
Protokół Nr XXI/05

Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 lutego 2005r. 

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

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

w  posiedzeniu  uczestniczy  17  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Ad. 2

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  drugiego  punktu  porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Wicestarosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował zdjąć z porządku

obrad Sesji pkt 13 - „Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Planu Rozwoju

Lokalnego”  ponieważ  wkradły  się  pewne  błędy  podczas  przepisywania

dokumentu  ,  jak  również  wynikła  potrzeba  konsultacji  z  niektórymi  wójtami.

Wicestarosta poinformował, że powyższy temat byłby przedmiotem Sesji, która

wstępnie planowana jest na koniec marca br. 

Wobec  braku  innych  wniosków zmian  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady

zarządził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Wicestarostę Pułtuskiego. 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący odczytał porządek obrad wg którego będą prowadzone obrady i

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem:



Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad  został przyjęty i stanowi załącznik  do protokołu. 

Ad. 3

Przewodniczący  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku obrad Przyjęcie protokółu dwudziestej  Sesji Rady Powiatu

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokółu dwudziestej Sesji Rady Powiatu. 

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

powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokółu dwudziestej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

za - 15

przeciw -

wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Protokół Nr XXI/04  został przyjęty 

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Z. Wiernicki złożył trzy interpelacje na piśmie. 

Radny K. Majewski – zapytało o ile,  od początku kadencji,  został zmniejszony

majątek trwały powiatu w jakich formach odbyło się  zmniejszenie,  tzn.  czy w

formie darowizny,  czy sprzedaży oraz kto nabył  ten majątek,  w jakich cenach



oraz na co pozyskane środki  zostały przeznaczone. 

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  –  W.  Barkała  poinformował,  że

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2005r. pozytywnie zaopiniowała tematy

będące przedmiotem obrad dzisiejszej Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw

Społecznych  –  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra  poinformowała,  że  Komisja   na

posiedzeniu  w  dniu  16  lutego  2005r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące

przedmiotem obrad dzisiejszej  Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania

Prawa – Z Szczepanik poinformował , że na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2005r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  H.  Wojtaszek

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005r. pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku  

Przewodniczący   Komisji  Budżetu  i  Finansów –  St.  Myślak  poinformował,  że

Komisja  obradowała na dwóch posiedzeniach, tj. w dniu 16 lutego i 21 lutego br. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dochodów własnych

jednostek  budżetowych  powiatu  pułtuskiego  wraz  z  wnioskiem  dot.  dodania

Zarządu Dróg Powiatowych  do wykazu jednostek budżetowych, które tworzą

rachunek dochodów własnych.

Pozostałe  projekty  uchwał  będące  przedmiotem  obrad  dzisiejszej  Sesji

Komisja zaopiniowała pozytywnie. 



Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  piątego  punktu  porządku

obrad  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz

informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2004.

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  Komendy  Powiatowej  Policji

Szanowni  Radni  otrzymali  na  piśmie.  Zapytał,  czy  są  pytania  do  Pana

Komendanta w sprawie sprawozdania. 

Radny Z. Szczepanik poinformował, że w dniu dzisiejszym na Sesji Rady Gminy

w Obrytem zwrócono się do Radnego, aby zapytał o zdarzenie jakie miało miejsce

na Dworcu PKS z udziałem młodzieży szkolnej.  Rodzice uczniów alarmują,  że

Dworzec PKS nie jest bezpiecznym miejscem dla ich dzieci, dlatego też proszą o

zwiększenie liczby patroli policji w tym rejonie, które zapewne przyczynią się do

wzrostu bezpieczeństwa młodzieży. 

Radny  L.  Smyk  poinformował,  że  od  początku  kadencji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku,  na  każdej  Sesji  zadawał  pytania  dot.  remontu drogi  przy stacji  CPN

„ARAN”. Podkreślił, że  natężenie ruchu na ww. drodze jest bardzo duże a jej stan

zagraża bezpieczeństwu podróżujących.

Radny Smyk  zapytał radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego , czy w tym

roku będą szanse na remont ww. odcinka drogi.

Komendant KPP – Z.  Matusiak odpowiadając  na pytanie Radnego Szczepanika

poinformował,  że  biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  na  Dworcu  PKS  mogą  wystąpić

pewne  wykroczenia,  właśnie  tam  najczęściej  kierowane  są   patrole  policji.

Komendant wyjaśnił, że takich zgłoszeń do Policji dociera bardzo mało. W dniu

dzisiejszym nie jest w stanie poinformować ile ich było w roku 2004, ale w roku

2005  jest  jedno  zgłoszenie,  wczorajsze.  Komendant  prosił  abyapel  KPP  dot.

konieczności  informowania Policji o zdarzeniach, takich jak kradzież , pobicie,

itd. był przekazywany  podczas spotkań z mieszkańcami gmin.



Komendant  zapewnił,  że  Dworzec  PKS  jest  pod  stałym  nadzorem  Policji,  jak

również Straży Miejskiej.  Jednak ze względu na ograniczoną liczbę etatów nie ma

możliwości aby patrole  były obecne w każdym miejscu, tj. nie tylko na Dworcu

PKS, ale również na ul. Traugutta, 17 Stycznia. 

Pan  Komendant  poinformował,  że  najlepszym  rozwiązaniem  jest  monitorig

miasta,  który  zapewne  przyczyni  się  do  wzrostu  poczucia  bezpieczeństwa

wszystkich mieszkańców Pułtuska. 

Radny  Z.  Szczepanik  zapytał,  jak  często  policjanci,  którzy  skierowani  są  do

pełnienia służby w poszczególnych rewirach, kierowani są do obsługi miasta. Z

informacji  uzyskanych od mieszkańców wynika,  że  są  oni  rzadko dostępni   w

posterunkach policji na terenie powiatu z przyczyn, o których mowa wyżej. 

Komendant  KPP  poinformował,  że  występują  sytuacje  gdy  policjanci  z

posterunków  gminnych  pełnią  służby  na  terenie   Pułtuska,  ale  zdarzają  się  i

sytuacje odwrotne. Nie można traktować tej sytuacji w kategoriach, że w danym

posterunku  policji  służbę  będzie  pełnił  tylko  i  wyłącznie   dany  policjant.

