
Protokół Nr XXXVI/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 marca 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. Jerzy Król otworzył trzydziestą szóstą Sesję Rady

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

uczestniczy  12  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego

17 Radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji

i uchwał.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  Przewodniczący  Rady,  z  uwagi  na  stan

zdrowia,  nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu. Natomiast do zwołania

Sesji  oraz do prowadzenia jej obrad wskazał jego osobę. 

Wiceprzewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Witolda

Chrzanowskiego - Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli

prasy wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Wiceprzewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do realizacji porządku

obrad  zostaną  wręczone   uczniom  szkół  ponadgimnazjalnych  stypendia  Starosty

Pułtuskiego  za  wybitne  wyniki  w nauce  oraz  za  osiągnięcia  wysokich  wyników

sportowych.

Na salę obrad weszła Radna Krystyna Estkowska.

Obecna liczba Radnych wynosi 13. 



Wiceprzewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu.

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

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

wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce

uczniów  szkół  prowadzonych  przez  powiat  pułtuski  w  dniu  dzisiejszym zostaną

przyznane stypendia Starosty Pułtuskiego za wybitne wyniki w nauce. 

Kryterium przyznania stypendiów była średnia ocen, nie mniejsza jednak niż 5,0.

Oto stypendyści:

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

1. Bartłomiej Zglinicki ucz. kl. III, średnia ocen 5,36

2. Aneta Warda ucz. kl. III, średnia ocen 5,0

3. Katarzyna Dyga ucz. kl. III, średnia  ocen 5,0

4. Barbara Czyżewska ucz. kl. III, średnia ocen 5,07

5. Martyna Tośka ucz. kl. I,   średnia ocen 5,0

6. Sylwia Maria Kwiatkowska ucz. kl. III, średnia ocen 5,0

Uczeń Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

1. Magdalena Szczerba ucz. kl. I, średnia ocen 5,2.

Stypendia wyróżnionym uczniom wręczył Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki. 

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

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

osiągnięcia wysokich wyników sportowych, Starosta Pułtuski przyznał stypendia dla

uczniów, którzy otrzymali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Oto stypendyści:

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

2. Konrad Kowalski - Nadnarwianka – piłka nożna, LO im. P. Skargi

3. Dominika Kłosiewicz - LUKS “Lider” - piłka ręczna, LO im. P. Skargi



4. Marcin Michalski - Nadnarwianka – piłka nożna, LO im. P. Skargi

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

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

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

8. Daniel Pawlikowski UKS ZRYW – piłka siatkowa, ZSZ im. J. Ruszkowskiego 

9. Daniel Krawczyk - Nadnarwianka – piłka nożna, ZSZ im. J. Ruszkowskiego

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

11.Tomasz Ludwicki SEMIRAMIDA – kickboxing, ZSZ im. J. Ruszkowskiego

12.Łukasz Golianek Nadnarwianka  –  piłka nożna, ZS im. B. Prusa

13.Sylwia Szlaska LUKS Winnica – piłka ręczna, ZS im.

B. Prusa

14.Anita Madyda MKS Pułtusk – lekkoatletyka, ZS im.

B. Prusa

15.Daniel Mikołaszek SEMIRAMIDA – kickboxing,  ZS im.

B. Prusa

16.Jarosław Mazurkiewicz SOSW im. A.Karłowicz

Stypendia wyróżnionym uczniom wręczył Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki. 

Wiceprzewodniczący  Rady  wyróżnionym  uczniom  złożył gratulacje  i  życzył

dalszych sukcesów naukowych oraz sportowych. 

Wiceprzewodniczący zaznaczył,  iż  jest  przekonany,  że  otrzymane stypendia  będą

stanowiły dodatkową motywację do jeszcze lepszej pracy i kolejnych sukcesów.

O godz. 14.15 Wiceprzewodniczący zarządził pięciominutowa przerwę. 

Ad. 3 

Po przerwie  o  godz.  14.20  Wiceprzewodniczący Rady zarządził  przystąpienie  do

realizacji punktu punktu trzeciego porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku

obrad.

Na salę obrad wszedł Radny Wojciech Żukowski.



Obecna liczba Radnych wynosi 14.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 
Starosta – poinformował,  że w imieniu Zarządu Powiatu zwraca się  z wnioskiem

o uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  Stanowisko Rady Powiatu  w Pułtusku

dotyczące  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  położonych

w Pułtusku. 
Starosta  poinformował,  że  projekt  stanowiska  został  przekazany  Szanownym

Radnym. 

