
Protokół Nr XX/04

XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 grudnia 2004 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

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

w posiedzeniu  uczestniczy  14 radnych,  co  wobec  ustawowego  składu Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Przewodniczący  oznajmił,  że  przed  przystąpieniem  do  realizacji  porządku

obrad  nastąpi  wręczenie  odznaczeń.  Przewodniczący  zwrócił  się   do

Wicestarosty Pułtuskiego – Witolda Saracyna o zabranie głosu.

Wicestrosta  Pułtuski  -  Witold  Saracyn  –  poinformował,  że  Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej

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

orderach i odznaczeniach, wydał postanowienie o nadaniu odznaczeń:

złotego  krzyża zasługi 

- Panu  Jerzemu  Kondrackiemu  za  zasługi  w  pracy  zawodowej  

i działalności społecznej

- Panu Mieczysławowi Rębeckiemu za zasługi w działalności społecznej 

srebrnego krzyża zasługi  

- Pani  Małgorzacie  Pajewskiej  za  zasługi  w  pracy  zawodowej  

i działalności społecznej

- Pani  Krystynie  Rzepnickej  za  zasługi  w  pracy  zawodowej  i  działalności

społecznej

brązowego krzyża zasługi 

- Panu  Mariuszowi  Wełnie  za  zasługi  w  pracy  zawodowej  i  działalności

społecznej



Wymienione  odznaczenia  zostały  przyznane  na  wniosek  Wojewody

Mazowieckiego. 

Wicestarosta poprosił o wystąpienie wymienionych osób. 

Następnie  Wicestarosta  przedstawił  informację  o   odznaczonych  osobach

(informacja stanowi załącznik do protokółu). 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Starosta

Pułtuski – Tadeusz Nalewajk. 

Pan  Mieczysław  Rębecki  podziękował  wyróżnienie  jakim jest   wręczono  w

dniu dzisiejszym odznaczenie.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 2 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Wobec  braku  propozycji  zmian  porządku  obrad  Przewodniczący  odczytał

porządek, wg którego prowadzone będą obrad 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

4) Interpelacje i zapytania radnych.

5) Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III

kwartał 2004r. 

6) Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do

ukończenia  szkoły,  w  której  rozpoczęto  naukę  przed  osiągnięciem

pełnoletności w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 



7) Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Technikum  Uzupełniającego  dla

Dorosłych w Golądkowie. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004r. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego

10)Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku

wpisanym do rejestru zabytków. 

11)Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na

2005r.

12)Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i

Kartograficznym na 2005 r.

13)Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli

Komisji Rewizyjnej na 2005r. 

14)Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2004r. 

15)Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu. 

16)Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 

17)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18)Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19)Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 



Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  trzeciego  punktu

porzadku obrad  Przyjęcie protokołu XVIII i XIX   Sesji Rady Powiatu

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski  ani  uwagi  dotyczące  protokołu  osiemnastej  i  dziewiętnastej  Sesji

Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

protokołów  osiemnastej i dziewiętnastej  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokoły został przyjęty 

W trakcie głosowania na Salę Rady 

weszła Radna M. Dziubanowska – Wojtyra  

Ttan Radnych obecnych na XX Sesji – 15  

Ad. 4 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  czwartego  punktu

porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Interpelacji nie było. 

Przewodniczący  poinformował,  że  przed  przystąpieniem  do  realizacji

kolejnego punktu porządku obrad proszę Przewodniczących Komisji Stałych

Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Pan  Zbigniew  Szczepanik  poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa,

Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa  oraz  Komisja  Integracji  i

Promocji  Powiatu  na  wspólnym  posiedzeniu  w  dniu  16  grudnia  2004r.



pozytywnie  zaopiniowały  projekty  uchwał  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej  Sesji  ,  wraz  z  następującymi  zmianami  w  projekcie  uchwały  w

sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,

restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru

zabytków: 

1) W paragrafie 3 w ustępie 1 dodaje się zapis „z zastrzeżeniem ustępu

drugiego”.