Wszystko uzależnione jest od potrzeb i sytuacji. Komendant wyjaśnił, że w tym

roku raczej nie było sytuacji, o których mowa wyżej.  

Komendant poinformował, że w KPP jest za mało etatów policji. Jest możliwość

dofinansowania Policji w celu np. zwiększenia służb patrolowych. 

Pan  Jerzy  Król  –  Radny  Sejmiku  Woj.  Maz.  –  poinformował,  że  w  dniu  25

kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Województwa, podczas

której  omawiano realizację  zadań na  2005r.  Droga,  o  której  wspomniał  Radny

Smyk,  jest  drogą  wojewódzką  E  618  Gołymin   -  Wyszków,  przewidzianą  do

modernizacji  ze środków strukturalnych i funduszy europejskich. Na powyższą

drogę  wykonano  już  dokumentację,  dokonano  uzgodnień  z  gminami  oraz

zakwalifikowano  ją  do  modernizacji.  Radny  uważa,  że  remont  ww.  drogi

powinien nastąpić w roku 2005.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  sprawozdanie  Komendanta  Powiatowego



Policji  dot.  roku  2004r.  natomiast  dość  istotnym  wydarzeniem  w  2005r.  była

zmiana na stanowisku Komendanta KPP. 

Starosta  poinformował,  że  na  zaproszenie  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

uczestniczył w spotkaniu podczas, którego dokonano podsumowania działalności

policji  za  2004r.  Z  pozyskanych  informacji  wynika,  że  działalność  KPP  w

Pułtusku  w  porównaniu  z  25  KPP  woj.  maz.  znacznie  się  wyróżnia,  np.  w

powiecie pułtuskim znacznie wzrósł wskaźnik wykrywalności. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  z  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie

porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  służbowym  Komendy

Powiatowej Policji w roku 2004.

Za - 17

Przeciw -

Wstrzymał -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Powiatowego

Rzecznika Konsumentów za 2004r.

Przewodniczący poinformował,  że  sprawozdanie  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów, Radni otrzymali na piśmie wobec powyższego prosił o zadawanie

pytań. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów za  2004r.  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 16

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXI/162/05 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący poinformował,  że Raport  na powyższy temat Szanowni Radni

otrzymali na piśmie, czy są pytania dotyczące tego tematu. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie oceny

stanu  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  powiatu  pułtuskiego  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/163/05 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu. 

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

proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący   odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu

statutu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 16

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI/164/05 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Technikum  dla  Dorosłych  w

Golądkowie.

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i

Sportu – p. Wojciecha Gregorczyka o przedstawienie projektu uchwały. 

Dyrektor  Wydziału  EZK poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i

Finansów  w dniu 16 lutego br. Radny Z. Wiernicki  zwrócił  uwagę na termin

założenia Technikum. Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na duże zainteresowanie

dorosłych utworzeniem technikum rolniczego w Golądkowie podjęto rozmowy z

Delegatura Kuratorium Oświaty na ww. temat, która  początkowo uważała, że nie

ma potrzeby tworzenia dodatkowego Technikum Rolniczego, skoro w skład ZSR

w  Golądkowie  wchodzi  już  szkoła  o  tym  zakresie  nauczania.   Ogłoszono

rekrutację, przyjmowano chętnych a z dniem 1 lutego br. rozpoczęto nauczanie.

W terminie późniejszym p. Rusin przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty

w Ciechanowie przedstawiła argumenty wskazujące na konieczność rozdzielenia

technikum dla młodzieży i technikum dla dorosłych. 

W projekcie uchwały wpisano – 1 lutego br. jako termin założenia Technikum dla

Dorosłych.  Po konsultacji z Radcą Prawnym  datę zmieniono na 1 marca 2005r. 

Radny K. Majewski zapytał, czy są chętni do ww. Technikum. 

Dyrektor ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odpowiedział, że obecnie jest 80

kandydatów. 

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

proponowanej uchwały.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie



założenie Technikum dla Dorosłych w Golądkowie i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden  radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI/165/05 została podjęta. 

Ad.10

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady zaliczania do wymiaru

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

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

proponowanej uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę

w  sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady

zaliczania  do wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć  w kształceniu  zaocznym  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/166/05 została podjęta. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową  przerwę – godz. 17.10

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 17.25

Ad.11



Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Budowa  Szpitala  w  Pułtusku  -  zatwierdzenie  I  ETAPU  pod  nazwą

„Organizacja i zagospodarowanie budynku „A” nowobudowanego szpitala na

Popławach”

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta poinformował, że ogólny koszt budowy szpitala w Pułtusku w roku 2002,

tj.  w momencie przejęcia inwestycji  od Wojewody Maz. wynosił 145mln zł., w

tym  40  mln  stanowił  sprzęt  i  wyposażenie.  Decyzją  Rady  Powiatu  została

przeprowadzona  restrukturyzacja  budowy   szpitala  zgodnie  ,  z  którą  koszt

budowy szpitala został wyszacowany na ok. 112 mln zł. W związku ze wzrostem

VAT-u z 7% na 22%,  wartość tej inwestycji wzrosła do 124 mln zł. 

Starosta przypomniał, że nie powiodły się próby pozyskania środków z budżetu

państwa. Inwestycja pn. „budowa szpitala w Pułtusku” jest inwestycją samorządu

powiatu  pułtuskiego  i  może  być  realizowana  przy  udziale  środków  własnych

powiatu,  gmin  i  ewentualnie  ze  środków  Kontraktu  Województwa

Mazowieckiego, który prawdopodobnie w tym roku zostanie podpisany na lata

2005 – 2006. 

