celu roz-

poczęcie  budowy  szpitala.  Została  zlecona  aktualizacja  planu  zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Pułtusk. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się nowo

wybudowany szpital kiedyś znajdowały się pola. W planie zagospodarowania prze-

strzennego tereny te zostały przekształcone na tereny przeznaczone pod usługi me-



dyczne.  Plan został  zaakceptowany ze zmianami ze szczególnym uwzględnieniem

budowy szpitala  w Pułtusku.  Następnie  zostały  podjęte  dalsze  działania.  Zostało

zlecone wykonanie projektu budowlanego, który na dzień dzisiejszy jest nieaktualny.

Wiceprzewodniczący podkreślił,  że kolejnym ważnym etatem był wykup gruntów.

Właściciele  ziemi podeszli  do sprawy bardzo dobrze,  ponieważ wyprzedali  swoją

ziemię za przysłowiową złotówkę. Następnie rozpoczęto prace inwestycyjne, które

polegały na wybudowaniu 4 stacji trafo, zasilania w stację energetyczną, został do-

prowadzony wodociąg i kanalizacja pod potrzeby budowy szpitala oraz powstały 2

budynki mieszkalne dla pielęgniarek i lekarzy. Pod następne 2 bloki (były zaplano-

wane 4) pozostały. Wiceprzewodniczący poinformował, że nie zna obecnie sytuacji

terenu.  Wiceprzewodniczący dodał,  że ponadto zostały wykonane wszystkie drogi

dojazdowe, ponieważ były tam same pola, co również łączyło się z wykupem. Na-

stępnie zostało wykonana ogrodzenie terenu oraz zostało stworzone zaplecze budo-

wy. Wiceprzewodniczący poinformował, że chciałby aby przedstawione przez niego

informacje zostały umieszczone się w zarysie budowy szpitala w Pułtusku.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że wszyscy wiedzą, ze powstała fundacja budo-

wy szpitala. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że środki w wysokości 50.000 zł. zosta-

ły przekazane na wykonane pokrycia dachowego w momencie gdy nie było żadnej

możliwości pozyskania środków. Pieniądze, jakie były w fundacji zostały przekazane

z zakładów pracy, ze sprzedaży cegiełek. W związku z tym z działań fundacji budo-

wy szpitala należy się rozliczyć. 

Wiceprzewodniczący poinformował,  że należy również podjąć decyzję o dalszych

losach fundacji, mianowicie czy należy są zamknąć, czy też ma ona dalej funkcjono-

wać np. dla rozwoju szpitala. Dodał, że jako Przewodniczący Fundacji budowy szpi-

tala w Pułtusku musi informować społeczeństwo o działaniach fundacji, np. Poprzez

prasę.  

Wiceprzewodniczący poinformował, ze chciałby aby to o czym mówił znalazło się w

zarysie budowy szpitala.  

Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że rozmawiając z lekarzami z

pułtuskiego szpitala uzyskała informacje, że w nowo wybudowanym szpitalu brakuje



pomieszczeń dla lekarzy. W jednym skrzydle zostały umieszczone 2 oddziały – od-

dział wewnętrzny oraz oddział kardiologiczny. Wygląda na to, że na oddziale we-

wnętrznym nie ma pomieszczeń dla pielęgniarek i lekarzy oraz ordynatora. W części

kardiologicznej takie pomieszczenia się znajdują, natomiast w części, gdzie znajduje

się oddział wewnętrzny są tylko sale dla pacjentów. Radna poinformowała, że od-

dział wewnętrzny ma największe obłożenie, wyrabia najwięcej punktów, wykonuje

najwięcej usług, a brakuje pomieszczeń dla obsługi. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska -  poinformowała, że w nowym

szpitalu będzie oddział wewnętrzny oraz oddział wewnętrzny o profilu kardiologicz-

nym.  Poinformowała,  że  jest  możliwość  wygospodarowania  pomieszczeń  dla

lekarzy.  Ponadto  Dyrektor  poinformowała,  że  przygląda  się  wolnym  pomiesz-

czeniom. Dyrektor wyjaśniła, że pomimo tego, że w szpitalu znajdują się oddział we-

wnętrzny oraz oddział wewnętrzny o profilu kardiologicznym, to kontrakt jest tylko

na jeden oddział wewnętrzny. 

Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że można wnioskować, że pokoje

dla personelu,  dla lekarzy i ordynatora, które znajdują się po części  oddziału we-

wnętrznego o profilu kardiologicznym będą przeznaczone dla ordynatora oddziału

wewnętrznego?

Wicestarosta  – poinformował, że na oddziale wewnętrznym znajdują się 2 gabinety

dla ordynatorów.  

Radny Wiesław Cienkowski- poinformował, że podczas otwarcia dr Walkiewicz po-

prosił o wygospodarowanie dla niego pokoju. 

Przewodniczący – poinformował,  że sprawą zapewnienia  warunków do pracy dla

lekarzy zajmie się Dyrektor SP ZOZ.

Radny Zbigniew Szczepanik  – poinformował, że szpital  został  przekazany dla SP

ZOZ. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu dwóch pomieszczeń dla ordynatorów od-

działu wewnętrznego i decyzja została zrealizowana.

Przewodniczący  – złożył podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili  się do

tego,  że  został  otwarty tak wspaniały obiekt  jakim jest  nowy szpital  w Pułtusku.

Szczególne podziękowania Przewodniczący skierował do Zarządu Powiatu w Puł-



tusku, Skarbnik Powiatu. Zaznaczył, że teraz  trzeba się skupić szczególnie na pozy-

skaniu wykwalifikowanej kadry.

Ad. 5
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku ob-

rad  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach czterdziestej drugiej Sesji  Rady Powiatu Radnym

i zaproszonym gościom. Wiceprzewodniczący zamknął XLII  Sesję Rady Powiatu w

Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 10.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