2) W paragrafie piątym, litera „d”     wyraz „decyzja” zmienić  na

„pozwolenie” 

3) W paragrafie szóstym ustęp drugi , początek zdania „W sporadycznych

przypadkach ” zamienić na „W uzasadnionych przypadkach ” 

4) W paragrafie dziewiątym ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie;

„Podmiot otrzymujący dotacje składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z

wykonania prac lub robót w terminach  określonych w umowie”. 

Ponadto Komisja akceptowała poprawkę dotycząca zmiany tytułów uchwał,

które prawidłowo brzmią: 

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

2005r.

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym na 2005r. 

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  ,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw Społecznych – p. Magda Dziubanowska – Wojtyra poinformowała, że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  17  grudnia  br.  pozytywnie  zaopiniowała

projekty uchwał będące przedmiotem obrad XX Sesji Rady Powiatu wraz z ze

zmianami  ,  o  które   wnioskowała  Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa  oraz  Komisja  Integracji  i  Promocji

Powiatu. 

Pan Stanisław Myślak poinformował,  że  Komisja Budżetu i Finansów oraz

Komisja Polityki Regionalnej obradowały na wspólnym posiedzeniu w dniu 16



grudnia br. 

Komisje  pozytywnie  zaopiniowała  projekty  uchwał  będące  przedmiotem

obrad XX Sesji  Rady Powiatu wraz  z  ze  zmianami ,  o które   wnioskowała

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa oraz

Komisja Integracji i Promocji Powiatu. 

Ponadto  Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  dzisiejszym  odbyła  drugie

posiedzenie,  podczas  którego  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia

sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał 2004r. 

Przewodniczący  zapytał,  czy   ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał  2004r. i  zarządził głosowanie

nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr XX/152/04 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  szóstego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka

lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęto

naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo

– wychowawczych. 

Przewodniczący  zapytał,  czy   ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w



sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłaty  za

pobyt  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  do  ukończenia  szkoły,  w  której

rozpoczęto naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo

– wychowawczych  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -
Uchwała Nr XX/153/04 została podjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: założenia Technikum

Uzupełniającego dla Dorosłych w Golądkowie. 

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Radny  W.  Cienkowski  zwrócił  się  do  Dyrektora  ZSR  –  A.  Fabisiaka  o

przedstawienie  informacji  nt.  zainteresowania  przyszłych  kandydatów

utworzeniem tej szkoły. 

Dyrektor ZSR – A. Fabisiak poinformował,  że przystąpienie Polski do Unii

Europejskiej  oraz  możliwość  pozyskania  przez  rolników  kredytów

strukturalnych  po  spełnieniu  wymogów,  m.in.  dot.  wykształcenia

spowodowało, że zainteresowanie utworzeniem Technikum Uzupełniającego

dla  Dorosłych  w  Golądkowie  jest  dość  duże-  obecnie  wpłynęło  15  podań.

Dyrektor  poinformował,  że  informację  o  utworzeniu  szkoły  przekazano  do

urzędów gmin oraz zamieszczono w prasie lokalnej.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   założenia  Technikum

Uzupełniającego dla Dorosłych w Golądkowie

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 1
Uchwała Nr XX/154/04 została podjęta. 



Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu

na 2004r. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.  

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

sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2004r.  będzie  zawiera  następujące

zmiany:

Wzrost dochodów o kwotę 262.000zł z tytułu:

a)  wpływy z opłat komunikacyjnych – 230.000zł 

b) dochody  z  najmu  i  dzierżawy  (wynajem  pomieszczeń  w  ZSR  im.  J.

Dziubińskiej w Golądkowie dla ARiMR)  - 12.000zł

c) wpływy z usług (opłaty od mieszkańców w DPS w Ołdakach) – 20.000zł.