W  roku  2005  na  zadania  inwestycyjne  realizowane  w  ramach  Kontraktu

zaplanowano tylko ok.  36 mln zł (w roku 2004 -85mln zł)   i  prawdopodobnie

znaczne  środki  z  tej  kwoty  zostaną  przeznaczone  na  realizację  szpitala  w

Ostrołęce  i  w Garwolinie.  Zasady regulujące  możliwość  pozyskania  środków z

Kontraktu  ustala  Urząd  Marszałkowski  z  Ministerstwem  Gospodarki.  Od

dłuższego czasu prowadzone są rozmowy z Marszałkiem Woj. Maz. aby udział

własny  powiatu  pułtuskiego  był  jak  najmniejszy.  W roku 2004   udział  własny

wynosił 25%.

W projekcie budżetu powiatu na 2005r. zaplanowano, że z Kontraktu Woj. Maz.

pozyskamy 3 mln, natomiast udział własny samorządu będzie stanowił - 1 mln, tj

25% -  zgodnie z zasadami obowiązującymi w zeszłym roku. 



Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  przedstawia  propozycję  etapowania

inwestycji,  tj.  I  etap  będzie  obejmował  zagospodarowanie  budynku  A

nowobudowanego szpitala na Popławach. 

Na  dzień  dzisiejszy  nie  można  określić  kosztów  realizacji  I  etapu  ,  ponieważ

dopiero  po  uzyskaniu  akceptacji  Rady  Powiatu  ,  co  do  organizacji  i

zagospodarowania  budynku  A  nowobudowanego  szpitala,  zostaną  podjęte

działania  zmierzające  do  wykonania  kosztorysu  prac,  przeprojektowania

budynku. 

Starosta  poinformował,  że  powyższa  koncepcja  organizacji  szpitala  była

konsultowana z ordynatorami oddziałów szpitala w Pułtusku, była przedmiotem

obrad Komisji Rady Powiatu, Rady Społecznej SP ZOZ. 

Ponadto ww. koncepcja w większości mieści się w  ramach wymaganych przez

KPPSP, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Inspekcję Pracy.

Starosta  poinformował  o  rozmowie  jaką  w  dniu  dzisiejszym  przeprowadził  z

Inwestorem  Zastępczym  ,  który  ewentualne  wskazywał  na  konieczność

wykorzystania parter budynku „C” na organizację izby przyjęć. 

Dyrektor SP ZOZ poinformował o konieczności urealnienie wielkości inwestycji

do aktualnych potrzeb oraz  możliwości  finansowych wynikających z wielkości

kontraktów z NFZ. Temu ma służyć przeprojektowanie założeń technicznych i

aranżacyjnych umożliwiające oddanie budynku A1 i A2 w możliwie najkrótszym

czasie. Ponadto będzie to stanowiło zabezpieczenie  przed ewentualnym ryzykiem

likwidacji SP  ZOZ Pułtusk ze względu na nie spełnianie wymogów techniczno-

sanitarnych.

Dyrektor  poinformował,  że  szpital  na  Popławach  będzie  cztero-oddziałowy  i

będzie posiadał 160 łóżek. 

Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawił  propozycje  Zarządu  Powiatu  dot.  organizacji

szpitala na Popławach.

S k r ó t   p r e z e n t a c j i:



Porównanie ilości łóżek szpitala obecnego do nowobudowanego:

Oddział Obecnie w W projekcie

Wewnętrzny 51 61

Chirurgiczny 33 40

Ginekologiczno-

położniczy 29 35

Dziecięcy 17 19

OIOM 5 5

Parter strona południowa

•  Wejście główne z szatniami dla pacjentów i interesantów.

•  Izba przyjęć – stanowisko pielęgniarskie, informacja.

• Gabinety izby przyjęć: chirurgiczne, gin-poł, internistyczny, pediatryczny,

rezerwa.

• Pracownie RTG oraz TC.

• Kiosk.

Parter strona południowa-skrzydło prawe

• Szpitalny Oddział Ratunkowy  wraz z pomieszczeniami działu pomocy

doraźnej Bubynek C3 i C5

Parter strona północna

• Oddział dziecięcy 19 łóżek z salą  intensywnego nadzoru.

• Chłodnia i eksportacja zwłok.

• Apteka.

• Szatnie i pomieszczenia techniczne.

• Stacja łóżek.

I piętro strona południowa

• Administracja.



• Poradnie specjalistyczne przyszpitalne.

• Gabinety diagnostyczne: endoskopowe,  usg, eeg itp.

 I piętro strona północna

• Centralna sterylizacja.

• Centralne laboratorium analityczne.

• Laboratorium bakteriologiczne.

• Serologia.

II piętro strona południowa

• Zespół porodowy: 3 sale porodowe,  sala cięć cesarskich.

• Odcinek położniczy (14 łóżek) z salami  monitorowania noworodków.

• Odcinek ginekologiczny (21 łóżek).

II piętro strona północna

• Blok operacyjny składający się z trzech  sal operacyjnych i Sali

wybudzeniowej.

• OIOM (5 łóżek).

• Gabinety lekarskie oddziału  ginekologiczno położniczego.

III piętro strona południowa

• Oddział wewnętrzny (61 łóżek) wraz z 5  łóżkową salą intensywnego

nadzoru

     kardiologicznego.

III piętro strona północna

• Oddział chirurgiczny (40 łóżek).



Starosta  poinformował,  że  przedstawiona  propozycja  Zarządu  Powiatu  dot.

organizacji szpitala w budynku „A” nowobudowanym szpitalu na Popławach nie

była konsultowana z projektantem. Może się okazać, że będą pewne zmiany, m.in.

wynikające  z  przepisów  prawa,  z  potrzeby  zapewnienia  właściwej  organizacji

szpitala,  itd.  Starosta  zwrócił  się  do  Radnych,  aby  akceptowali  koncepcję  do

organizacji 160 łóżkowego szpitala na Popławach, który zostanie zlokalizowany w

budynku „A”  ewentualnie  rozszerzony  na  parter  budynku „C”  ze  względu  na

organizację izby przyjęć. 

Starosta poinformował, że zaawansowanie prac budowlanych w budynku „A” –

wynosi 70%.