Starosta zaproponował omówienie tego tematu w pkt 20a. 

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie porządku

obrad  o  punkt  Stanowisko  Rady Powiatu  w Pułtusku  dotyczące  rozkładu  godzin

aptek ogólnodostępnych położonych w Pułtusku . 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Temat zostanie omówiony w pkt 20a. 

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

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

osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie  protokołów  Nr  XXXIV  oraz  Nr  XXXV  posiedzenia  Rady  Powiatu

w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2009. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  oceny  stanu  zagrożenia  i  zabezpieczenia



przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego. 
8. Podjęcie  uchwały w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie projektu pod tytułem

„Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” 

10.Przyjęcie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

11.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  „Programu

wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań

gminy. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2010r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia mienia w formie darowizny.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

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

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji  stałych Rady

Powiatu.

19.Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy za

2009r.

20.Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku.

20a.  Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  dotyczące  rozkładu  godzin  aptek

ogólnodostępnych położonych w Pułtusku . 

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

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



23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

25. Zamknięcie Sesji

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4 

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad Przyjęcie protokołów XXXIV oraz XXXV Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

Wobec braku wniosków Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

protokołów trzydziestej czwartej oraz trzydziestej piątej Sesji Rady Powiatu

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokoły Nr XXXIV/09 oraz XXXV/10 zostały przyjęte. 

Ad. 5

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu piątego porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poruszył sprawę sprzątania ulic po

okresie  zimowym.  Poinformował,  że  Pułtuskie  Przedsiębiorstwo  Usług

Komunalnych  posiada  nowoczesny  samochód  –  odkurzacz,  który  bardzo  ułatwia



sprzątnie  ulic.  Uważa,  że  należy  rozważyć  możliwość  wynajęcia  ww.  sprzętu,

również do sprzątania ulic powiatowych. 
Wiceprzewodniczący Rady –  p.  K.  Łachmański – poinformował,  że  z  informacji

jakie  posiada,  z  SP ZOZ odeszło  dwoje  lekarzy  – Państwo Skalscy.  Zapytał  czy

obsada lekarska w SP ZOZ oraz POZ jest wystraszająca?
Radny Jerzy Wal - zapytał jakie były koszty zimowego utrzymania dróg w powiecie

pułtuskim w roku 2010 (okres od stycznia do marca) z podziałem na poszczególne

gminy.
Radna  Krystyna  Estkowska-  poinformowała,  że  chciałaby  uzyskać  informacje  nt.

postępu prac przy budowie chodnika i ulicy w Grabówcu. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Wiceprzewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu

o  przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała -

poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  obradowała  na

posiedzeniu w dniu w dniu 18 marca 2010r. 

Komisja wnioskowała o rozszerzenie planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego

Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Pułtusku  o  pozycje  przedstawiające

sytuację zakładu w roku 2009, w celu porównania lat 2009 i 2010. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXXVI Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –

poinformowała,  że  Komisja  Spraw Społecznych na posiedzeniu  w dniu  16 marca

2010r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu



16 marca 2010r.   

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska –

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu w dniu

w dniu 18 marca 2010r. 

Komisja wnioskowała o rozszerzenie planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego

Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Pułtusku  o  pozycje  przedstawiające

sytuację zakładu w roku 2009, w celu porównania lat 2009 i 2010. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXXVI Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 6

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Przyjęcie  sprawozdania  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego na terenie służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w

roku 2009. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2009.

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 7



Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  oceny  stanu  zagrożenia

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący  Rady  Jerzy  Król  upoważnił  Wiceprzewodniczącego  Rady

Krzysztofa Łachmańskiego do odczytywania treści uchwał. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Łachmański -  wyraził zgodę na odczytywanie

treści uchwał na dzisiejszym posiedzeniu. 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/263/10 została podjęta.

Ad. 8

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XXXVI/264/10 została podjęta.

Ad. 9

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu

pod tytułem „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/265/10 została podjęta.

Ad. 10

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu porząd-

ku obrad Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  Radni  otrzymali  na  piśmie,

było ono również przedmiotem obrad Komisji. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Za 14 Radnych



Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 11

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku  obrad Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre

wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/266/10 została podjęta.

Ad. 12

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego

przejęcia zadań  gminy. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/267/10 została podjęta.



Ad. 13

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu rzeczowo  –  finan-

sowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na

2010r.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański – poinformował, że podczas wspólnego

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Regionalnej złożył

wniosek o rozszerzenie planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku o pozycje przedstawiające sytuację zakładu

w roku 2009, w celu porównania lat 2009 i 2010. 

Poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia wszyscy Radni otrzymał taką in-

formację.  Wiceprzewodniczący   podziękował  Dyrektorowi  SP  ZOZ  za  jej  przy-

gotowanie. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański odczytał treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/268/10 została podjęta.

Ad. 14

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia mienia w formie darowizny.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 



Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/269/10 została podjęta.

Ad. 15

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVI/270/10 została podjęta.

O godz. 14.55 Wiceprzewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 16

Po przerwie o godz. 15.05 Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji

kolejnego punktu porządku obrad  Podjęcie uchwały  w sprawie: zmian uchwały

budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu

w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. 

Wiceprzewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały zawiera m.in. następujące zmiany:

– zwiększenie  budżetu  o  kwotę  1.047.100  zł.  Jest  to  subwencja  otrzymana

z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na przebudowę drogi Łady – Gotardy.

– zwiększenie  dotacji  dla  Komendy  Powiatowej  PSP  w  Pułtusku  w  wysokości

35.728 zł. 



Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Uchwała Nr XXXVI/271/10 została podjęta.

Ad. 17

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Po-

radni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  pracownice

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku został szczegółowo omówiony

na  posiedzeniach  komisji  Rady  Powiatu,  w  tym Komisji  Rewizyjnej  z  udziałem

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz pracownic Poradni.  

Komisje uznały, że skarga w części, dla której organem właściwym do rozpatrzenia

jest Rada Powiatu w Pułtusku, jest bezzasadna. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  jest  zdzi-

wiony, iż  w dzisiejszym posiedzeniu  nie  uczestniczą  strony skargi,  zwłaszcza,  że

osoby te otrzymały zaproszenia. Dodał, że temat ten był również omawiany na po-

siedzeniach komisji stałych Rady Powiatu, jednak nadal jest zaniepokojony powstałą

sytuacją. Rada Pedagogiczna w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej jest  nie-

liczna, a nastąpił  podział między jej członkami. 

Wiceprzewodniczący złożył wniosek aby upoważnić Sekretarz Powiatu p. M. Pajew-

ską, która badała skargę,  do dalszego nadzorowania sprawy. 



Informacja nt. sytuacji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zostanie przedsta-

wiona na Sesji  w miesiącu czerwcu br.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Uchwała Nr XXXVI/272/10 została podjęta.

Ad. 18

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji sta-

łych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański  odczytał

treść uchwały.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Król zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Uchwała Nr XXXVI/273/10 została podjęta

Ad. 19

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku obrad Przyjęcie  sprawozdań komisji  stałych Rady Powiatu z realizacji

planów pracy za 2009r.

Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad



przyjęciem sprawozdań: 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Sprawozdania zostały przyjęte. 

Ad. 20

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad  Informacja na temat budowy szpitala w Pułtusku 

Wiceprzewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  Prezes  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług

Inwestycyjnych p. Z. Mikołajczak nie mógł uczestniczyć w dzisiejszych obradach ze

względu na zły stan zdrowia jego matki. 
Wicestarosta poinformował, że zgodnie z decyzją Radnych, na każdej Sesji Zarząd

Powiatu  będzie  przedstawiał   informację  nt.  Budowy  szpitala  w  Pułtusku.

Wicestarosta  poinformował,  że  w roku  2010  zostanie  zakończona  inwestycja  pn.

Budowa szpitala w Pułtusku – etap I. W październiku br. Zarząd Powiatu w Pułtusku

2009r. powołał komisję w celu odbioru końcowego robót, która dokonała odbioru

robót budowlanych oraz uczestniczyła we wstępnych rozruchach technologicznych.

W  roku  2009  zostały  zakończone  roboty  budowlane  oraz  dokonano  wstępnych

rozruchów  instalacji:  wentylacji  mechanicznej,  instalacji  niskoprądowej,

dźwiękowego systemu ostrzegawczego, intestacji p.poż i in.). Następnie w miesiącu

listopadzie 2009r.  zawiadomiono stosowne służby o zakończeniu  I etapu budowy

obiektu zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Państwowy

Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Pułtusku  w  dniu  14  grudnia  2009  r.  wydał

stanowisko,  w  którym  stwierdził,  że  „przedmiotowy  obiekt  budowlany  został

wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę”.