Zwiększone dochody proponuje się przeznaczyć na wydatki:

– Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 10.000zł 

– Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 16.300zł 

– Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 15.500zł 

– Zespół Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Golądkowie – 30.000zł +

12.000zł z tytułu najmu 

– Poradnia Psycholog. - Pedagogiczna – 5.200zł 

– Bursa Szkolna – 10.000zł 

– SOSW – 23.000zł

Razem 110.000zł 

– DPS Ołdaki – 20.000zł z przeznaczeniem  na zakup oleju za miesiąc

grudzień

– Starostwo Powiatowe w Pułtusku – kwotę 120.000zł przeznaczyć na

zakup materiałów (tj. praw jazdy oraz dowody rejestracyjne) i na zakup

usług (tj. zakup tablic rejestracyjnych) 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w  dniu  dzisiejszym  uzyskała

telefoniczną informację  z  Ministerstwa  Finansów,  że  powiat  pułtuski  do

końca  roku otrzyma środki w wysokości 3798zł. Skarbnik zaproponowała ,



aby ww. środki przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec barku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian

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

Za 14

Przeciw -

Wstrzymał się -
Uchwała Nr XX/155/04 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik   o  przedstawienie  projektu

uchwały.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art.  130 ustawy o finansach

publicznych  ,  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  może

ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku  budżetowego oraz

plan  finansowy  tych  wydatków.  Projekt  uchwały  zawiera   propozycję

wydatków niewygasających  z  upływem roku 2004,  tj.  kwota 162.775zł  dot.

modernizacji oczyszczalni ścieków DPS w Obrytem. 

Przewodniczący zapytał,  czy y  ktoś  z  Państwa Radnych chce zabrać  głos w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  podjęcia

uchwały.  Przewodniczący  zwrócił  się  do  Wiceprzewodniczącego  Rady  –  Z.

Wiernickiego o odczytanie uchwały.

Wiceprzewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały: 

Za 14
Przeciw -



Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/156/04 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  zasad

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik  o  przedstawienie  projektu

uchwały.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i

opiece  nad  zabytkami,  na  konserwację  zabytków  wpisanych  do  rejestru

zabytków może być udzielona dotacja.  Art. 81 cyt.  ustawy mówi,  że zasady

udzielania  dotacji  określa  organ  stanowiący  jednostki  samorządu

terytorialnego. Przedstawiony projekt uchwały zawiera poprawki wniesione i

pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady Powiatu.  

Wobec  braku  dyskusji  w  sprawie  proponowanej  uchwały  Przewodniczący

zarządził  przystąpienie do podjęcia uchwały.  Przewodniczący zwrócił się do

Wiceprzewodniczącego Rady – Z. Wiernickiego o odczytanie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie określenia zasad

udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/157/04 została podjęta. 



Ad. 11 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  zatwierdzenia  planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.  

Skarbnik  Powiatu poinformowała,  że  zgodnie  z  art.  420  ustawy  –  Prawo

ochrony  środowiska,  Zarząd  Powiatu  do  dnia  15  stycznia  przedstawia  do

zatwierdzenia  Radzie  Powiatu  plan  przychodów  i  wydatków  Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na dany rok. 

Plan  PFOŚiGW  został  przekazany  Szanownym  Radnym  wraz  z

zawiadomieniem na Sesję.

Wobec  braku  pytań  w  sprawie  proponowanej  uchwały  Przewodniczący

zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały.

Przewodniczący  Rady odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki Wodnej na 2005r.i  zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/158/04 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  zatwierdzenia  planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. 

Przewodniczący poprosił  Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy – Prawo

geodezyjne  i  kartograficzne,  Starosta  przestawia  do  zatwierdzenia  Radzie

Powiatu   coroczne  projekty  planu  przychodów  i  wydatków  Powiatowego

Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym.  Plan



PFZGiK  został przekazany Szanownym Radnym wraz z zawiadomieniem na

Sesję.

Wobec  braku  pytań  w  sprawie  proponowanej  uchwały  Przewodniczący

zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały.

Przewodniczący  Rady odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem

Geodezyjnym i  Kartograficznym na 2005 r.  i   zarządził  głosowanie  nad jej

podjęciem

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/159/04 została podjęta. 

Ad. 13 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r. 

Przewodniczący  poprosił   Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  o zabranie

głosu. 

K.Pieńkos-  Przewodniczący   Komisji  Rewizyjnej-  poinformował,że  Komisja

Rewizyjna na posiedzeniu  w dniu 15 grudnia 2004 r. przyjęła plan kontroli na

rok  2005  w  brzmieniu  załącznika  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w

Pułtusku.