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  koncepcja  organizacji  szpitala  w

nowobudowanym budynku na Popławach tzw. I etapu, po zaakceptowaniu przez

Radę Powiatu, będzie możliwa do realizacji. 

Wicestarosta  zapytał  Burmistrza  Pułtuskiego  o  zabezpieczenie  terenu

nowobudowanego szpitala. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  pytanie  Wicestarosty  jest  właściwe,  ale

wcześniej powinniśmy określić termin realizacji inwestycji. Radny   uważa, że w

tej sprawie powinien wypowiedzieć się Zarząd Powiatu.

Radny sądzi , że koncepcja budowy szpitala zapisana w projekcie budżetu powiatu

na  2005r.  zostanie  zmieniona,  ponieważ  załącznik  do  budżetu   –  wydatki  na

zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

przedstawia  łączne  nakłady  w  wysokości  124.767.000zł.   Nakłady  poniesione

dotychczas – ok. 42 mln zł., natomiast pozostała część – ok. 82 mln zł są to środki

jeszcze  do poniesienia. Radny Z. Wiernicki uważa, że w tym załączniku została

zamieszczona  informacja   sprzed  14  lutego  br.  Natomiast  Burmistrz  Pułtuska

może  odpowiedzieć  na  pytanie  Wicestarosty,  dopiero  wówczas  gdy  będzie

posiadał informację w jakiej perspektywie zamierzamy zrealizować tę inwestycję.

Następnie Radny zapytał   w jakiej  formie Rada Powiatu ma przyjąć koncepcję



organizacji szpitala na Popławach, czy w formie uchwały, czy zapisu w protokole,

że Rada Powiatu akceptuje tę koncepcję kierunkowo. 

Starosta zaproponował, aby koncepcja przedstawiona przez Dyrektora SP ZOZ

była stanowiskiem Rady Powiatu w sprawie organizacji szpitala na Popławach o

wielkości 160 łóżek.  W dalszej  kolejności zostaną podjęte działania związane z

opracowaniem wymaganych  dokumentów , określeniem wysokości koniecznych

środków.  Następnie  na  posiedzeniu  Rady  Powiatu  zostanie  przygotowana

stosowna uchwała  zawierająca ostateczną  wartość zakończenia I etapu budowy

szpitala. 

Starosta  poinformował,  że  bardzo  istotną  kwestią  przy  budowie  szpitala  w

Pułtusku jest pomoc finansowa z zewnątrz, ponieważ powiat pułtuski nie jest w

stanie  realizować  tej  inwestycję  z  własnych  środków.  Jedynym  z  rozwiązań

pozyskania środków może być zaciągnięcie kredytu wysokości ok. 20 mln zł.

Odnośnie  budowy  kolektora  sanitarnego  –  Starosta  przekazał,  że  jest  on

budowany nie tylko dla szpitala, ale „dla mieszkańców Popław oraz szpitala”, co

wyraźnie  podkreślał,  również  na  spotkaniu  z  ugrupowaniami  politycznymi  w

Urzędzie  Miejskim.  Następnie  dodał,  że  posiada  informację,  iż  Gmina  Pultusk

złożyła  projekt  na  budowę  kolektora  sanitarnego  w  ramach  Zintegrowanego

Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego.  Uzyskane  dofinansowanie

pozwoli na wykonanie kanalizacji na Popławach. 

Starosta uważa, że nie powinniśmy rozmawiać w tonie „że Starosta nie powiedział

skąd wziąć środki finansowe na budowę szpitala”. 

Został  złożony  wniosek  o  pozyskanie  środków  z  budżetu  państwa.  Senat  RP

przyjął poprawkę do ustawy budżetowej na 2005r., niestety Sejm RP ją odrzucił.

Obecnie  Zarząd  Powiatu  proponuje  wariant  oszczędny  –  realizację  I  etapu

budowy szpitala.

W dniu dzisiejszym trudno jest określić termin zakończenia organizacji szpitala na

Popławach,  ponieważ  nie  posiadamy  odpowiednich  dokumentów  na  bazie,



których  można  wykonać  plan  finansowy.  Natomiast  plan  finansowy  zostanie

wykonany wówczas, gdy Rada Powiatu akceptuje działania Zarządu Powiatu. 

Radny  Z.  Wiernicki  podziękował  Staroście  za  przekazanie  konkretniej

odpowiedzi.  Uważa,  że  dopiero  teraz  mówimy  o  pewnym  kierunku  działań.

Rozumie,  że  czas  realizacji  inwestycji   można  określić  jako  2-3  lata.   Radny

poinformował, że Porozumienie Samorządowe Ziemi Pułtuskiej mówiło  o tym ,

że  inwestycja  pn.  Budowa  Szpitala  w  Pułtusku  powinna  być  dla  powiatu

pułtuskiego  priorytetową inwestycją.  Ponadto  wskazywano aby  koszt  realizacji

inwestycji został w „całości” zapisany w budżecie powiatu. Po raz pierwszy środki

konieczne na realizację  inwestycji  ujęto w budżecie  powiatu w ubiegłym roku.

Stanowiło  to  podstawę  do  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Sejmu  i  Senatu  o

przeznaczenie  środków  na  naszą  inwestycję.  Radny  poinformował,  że  Starosta

Pułtuski wpierał ten wniosek, rozmawiał z parlamentarzystami i nikt nie zarzuca,

że Zarząd Powiatu zawinił w tej kwestii. 

Odnośnie  organizacji  szpitala  na  Popławach  Radny  poinformował,  że

Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskie  jest  za  proponowaną  koncepcją

realizacji I etapu budowy. W protokole Sesji powinien znaleźć się zapis, iż Rada

Powiatu  kierunkowo  akceptuje  działania  Zarządu,  aby  jak  najszybciej

zorganizować  szpital  na  Popławach  realizując  I  etap,  nie  zamykając  drogi  do

dalszej organizacji budynków szpitala. 