PPSSE dokonała również oceny realizacji  inwestycji  pod względem jakości usług

medycznych świadczonych przez szpital.  Ze względu na zmianę przepisów, które

dokonały  się  w  trakcie  procesu  inwestycyjnego,  a  w  szczególności  zmiany

wprowadzone  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  listopada  2006  r.



w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213

poz. 1568 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że należy:

-na oddziałach urządzić co najmniej jeden pokój jednoosobowy lub izolatkę,

– wydzielić pomieszczenie na co najmniej jedną szatnię, pomieszczenie higieniczno-

sanitarne dla rodziców lub opiekunów na oddziałach dziecięcych,

– wyznaczyć pomieszczenie czasowego depozytu odzieży pacjentów,

– opisać system przygotowania i dystrybucji posiłków i napojów, opracować zasady

HUCP i GPH,

– zabezpieczyć okna na oddziale dziecięcym przed możliwością ich otwarcia przez

dzieci,

– zamontować  wentylację  nawiewno-wyciągową  w  zmywalni  pracowni  badań

endoskopowych,

– wydzielić  pomieszczenie  na  przechowywanie  zwłok  osób  zmarłych  w  okresie

pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni.

Wicestarosta poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Pułtusku w dniu 15 grudnia 2009 r. wydał stanowisko, w którym stwierdził, że

należy  dokonać  pewnych  czynności  dostosowawczych  do  wymagań  ochrony

przeciwpożarowej tj.:

-  wydzielić  pożarowo  kanały  z  instalacjami  elektrycznymi  i  teletechnicznymi  na

poziomie stropów,

- oznakować główny zawór gazu,

- oznakować miejsca lokalizacji hydrantów zewnętrznych,

- oznakować pompownię pożarową,

- zapewnić podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m,

-  wykonać  wydzielenie  stref  pożarowych  w  miejscach  przejścia  przez  stropy,

przepustów instalacyjnych i wodno-kanalizacyjnych,

-  zapewnić  oddymianie  szybów  windowych  i  ich  dostosowanie  do  wymogów

ochrony przeciwpożarowej,

- dostosować wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnątrz budynku,

wydzielić pożarowo przestrzeń instalacyjną w bloku B.



Wicestarosta  poinformował,  że  rozpoczęto  prace  dotyczące  zaleceń,  zarówno

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak i Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i  przewiduje się,  że w miesiącu maju br.

zostaną one zakończone. Prace dotyczą drobnych robót budowlanych, uwagi PSSE,

oddymiania szybów, uzupełnienia założenia opasek pożarowych i inne.

Wicestarosta  poinformował,  że  w dniu  31  grudnia  2009  roku  Zarząd  Powiatu

w Pułtusku podpisał umowę Nr 157/2009, na podstawie której zlecił Samodzielnemu

Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  pełnienie  całodobowego

dozoru  nad  inwestycją.  W  zakres  czynności  dozoru  wchodzą  również  bieżąca

konserwacja i eksploatacja urządzeń:

– kotłowni,

– stacji uzdatniania wody,

– central wentylacyjno-klimatycznych,

– hydroforni instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.,

– stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego i stacji UPS

– oraz utrzymanie ładu i porządku, dbanie o zabezpieczenie obiektu przed dostępem

osób obcych oraz dbanie o zabezpieczenie obiektu przed wpływem szkodliwych

warunków atmosferycznych,  dopilnowanie  właściwego zabezpieczenia  skrzynki

gazowej.

Obsługa  techniczna  SPZOZ-u  monitoruje  stan  techniczny  budynków  szpitala.

W przypadku  wystąpienia  drobnych  usterek  wykonawcy  dokonują  ich  usunięcia

w ramach rękojmi i gwarancji.

Wicestarosta  poinformował,  że  istotną  informacją  jest  również  fakt,  iż  w  dniu

25 lutego 2010 roku SPZOZ w Pułtusku podpisał z Województwem Mazowieckim

umowę  nr  RPMA.07.01.00-14-050/08-00  na  współfinansowanie  z  Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą: „Nowoczesne wyposażenie

szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”  (wart.  projektu

10.148.230,00  zł,  w  tym  środki  z  UE  8.625.995,50  zł).  W  ramach  projektu

w miesiącu  lutym ogłoszono  10 postępowań  o  udzielenie  zamówień publicznych

w trybie  przetargów nieograniczonych.  Przewiduje  się,  że  procedury przetargowe

zostaną zakończone w miesiącu maju br.  Planuje się,  że od miesiąca maja do ok.