Wobec  braku  dyskusji  w  sprawie  proponowanej  uchwały  Przewodniczący

zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały.

Przewodniczący   Rady  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   w  sprawie:

zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2005r.   i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/160/04 została podjęta. 



Ad.14

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za

2004r. 

Wobec  braku  dyskusji  w  sprawie  proponowanej  uchwały  Przewodniczący

zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały.

Przewodniczący  Rady odczytał treść uchwały w sprawie  w sprawie  przyjęcia

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004r. i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Uchwała Nr XX/161/04 została podjęta.

Ad.15

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad - Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w

sprawie  zmian  w  budżecie  powiatu i  poprosił   Panią  Skarbnik  o

przedstawienie informacji. 

Skarbnik Powiatu – od dnia 12 października br. do dnia dzisiejszego Zarząd

Powiatu podjął  następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu:

Nr  108/04  z  dnia  22  października  br.  -  uchwała  dotyczyła  zmniejszenia

dotacji  celowej  o  30.500  zł  na  składkę  zdrowotną  osób  bezrobotnych  bez

prawa  do  zasiłku  (decyzja  Wojewody  Maz.);  uchwała  zawierała  również

przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek,

 Nr 117/04 z dnia 16 listopada br. - uchwała zawierała zwiększenie dochodów

o kwotę 35.860 zł,  obejmowała zwiększenie dochodów o kwotę 15.860 zł –

dotacja  celowa  Wojewody  Mazowieckiego  z  przeznaczeniem  na  Komendę

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i zwiększenie o kwotę 20.000 zł na

składkę zdrowotna osób bezrobotnych; 

Nr 127/04 z dnia 29 listopada br.- uchwała zawierała zwiększenie dochodów o



35.000 zł i zmniejszenie o 5.676 zł. Zwiększenie dochodów wynikało z dotacji

celowej  Wojewody Mazowieckiego  dla:  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego – kwota  5.000 zł,   Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży

Pożarnej  –  kwota   10.000  zł  i  dla  DPS  w  Ołdakach  –  kwota  20.000  zł.

Zmniejszenie dochodów obejmowało: komisje poborowe – kwota 4.618 zł i

składki zdrowotne – kwota   1.052 zł.

Wobec braku pytań dotyczących przedstawionej informacji, Przewodniczący

zarządził przystąpienie do głosowania nad jej przyjęciem.

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Informacja została przyjęta.  

Ad.16 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  -   Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i

realizacji  uchwał  Rady  Powiatu.   Przewodniczący  poinformował,  że

powyższa informacja została przedstawiona Radnym  na piśmie. 

Wobec braku pytań dotyczących przedstawionej informacji, Przewodniczący

zarządził przystąpienie do głosowania nad jej przyjęciem.

Za 15

Przeciw -

Wstrzymał się -

Informacja została przyjęta.  

Ad.17/18

W związku z brakiem  interpelacji i zapytań Przewodniczący zarządził do

realizacji  kolejnego  punktu   porządku  obrad Wolne  wnioski  i

oświadczenia radnych. 

Radny  Z.Wałachowski  –  poinformował,  że  w  ostatnich  dniach,  tygodniach

śledziliśmy losy poprawki senackiej związanej z budową szpitala w Pułtusku –

z  jej  finansowaniem,  a  dzisiaj  gdy  emocje  opadły,  znany  jest  efekt  można

sobie powiedzieć, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” i wrócić



do  „szarej  rzeczywistości.”  W  związku  z  tym  Radny  skierował  pytanie  do

Starosty/Zarządu  Powaitu–  w  br.  powiat  dysponował  określoną  kwotą

pieniędzy  na  budowę  szpitala  (pozyskanych  z  zewnątrz  oraz  środków

własnych)-jak  zostały  zrealizowane  prace  zaplanowane  w  ramach  tych

środków na 2004 rok.  

Starosta – poinformował, że  tydzień temu „przegraliśmy szpital w Pułtusku”.