Burmistrz Pułtuska – Wojciech Dębski odnośnie infrastruktury Popław, do której

zobowiązała się Rada Miejska I kadencji   poinformował, że Pan Starosta udzielił

już aktualnej  odpowiedzi dot.  kanalizacji  Popław. Burmistrz przekazał,  że  były

pewne  problemy  ponieważ  w  grę  wchodzi  budowa  długiego  rurociągu

przesyłowego  i  stacji  pomp.  Gmina  Pułtusk  nie  podpisała  jeszcze  umowy  z

Wojewodą Mazowieckim w tej kwestii, ale posiada pismo Zarządu Województwa

Mazowieckiego  informujące,  iż  inwestycja  została  uwzględniona  do

współfinansowania  w ramach ZPORR. Koszt realizacji inwestycji wyceniono na



ok. 2.800.000zł. Burmistrz zaznaczył, że nie będzie budowany kolektor sanitarny

dla potrzeb szpitala, ale zostaną  skanalizowane całe Popławy. Pierwszy odcinek

kanalizacji Popław – obejmujący również szpital, przewidziany jest do realizacji w

tym roku.  

Odnośnie  szpitala  przy ul.  3-go maja  – Burmistrz poinformował,  że od jesieni

ubiegłego roku  jest możliwość podłączenia szpitala do kanalizacji. 

Burmistrz  przekazał,  że  kilka  lat  temu  rozmawiano  o  infrastrukturze  Popław

m.in. z przedstawicielami Mazowieckiego Zakładu Gazownictwa. Z rozmów jakie

obecnie Burmistrz przeprowadził nt. gazyfikacji Popław wynika, że zapomniano o

przyjętych ustaleniach. Dlatego też uważa, że należy wcześniej zacząć rozmowy

na powyższy temat. 

Wójt Gminy Winnica –Henryk Kowalczyk – poinformował,  iż niezrozumiałym

jest fakt, iż w dniu dzisiejszym nie mówimy o żadnych środkach koniecznych do

realizacji tej inwestycji. Wiemy o tym, że łączne nakłady na budowę Szpitala w

Pułtusku wynoszą wg kosztorysu inwestorskiego 124.767.000zł. Zdaniem Wójta

bardzo istotną  sprawą jest  wyliczenie  proporcjonalnego kosztu wykonania  1m2

szpitala oraz uważa, iż przedstawione nakłady na budowę szpitala są ogromne i

jest zdziwiony ich wysokością.  Kosztorys realizacji ww. inwestycji sprzed 1998r.

jest trzykrotnie niższy od prezentowanego obecnie. Na pewno należy wziąć pod

uwagę wzrost cen materiałów oraz VAT-u , ale czy wzrosły one trzykrotnie. Z

posiadanych informacji  wynika,  że dotychczas  na realizacje  inwestycji   wydano

ok. 42 mln zł, natomiast stan zaawansowania prac budowlanych w budynku „A”

wynosi zdaniem Starosty ok. 70%. Prawdopodobnie został wykonany stan surowy

zamknięty jednak Wójt zaznaczył, że nikt mu  nie przekazywał  informacji  nt.

stanu  zaawansowania  prac  budowlanych  w szpitalu.  Wystąpiono  do  Gminy  z

propozycją współfinansowania inwestycji  lecz uważa, że Radni Gminy Winnica

również powinni znać realne koszty budowy szpitala.

Radny L. Smyk – poinformował, że nt. pozyskania środków na budowę szpitala w



Pułtusku  dyskutowana  na  różnych  spotkaniach  i  posiedzeniach.  Każdy  z

mieszkańców   powiatu  pultuskiego  miał  nadzieję,  że  wniosek  o  pozyskanie

środków z budżetu państwa zostanie przyjęty przez Sejm RP. Bardzo szeroko na

ten  temat  rozpisywała  się  również  prasa  lokalna.  Niestety  nasz  wniosek  został

odrzucony. Obecnie mieszkańcy powiatu pułtuskiego zadają sobie pytanie , czy w

ogóle  jest  możliwa  dalsza  kontynuacja  szpitala.  Radny  uważa,  że  propozycja

Zarządu Powiatu  dot. realizacji oszczędnościowej  wersji organizacji szpitala ma

szanse  powodzenia.  Jednak Radny zastanawia  się  ,  czy nasz  obecny  szpital  nie

zostanie zamknięty nim oddamy do użytku szpital na Popławach. 

Radny  Z.  Wiernicki  odnośnie  koncepcji  organizacji  szpitala  na  Popławach

przedstawionej przez Dyrektora SP ZOZ – zapytał, czy zmiany , które mają być

wprowadzone  nie  naruszą  sposobu  wykorzystania  środków  uznanych  jako

niewygasające  w  wysokości  ok.  2.200.000zł,  ponieważ  skutkowałoby  to,  ich

zwrotem do budżetu państwa.  

Radny wyjaśnił,  że w roku 2005 teoretycznie  nasza  inwestycja  szpitalna będzie

kosztowała 6.200.000zł, tzn. gdy dodamy2.200.000 zł , tj. środki niewygasające.  

Radny  poinformował,  że  w  ramach  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  rozmawiano  nt.  „zobowiązania  Zarządu  Powiatu  ,  aby  w przeciągu

jednego miesiąca przedstawił:  propozycje, co do rozliczenia tego, co już zostało

zrealizowane i konkretne propozycje, co do konieczności poniesienia kosztów na

dalszą  budowę  szpitala”.  Radny  poinformował,  że  Radni  SPZP  popierają

propozycje Zarządu dot. jak  najszybszego dokończenia realizacji I etap budowy

szpitala, ale bardzo istotną informacją jest wysokość koniecznych środków na jej

dalszą  realizację.

Radny wspomniał, że Starosta proponował zaciągnięcie kredytu w wysokości 20

mln zł , ale to stanowiłoby ok. 60% budżetu powiatu pułtuskiego. 

Starosta Pułtuski poinformował,  że inwestycja pn. Budowa Szpitala w Pułtusku

jest  potężną  inwestycją  z  wieloma  niewiadomymi  od  samego  początku  jej



realizacji. 

Jeżeli Rada Powiatu akceptuje propozycję Zarządu Powiatu dot. realizacji I etapu ,

wówczas  zostaną  sporządzone  odpowiednie  dokumenty  dot.  kosztów realizacji

inwestycji.  Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  czuje  się  w  obowiązku

przedstawić Radzie Powiatu stosowną informację w tym zakresie i zostanie ona

przekazana  w jak najkrótszym terminie. 

Następnie  dodał,  że  szpital  nie  będzie  funkcjonował  bez  infrastruktury,  czyli

należy wbudować drogi dojazdowe, stację trafo, kotłownię, itd. 

Odnośnie  wypowiedzi  Burmistrza  Pułtuska  dot.  gazyfikacji  terenu  –  Starosta

poinformował , że prowadził rozmowy z właściwymi osobami, które przekazały,

iż  oczekują  na  informację  kiedy  zostanie  oddany do  użytku  budynek  szpitala.

Doprowadzenie gazu do budynku szpitala nastąpi w przeciągu jednego roku od

przekazania ww. informacji. 

Odnośnie  środków  wysokości  ok.  120  mln  zł.   zaplanowanych  na  realizację

inwestycji - Starosta wyjaśnił, że 1/3 ww. kwoty stanowiło wyposażenie i sprzęt. 

Jeżeli  Rada  Powiatu  w  dniu  dzisiejszym  zaakceptuje  proponowaną  koncepcję

organizacji  szpitala  na  Popławach  wówczas  ponosząc  jak  najmniejsze  koszty

będzie kompletowane wyposażenie o odpowiednim standardzie. Poza tym część

aparatury medycznej i sprzętu zostanie wykorzystana z obecnego szpitala. 

Ponadto  w  niedługim  czasie  zostanie  zatwierdzony  Plan  Rozwoju  Lokalnego,

gdzie szpitale już funkcjonujące będą miał duże szanse na pozyskanie środków na

doposażenie z Unii Europejskiej. 

Starosta poinformował, że prawdopodobnie na realizację I etapu budowy szpitala

będzie potrzebne ok. 25 mln zł. Źródła finansowania inwestycji to: udział własny

powiatu,  udział  gminy  oraz  przewiduje  się  pozyskanie  środków  z  Kontraktu

Województwa Mazowieckiego. 

Radny K. Majewski – uważa, że w sprawie budowy szpitala w Pułtusku jest za

dużo  niewiadomych.  Rada  Powiatu  ma  zająć  stanowisko  w zasadzie  nie  wiele



wiedząc. Radny zapytał, czy jest osoba odpowiedzialna za realizację inwestycji pn.

„Budowa Szpitala w Pułtusku”. Radny  nie wyobraża sobie, że Dyrektor SP ZOZ

przy  obecnych  problemach  jakie  są  w  służbie  zdrowia,  będzie  zajmował  się

również tym tematem.

Radny  uważa,  że  odpowiedzialność  za  realizację  inwestycji  powinna  ponosić

konkretna osoba, która  „poświęci jej więcej czasu oraz więcej nam wyjaśni”. 

Radny poinformował, że temat budowy szpitala w Pułtusku jest bardzo ważny,

priorytetowy  i  bardzo  żałuje,  że  jest  przedmiotem Sesji  Rady  Powiatu,  której

porządek obrad przewiduje jeszcze jeden bardzo ważny , trudny temat: Podjęcie

uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2005r.

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Radnego  K.  Majewskiego  o  sformułowanie

konkretnego  wniosku.  Następnie  poinformował,  że  inwestycję  pn.  „Budowa

Szpitala  w  Pułtusku”  realizuje  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku,  natomiast  nadzór

merytoryczny  i  finansowy  sprawuje  Inwestor  Zastępczy  -  Wojewódzkie

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie, którego Prezesem jest Z.

Mikołajczak. Natomiast Dyrektor SP ZOZ udziela pomocy merytorycznej. 

Starosta  poinformował,  że  gdyby  Sejm  RP  przyjął  poprawkę  Senatu  dot.

przeznaczenia  środków na budowę szpitala  w Pułtusku,  to  w dniu  dzisiejszym

rozmawialibyśmy  nt.  przeprowadzenia  przetargu.  Niestety  „prawdziwych

przyjaciół poznaje się w biedzie”. 

Radny  K.  Majewski  uważa,  że  aluzje  Starosty  Pułtuskiego  są  nie  na  miejscu.

Odnośnie głosowania w Sejmie RP nad poprawką Senatu – Radny poinformował,

że „środków na budowę szpitala z budżetu państwa nie otrzymaliśmy i nigdy w

życiu ich nie otrzymamy. Warszawie odmówiono znacznych środków na budowę

metra” Radny wnioskował o wybór osoby, która z ramienia powiatu zajmie się

prowadzeniem inwestycji pn. „Budowa Szpitala  w Pułtusku”. Radny uważa, że

Dyrektor SP ZOZ w nawale pracy i obowiązków jakie są z obecną służbą zdrowia

nie jest w stanie zajmować się tymi sprawami. Dlatego w dniu dzisiejszym jest tyle



niewiadomych. 

Wójt Gminy Winnica – H. Kowalczyk – przypomniał,  że Radny Z. Wiernicki

pytał kto jest odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji pn. Budowa Szpitala w

Pułtusku.  Wójt  poinformował,  że  nie  zadawala  go  odpowiedź  Starosty  ,  iż

odpowiedzialnym za inwestycję jest Zastępca Inwestycyjny ponieważ posiada on

umowę  na  zasadzie  prowizji  od  przerobu.  Czyli  może  mu  zależeć  na  jak

największym przerobie.  Byłaby to niekompetencja, ale takie przypadki bywały.

Wójt  uważa,  że  należy  upoważnić  osobę,  która   będzie  odpowiedzialna  za

realziację  tej inwestycji.

Starosta  poinformował,  że  niezależnie  od tego ,  kto  byłby  odpowiedzialny za

prowadzenie  budowy  szpitala   to  i  tak  za  inwestycję  odpowiada  Starosta,  a

następnie Zarząd Powiatu.