Przez  sześć  lat  –  od  czasu  wyboru  na  stanowisko  Starosty  trwały  próby

wprowadzenia  inwestycji.  pn.  Budowa  szpitala  w  Pułtusku  do  budzetu

państwa.   Przez  trzy  lata  z  prowadzone  były  negocjacje   Wojewodą

Mazowieckim A.Pietkiewiczem,  dotyczące  przejęcia  inwestycji  przez  powiat

pułtuski.  Dla  mieszkańców powiatu kolejną  ważną etapem batalii  o szpital

było  wprowadzenie  poprawki  senackiej.  Rozmawiając  z  Senatorem

A.Anulewiczem – Starosta  powiedział,  że  jest  to  milowy krok  naprzód,  ale

istotną  była  również  opinia  Komisji  Finansów  Publicznych  Sejmu  RP  i

głosowanie nad przyjęciem poprawki przez Sejm RP. Prowadzone były i będą

rozmowy  –  lobbing  na  rzecz  tej  inwestycji.  Stwierdzeniem  gorzkim,  ale

prawdziwym są słowa Radnego Z. Wałachowskiego: „prawdziwych przyjaciół

poznaje  się  w biedzie.”  Prowadzone były rozmowy z osobami z  pierwszych

stron  gazet,  z  ludźmi,  którzy  decydują  lub  będą  decydowali  o  losach

kraju...Marszałek Józef Oleksy,  Poseł Donald Tusk. Głosowanie przebiegało

następująco – ze 136 Posłów SLD tylko 3 głosowało „za Pułtuskiem”,  wszyscy

Posłowie PO głosowali „przeciw”.  Ktoś, kto chociaż częściowo utożsamiał się z

powiatem pułtuskim, bez względu na opcje polityczne potrafił doprowadzić do

takiego  przebiegu  senackiego  głosowania  nad   finansowaniem  budowy

Szpitala  w  Pułtusku:  „za”-66,  „przeciw”-14.  Należało  zgłosić  dobrze

sformułowaną  poprawkę  do  budżetu,  co  zostało  dokonane  przez  Senatora

Anulewicza,  któremu  w  imieniu  mieszkańców  powiatu  należą  się  wyrazy

podziękowania i uznania. Starosta uważa, że tragicznym, smutnym jest to, że

nieobecny na dzisiejszej Sesji Radny K. Majewski w felietonach z cyklu„Moim

zdaniem” w „Tygodniku Pułtuskim” nieuczestnicząc w Sesjach Rady Powiatu

pisze o  „nie potrafieniu załatwienia pieniędzy”.   Starosta podkreślał,  że są



metody parlamentarne, przewidziane prawem- w jaki sposób można pozyskać

środki na określona inwestycję. Starosta Pułtuski , dlatego że jest członkiem

PSL  jest  lżony,  że  nie  potrafi  pozyskać  środków  na  „Budowę  Szpitala  w

Pułtusku”.  Starosta  stwierdził,  że  zapytałby  Radnego  Majewskiego,  jakie

działania podjął, aby Posłowie SLD głosowali „za” finansowaniem inwestycji

„Budowa Szpitala w Pułtusku.” Starosta wymienił Kluby Parlamentarne, które

„poparły” pułtuski szpital: PiS – 40 Posłów, PSL- 32 Posłów, Samoobrona i

LPR (łącznie 131 głosów)..  Zbrakło ok. 60 głosów, aby na inwestycję „Budowa

Szpitala  w  Pułtusku”zostały  przeznaczone  środki  w  wysokości  80  mln  zł.

Zawiedli nas posłowie SLD i PO i to nawet Ci, którzy bywali w naszym mieście

częstymi gośćmi. 

 Starosta poinformował, że w imieniu samorządu powiatu pułtuskiego prześle

pisemne  podziękowanie  Senatorowi  Anulewiczowi  i  Przewodniczącym

Klubów  Parlamentarnych,  które  głosowały  „za  pułtuskim  szpitalem”.