Radny  Z.  Wiernicki  –  odnośnie  przekazania  informacji  nt.  poniesionych

nakładów finansowych na budowę szpitala oraz propozycji  kosztów realizacji  I

etapu budowy - Radny proponował, aby jednak określić termin przekazania tych

informacji.  Uważa,  że  termin  jednego  miesiąca  jest  jak  najbardziej  optymalny.

Uważa, że zarówno służby Starostwa Powiatowego jak również WPUI przygotują

powyższe informacje we wskazanym terminie. 

Dyrektor SP ZOZ – odpowiadając na pytanie Radnego L. Smyka -  poinformował,

że na początku prezentacji sugerował, że aby uniknąć ryzyka likwidacji obecnego

szpitala należy jak najszybciej oddać do użytku szpital na Popławach. 

Dyrektor  SP  ZOZ  poinformował,  że  nie  może  wypowiadać  się  w  sprawie

inwestycji  pn.  Budowa  Szpitala  w  Pułtusku,  ponieważ  jej  nie  prowadzi.

Przedstawił koncepcję Zarządu Powiatu, co do organizacji szpitala na Popławach .

Natomiast  od  spraw  kosztorysowych  i  rozliczenia  tej  inwestycji  jest  Inwestor

Zastępczy, który prowadzi ją z upoważnienia Zarządu. 

Wicestrosta  Pułtuski  poinformował,  że  jest  pod  wrażeniem  przedmówców,

bowiem  cieszy  fakt,  iż  każdy  jest  za  szybkim  ukończeniem  I  etapu  budowy.



Wicestarosta zwrócił uwagę na brzmienie punktu  porządku Sesji   „Zatwierdzenie

I  ETAPU  pod  nazwą  „Organizacja  i  zagospodarowanie  budynku  „A”

nowobudowanego szpitala na Popławach”. W dniu dzisiejszym Dyrektor SP ZOZ

przedstawił  propozycję  Zarządu Powiatu dot.  zmniejszenia  kosztów organizacji

szpitala  na  Popławach.  Ponadto  bardzo  wnikliwie  była  ona  omwiana  na

posiedzeniach  wszystkich  komisji  Rady  Powiatu.   Wicestarosta  uważa,  że

Dyrektor  SP  ZOZ  nie  powiedział  jeszcze  o  jednej  ważnej  sprawie,  tzn.  jak

zagospodarujemy pozostałe budynki szpitala. 

Odnośnie  propozycji  Radnego  Wiernickiego  dot.  przedstawienia  informacji  o

przewidywanych kosztach  na budowę szpitala , Wicestarosta odpowiedział, że jest

możliwość jej przygotowania, ale dopiero wówczas gdy Rada Powiatu akceptuje

proponowany  przez  Zarząd  Powiatu  kierunek  działania.  Dopiero  wówczas

zlecimy projektantom, specjalistom w zakresie służby zdrowia, aby te wszystkie

sprawy  nam  przygotowali.  Wicestrosta  poinformował,  że  trudno  jest  w  dniu

dzisiejszym  twierdzić,  że  projektant  przygotuje  dokumenty  w  ciągu  30  dni.

Prawdopodobnie  informacja  o  planowanych  kosztach  zakończenia  I  etapu

budowy zostanie przestawiona na Sesji w kwietniu br. 

Wicstarosta  proponował,  aby  Rada  Powiatu  zatwierdziła  koncepcję  organizacji

szpitala na Popławach, w wersji przedstawionej przez Dyrektora SP ZOZ. 

Radny Z. Wiernicki poinformował, że propozycja ze strony SPZP jest wyraźna

rozliczenie powinno zostać wykonane w ciągu miesiąca, wówczas byłaby szansa

aby  porozmawiać  o  nim  na  posiedzeniach  komisji.  Natomiast  jeżeli  zostanie

przestawione na następnej Sesji, to jest zupełnie inna sprawa. 

Radny  Wiernicki  proponował,  aby  wniosek  dot.  przyjęcia  kierunkowo

organizację  zagospodarowania  budynku  A  nowobudowanego  szpitala  na

Popławach  rozszerzyć  o  przedstawienie  w  ciągu  jednego  miesiąca   rozliczenia

kosztów realizacji inwestycji oraz ustalenie szacunkowych kwot niezbędnych do

zagospodarowania szpitala wraz z wyposażeniem.



Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad: 

– wnioskiem Zarządu Powiatu dot. zatwierdzenia I ETAPU budowy szpitala w

Pułtusku  pod  nazwą  „Organizacja  i  zagospodarowanie  budynku  „A”

nowobudowanego szpitala na Popławach”

– wnioskiem  Starosty  Pułtuskiego  dot.  zwolnienie  z  obowiązku  zatwierdzania

przez  Radę  Powiatu  niewielkich  zmian,  przedstawionej  w  dniu  dzisiejszym,

koncepcji organizacji szpitala na Popławach. 

– oraz wnioskiem Radnego Z. Wiernickiego dot. przedstawienia w ciągu jednego

miesiąca  rozliczenia kosztów realizacji inwestycji oraz ustalenia szacunkowych

kwot niezbędnych do zagospodarowania szpitala wraz z wyposażeniem.

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 12 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  dwunastego  punktu

porządku  obrad  „Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia  budżetu  powiatu

pułtuskiego na 2005r.”

Radny K. Majewski poinformował, że Aneks do uchwały budżetowej na 2005r.

otrzymał w dniu dzisiejszym i nie mógł się z nim zapoznać. Radny wyjaśnił, że

uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z udziałem

Zarządu Powiatu oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu i uważa,

że był czas na dostarczenie dokumentu. Radny zgłosił wniosek o oddalenie punktu

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.” 

Radny zapytał, czy tylko on nie otrzymał Aneksu, czy może są radni obecni na

Sali Rady, którzy nie otrzymali tego dokumentu. 



Radny zauważył, że aneks zasadniczo zmienia treść budżetu, tj. dochody budżetu

wynoszą  ok. 34.402.000 zł,  natomiast w nowym budżecie – aneksie , jest kwota

ok. 37.134.000 zł. W przypadku wydatków sytuacja przedstawia się następująco: w

budżecie z 15 listopada 2004r. jest kwota ok. 33.145.000 zł, w aneksie do budżetu –

35.877.000zł. 

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę – godz. 18.35

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 18.50

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że nikt  nie  kwestionuje  przestrzegania  Statutu

Powiatu  Pułtuskiego.  Zostało  zwyczajowo  przyjęte  przez  Radę  Powiatu  ,  że

dokumenty obszerne , o dużej liczbie stron , dla oszczędności  będą dostarczane

przewodniczącym klubów Radnych. Starosta przypomniał, że tylko Radni SLD

nie utworzyli klubu. 

Aneks  do  budżetu  powiatu,  o  którym  mówił  Radny  Majewski,  był  bardzo

szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady Powiatu w dniach 15 – 16

lutego 2005r. Radnego Majewskiego na posiedzeniach komisji nie było. 

W dniu 21 lutego 2005r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów,

Zarządu  Powiatu,  Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  przedstawili

pozytywne  opinie  o  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2005r.  oraz

proponowanych zmianach do budżetu powiatu,  uwzględnionych w Aneksie do

budżetu  powiatu.  Pan  Radny  Majewski,  który  uczestniczył  w  posiedzeniu  nie

zwrócił  się  o  przekazanie  powyższego  dokumentu,  który  de  facto  nie  został

przekazany drogą pocztową, za co Pan Starosta przeprosił Radnego Majewskiego.

Bogumiła Przybyłowska – pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru przeprosiła

Radnego K. Majewksiego za nie przekazanie aneksu do budżetu powiatu na 2005r.



w przewidzianym terminie. Poinformowała, że taka sytuacja miała miejsce po raz

pierwszy i  dołoży wszelkich starań, aby więcej się nie powtórzyła.   

Starosta poinformował, że w trakcie przerwy w obradach Rady Powiatu odbyło

się  posiedzenie  Zarządu  Powiatu.  Ustalono,  że  ze  względu  na  fakt,  iż  Radny

Majewski Aneks do budżetu powiatu otrzymał w dniu dzisiejszym, Zarząd zgłasza

wniosek o przerwę w obradach oraz wyznaczenie terminu kontynuacji XXI Sesji

na 9 marca 2005r. godz. 16.00. Obrady będą kontynuowane od 12 pkt, tj. :Podjęcia

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.”. 

Starosta zwrócił się o głosowanie wniosków wg kolejności zgłoszeń.

Radny  K.  Majewski  –  poinformował  cyt.  „nie  życzę  sobie  aby  Pan  Starosta

dokonywał  oceny  mojej  osoby  w  tej  tonacji  ,  a  ja  nie  jestem  jedynym  tutaj

Radnym, który nie otrzymał materiałów w terminie”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zostały zgłoszone dwa wnioski, tj.:

– wniosek Radnego K. Majewskiego dot. zdjęcia z porządku obrad pkt. „Podjęcie

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.”,

– wniosek  Zarządu Powiatu dot.  przerwy w obradach Rady Powiatu oraz jej

wznowienie 9 marca br. o godz. 16.00.

Radny Z. Wiernicki zaproponował przegłosować wniosek dalej idący, tj. wniosek

Zarządu Powiatu. 

Radca Prawny  poinformował, że trudno uznać, który z wniosków jest dalej idący.

Jeżeli Radny K. Majewski nadal podtrzymuje swój wniosek , to wnioski należy

głosować według kolejności zgłoszeń. 

Radny  K.  Majewski  zapytał,  czy  przerwa  w Sesji  zmienia  termin  dostarczenia

dokumentów. Zauważył, że rozpoczęcia Sesji odbyło się w dniu dzisiejszym i w

dalszym  ciągu  będzie  brakowało  7  dni  na  dostarczenie  dokumentów.  Radny



przypomniał,  że  Aneks  do  budżetu  otrzymał  podczas  dzisiejszego  posiedzenia

Rady Powiatu. 

Radny  Z.  Wiernicki  zwrócił  się  o  opinię  do  Radcy  Prawnego,  czy  w  dniu

dzisiejszym należy zamknąć Sesję  oraz zwołać nową Sesję. 

Radca Prawny B. Sokalski  -   w proceduralnej  kwestii  -  Sesji  Rady Powiatu nie

możemy zamknąć bez wyczerpania porządku obrad. Rada Powiatu w określonej

sytuacji może  wprowadzić uzupełnienie lub zmianę porządku obrad 

Jednakże Sesja Rady Powiatu  może odbywać się na kilku posiedzeniach. Wymóg

formalny  został  spełniony,  jeżeli:  brakujący  dokument,  tj.  Aneks  do  budżetu,

Radny już otrzymał,  wobec powyższego uchwała w sprawie uchwalenie budżetu

powiatu  na  2005r.  może  zostać  podjęta  w terminie  późniejszym,  na  kolejnym

posiedzeniu  tej  samej  Sesji.  .  Nie  jest  istotny  numer  Sesji  lecz  data  podjęcia

uchwały. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Majewskiego

dot.  zdjęcia  z  porządku  obrad  pkt.  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia

budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.”,  

Za 1

Przeciw 14

wstrzymało się 2

Wniosek został oddalony. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Starostę

Pułtuskiego  dot. przerwy w obradach Rady Powiatu oraz jej wznowienie 9 marca

br. o godz. 16.00.

Za 14

Przeciw -

wstrzymało się 2

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. 



Przewodniczący  ogłosił,  że  XXI  Sesja  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  zostanie

wznowiona 9 marca 2005r. o godz. 16.00. Miejsce posiedzenia: Sala Rady (budynek

KKPSP) ul. Daszyńskiego 19. 

Powyższe  ogłoszenie  spełnia  wymóg  zawiadomienia  radnych  o  obradach

wznowionej Sesji. ,. 

W posiedzeniu Rady Powiatu uczestniczyli  wszyscy Radni  Rady Powiatu  (lista

obecności stanowi załącznik do protokółu). 

Sesja zakończyła się o godzinie 1915. 

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