Następnie  dodał,  że  gdyby  posłem na  Sejmie  RP był  ktoś  z  Pułtuska,  bez

względu na opcję polityczną,  to na pewno nastawienie do naszej  inwestycji

byłoby inne. 

Budowę  szpitala  w  Pułtusku  musimy  kontynuować  własnymi  siłami  jako

inwestycję  własną  samorządu  powiatowego,  przy  wsparciu  budżetu

mazowieckiego. 

Trzeba powiedzieć otwarcie, że będziemy mieli problemy , bo potrzeba nam ,

co  najmniej  80  mln  zł  –  niemal  tyle  ile  wynoszą  wszystkie  budżety

samorządów w powiecie,  a  Marszałek  Województwa Mazowieckiego  będzie

posiadał na wsparcie inwestycji w całym województwie tylko 40 mln. zł.

Dlatego  Zarząd  Powiatu  zaczął  prace  przy  opracowywaniu  koncepcji

kontynuacji budowy szpitala, w tzw. wariancie oszczędnościowym, co pozwoli,

mam nadzieję  wprowadzić za kilka lat pierwszych pacjentów do szpitala na

Popławach. Będziemy walczyć o jak najszybsze dokończenie budynku A, przy

mniejszej  ilości  łóżek.  Jako  powiat  liczymy  na  wsparcie  samorządów

gminnych, które dostrzegając konieczność istnienia  szpitala i zadeklarowały

pomoc w budowie szpitala, za co w imieniu samorządu powiatowego składam



gorące podziękowanie. 

Teraz  czekamy  na  informacje  od  Marszałka  ,  ile  środków  finansowych

otrzyma Mazowsze na kontrakty.

Gdy taka informacja do nas dotrze , będziemy mogli starać się o konkretne

dofinansowanie. 

Co wykonaliśmy w 2004r.?

Z powodów od nas niezależnych, a najróżniejszych przepisów proceduralnych

dopiero  17  października  2004r.  podpisaliśmy  stosowane  dokumenty  na

współfinansowanie prac w roku 2004 poprzez tzw. kontrakt dla województwa

mazowieckiego.  Czyli  tak  naprawdę  firma   ZAMBET   „kredytowała”

przejściowo część prac wykonanych wcześniej.

W 2004r. mieliśmy do dyspozycji 6,4 mln zł (1,6 mln zł – środki finansowe

powiatu i 4,8 mln zł – środki z kontraktu).

Za  4.190.500zł  zostały  wykonane  roboty  budowlane  i  wykończeniowe

budynku „A”.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  grudnia  2004r.  w

sprawie wydatków budżetu państwa , które w 2004r. nie wygasają z upływem

roku budżetowego (Dz.U.  Nr  266 poz.2645),   2.209.500 zł  zostało uznane

jako środki niewygasające i do 30 czerwca 2005r.  są w dyspozycji powiatu na

prace przy budynku A, co pozwoli na bieżąco i bez pośpiechu wykonać prace

zaplanowane w 2004r. 

Starosta  poinformował,  że  nie  możemy  dokończyć  budowy  szpitala  przy

pomocy funduszy strukturalnych z Unii  Europejskiej.

Zgodnie  z  zapisami  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju

Regionalnego,  wsparcie  w  priorytecie  I  w  poddziałaniu  1.3.2  Regionalna

infrastruktura ochrony zdrowia - skierowane jest wyłącznie na podniesienie

jakości  ochrony zdrowia,  nie zaś na zwiększanie tego sektora.  W związku z

powyższym inwestycja pn.: „Budowa Szpitala w Pułtusku” nie kwalifikuje się

do  współfinansowania  środkami  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego w ramach ZPORR. 

Potwierdzenie  powyższych  wytycznych  zostało  uwzględnione  w  piśmie



Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2004r. 

Radny L.  Smyk poinformował,  że wszyscy mieszkańcy powiatu pułtuskiego

oczekują  na  zakończenie  budowy  szpitala  w  Pułtusku,  ponieważ  stan

techniczny, sanitarny, itd. starego szpitala jest bardzo niezadwalający. Radny

zapytał, czy:

– w związku z tym, że nasza inwestycja nie została uwzględniona w budżecie

państwa istnieje niebezpieczeństwo, iż Szpitala przy ul. 3-go Maja zostanie

zamknięty

– czy gminy powiatu pułtuskiego zadeklarowały  udział własny

– czy jeżeli zostałby złożony wniosek w Senacie RP o przeznaczenie 10 mln zł

na budowę szpitala w Pułtusku , to czy  szanse ich pozyskania nie byłyby

wyższe. 

Starosta poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  wystąpił  do  gmin

powiatu  pułtuskiego  z  niżej  wymienionymi,  alternatywnymi  propozycjami

współfinansowania budowy szpitala w Pułtusku - w sytuacji  zabezpieczenia

udziału własnego: 

1)  gminy  powiatu  pułtuskiego  w  2005r.  w  całości  pokryją  25%  udział

powiatu pułtuskiego przy budowie szpitala w Pułtusku, natomiast powiat

pułtuski zabezpieczy środki na kontynuację ww. inwestycji w roku 2006.

2)  gminy powiatu pułtuskiego oraz powiat pułtuski w równych częściach

pokryją  25% udział powiatu pułtuskiego przy budowie szpitala w Pułtusku

zarówno w roku 2005 jak i w roku 2006.

Gminy wybrały wariant drugi.

W sprawie  budowy  szpitala  przeprowadzono  dwa  spotkania,  w  których

uczestniczyli  zarówno  przedstawiciele  wszystkich  sił  politycznych  powiatu

pułtuskiego,  jak  i  burmistrz  oraz  wójtowie  gmin  powiatu  pułtuskiego.

Wszyscy zgodnie oświadczyli, że budowa szpitala w Pułtusku jest inwestycją

priorytetową wszystkich  samorządów powiatu pułtuskiego.  

Rada Powiatu  przyjęła powyższe wyjaśnienia. 

Odnośnie pytania dot. wysokości środków, o które występowaliśmy – Starosta

poinformował,  że  zbiorcze  zestawienie  kosztów  koniecznych  na  budowę



szpitala w Pułtusku wynosi 122 mln zł. Na pytanie Senatora A. Anulewicza nt.

wysokości środków koniecznych do zakończenia inwestycji przekazaliśmy, iż

potrzeby wynoszą 80 mln zł. 

Dyrektor  SP  ZOZ odpowiadając  na  pytanie  Radnego  Smyka  dot.  stanu

technicznego budynku szpitala – poinformował, że rozporządzenie regulujące

szczegółowe wymogi jakim powinny odpowiadać  obiekty służby zdrowia daje

możliwość spełnienia wymogów do czerwca 2005r. Jest to okres przejściowy,

ponieważ  z  końcem  tego  roku  wszystkie  zakłady  ,  które  nie  spełniają

wymogów powinny przestać funkcjonować. Dyrektor wyjaśnił, że jest szereg

innych przychodni i szpitali, które np. posiadają podstawowego elementu –

windy.  Dyrektor  poinformował,  iż  budynek  naszego  jest  już  stary  ale

utrzymywany jest na dość przyzwoitym poziomie. 

Radny  L.  Smyk poinformował,  że  grudzień  br.  dobiega  końca,  a  sezon

zimowego  utrzymani  dróg  jeszcze  się  nie  rozpoczął,  a  więc  oszczędności

budżetu  powiatu  w tym  zakresie  powinny  być  duże.  Radny  zwrócił  się  do

Dyrektora ZDP o przejrzenie poboczy dróg powiatowych i przeznaczenie ww.

środków na czyszczenie poboczy.

Dyrektor  ZDP  –  K.  Strzyżewski  odpowiedział,  że  został  przeprowadzony

przegląd poboczy dróg powiatowych  oraz krzaki są już wycinane. Dyrektor

poinformował, że prace czyszczenia poboczy odbędą się w szybszym tempie,

o ile pozyska pracowników z robót publicznych PUP.

Radny Z. Wiernicki poinformował, że chciałby poruszyć trzy sprawy:

– kwestia  wydatków  niewygasających  na  budowę  szpitala  w  Pułtusku  nie

będzie sprawą odległą jak w rozporządzeniu Rady Ministrów , tylko będzie

polegała  na  sprawdzeniu,  czy  prace  zostały  wykonane  dobrze  oraz  na

przekazaniu środków wykonawcy.  

– odnośnie  drogi  -  ul.  Mickiewicza  –  Tąsewy  -   Gąsiorowo  ,  na  którą

pozyskaliśmy  środki  z  rezerwy  ogólnej   Radny  sądzie,  że  kwestia  dot.

realizacji tej drogi została na tyle zrealizowana, że będzie dobre rozliczenie .

Radny poinformował, że jest możliwość pozyskiwania kolejnych środków z

rezerwy ogólnej na realizację , np. dalszego ciągu tej drogi.



– Radny zwrócił się o przygotowanie dwóch spraw, tj. 

a)  dotyczącej   budowy  szpitala  w  Pułtusku  –  będziemy  oczekiwać  jak

najszybszego  wskazania  wysokości  kosztów  związane  z  przygotowaniem

bryły „A” do wykorzystywania 

b)przygotowanie  informacji  nt.  środków  unijnych  w  ramach

poszczególnych  priorytetów ,  abyśmy wiedzieli  i  mogli  podyskutować  na

komisjach  Rady  Powiatu,  jakie  mamy  środki  i  jak  możemy  je

wykorzystywać,  ponieważ  priorytet  drugi  dot.  nie  tylko  rolników,  ale

generalnie wyrównywania szans. 

Ad. 19 

Przechodzimy do realizacji ostatniego punktu porządku obrad  Zamknięcie
Sesji. 

Informuję,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Dziękuję  za  udział  w

obradach XX Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom. Obrady XX

Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte. 

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 18.30

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

...................................................

  Bogumiła Przybyłowska

.....................................................

Dorota Sobotka





 w związku z powyższym należy realizować wariant drugi -  „oszczędnościowy”

kontynuacji  inwestycji,  przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego i

przy współfinansowaniu przez Gminy, aby w bliskiej perspektywie czasowej

realnym  było  oddanie  szpitala  do  użytkowania.  Starosta  podziękował

Burmistrzowi  Pułtuska  i  Wójtom,  którzy  pomimo ograniczonych  budżetów

gmin  zadeklarowali  współfinansowania  inwestycji  „Budowa  Szpitala  w

Pułtusku”, traktując ją priorytetowo.   Starosta poinformował, że w imieniu

samorządu powiatu pułtuskiego prześle pisemne podziękowanie Senatorowi

Anulewiczowi i Przewodniczącym Klubów Parlamentarnych, które głosowały

„za  pułtuskim  szpitalem”.  Starosta  poinformował,  że  w  dniu  15  listopada

Zarząd Powiatu w związku z zagrożeniem wykonania prac  zaplanowanych na

2004 r. wystąpił z wnioskiem o wykazanie środków na budowę szpitala, jako

wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2004 roku (ok.

2mln  200  tys  zł).  Rada  Ministrów  w  dniu  14  grudnia  br.  wydała

rozporządzenie w powyższej sprawie i „Budowa Szpitala w Pułtusku” znalazła

się  w wykazie  tych inwestycji.  W 2005 roku ZAMBET będzie  kontynuował

prace,   wykonując  roboty  zamienne  i   nadzorując  teren  budowy.  Zarząd

Powiatu  odbył  wstępne  rozmowy  z  Dyrektorem  SPZOZ  ,  a  Dyrektor  z

Ordynatorami   odnośnie  zagospodarowania  budynku  „A”  na  potrzeby

szpitalnictwa powiatu pułtuskiego. Po opracowaniu szczegółowej koncepcji w

tym zakresie, zostanie przedstawiona do zatwierdzenie Radzie Powiatu. 

Starosta poinformował, że w zeszłym tygodniu Pełnomocnik ds Kontraktów

Urzędu Marszałkowskiego  – p.  Mync  przeprowadziła   kontrolę  wykonania

inwestycji pn. Budowa szpitala w Pułtusku.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