10-go sierpnia zostaną zrealizowane umowy na dostawy sprzętu i wyposażenia.

Przewiduje  się  również  w 2010  roku  wykonać  wewnętrzną  drogę  dojazdową do

szpitala od ul. Teofila Kwiatkowskiego.

Wykonanie  ostatecznych  czynności  rozruchowych  urządzeń  technicznych

i  technologicznych  (założenie  filtrów  absolutnych,  ponowne  próby  i  szkolenia

personelu itp.) planuje się na miesiąc maj – czerwiec 2010.

Wicestarosta  poinformował,  że  Zarząd Powiatu  w Pułtusku przewiduje  uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie szpitala w Pułtusku w miesiącu czerwcu 2010 roku. Po

tym  czasie  Dyrektor  SPZOZ  niezwłocznie  dokona  zgłoszenia  placówki  do

Wojewody,  KRS  i  MONFOZ  celem  uruchomienia  działalności.  W  miesiącu

sierpniu/wrześniu  całość  bazy szpitalnej  powinna  zostać  przeniesiona  do  nowego

obiektu a zakontraktowanie usług medycznych do NFZ na rok 2011 nastąpi zgodnie

z procedurą w miesiącu listopadzie 2010 roku.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

Radni nie zgłosili zapytań. 

Ad. 20a

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad  Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  dotyczące  rozkładu

godzin aptek ogólnodostępnych położonych w Pułtusku. 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  poprosił  o  przedstawienie

chronologicznie spraw związanych z zaprzestaniem pełnienia przez apteki nocnych 

i świątecznych dyżurów. 
Starosta – poinformował, że w ubiegłym roku – właściciel jednej z aptek w Pułtusku

Pan  Suskiewicz  przekazał  do  Starostwa  wniosek  informując,  iż  część  aptek  nie

będzie  pełnić  dyżurów nocnych,  w niedziele  i  święta z przyczyn ekonomicznych.

Pod wnioskiem podpisało sie 7 “aptek”. Zarząd Powiatu zwrócił się do Okręgowej

Izby Aptekarskiej o wydanie opinii czy prawo dopuszcza sytuację zamknięcia aptek

w porze nocnej,  niedziele  i  święta.  Izba stwierdziła,  że ustalenie rozkładu godzin

aptek to uprawnienie Zarządu Powiatu, natomiast Samorząd może  wesprzeć apteki



finansując nocne dyżury. Starosta poinformował, że  mając na uwadze zmiany jakie

nastąpiły

w ciągu 10 lat od uchwalenia przez Radę Powiatu w Pułtusku uchwały dotyczącej ,,

pracy  aptek“  (powstały  nowe  apteki,  niektóre  zostały  zlikwidowane)  Zarząd

postanowił  przygotować projekt  uchwały przewidując  nocne  i  świąteczne  dyżury.

W sierpniu 2009r nastąpiła zmiana ustawy i tak jak pierwotnie ustalenie rozkładu

pracy  aptek  –  stało  się  kompetencją  Rady  Powiatu.  Starosta  poinformował,  że

w m-cu listopadzie spotkał sie z właścicielami aptek (na spotkanie przybyło 6 osób)

i poinformował o decyzji Zarządu i przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu 

o godzinach pracy aptek. Mając deklaracje 5 aptek podejmujących sie pracy w porze

nocnej, niedziele i święta Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu i podjął

procedurę  opiniowania  tejże  uchwały  przez  wójtów  gmin  powiatu  pułtuskiego,

Burmistrza Pułtuska, Okręgową Izbę Aptekarską.

Gdy  wpłynęły  wszystkie  opinie  (były  one  pozytywne),  do  Starostwa  w  dniu

28 stycznia br dotarło również pismo “Apteki Pod Różą” z informacją o rezygnacji

z  dyżurów.  W  lutym  br.  apteki  pełniły  dyżury  natomiast  od  marca  br.  bez

powiadomienia  Zarządu  Powiatu  apteki  wstrzymały  dyżury.  Zarząd  Powiatu,  aby

zapobiec  sytuacji  braku  dostępu  mieszkańców  do  leków  przygotował  projekt

uchwały  Rady  Powiatu  uwzględniając  codzienne  dyżury  przemiennie  jednej

z  jedenastu  aptek  z  terenu  miasta  Pułtuska.  W  trybie  pilnym  projekt  zostanie

przekazany  do  zaopiniowania  wójtom  gmin  powiatu  pułtuskiego,  Burmistrzowi

Pułtuska oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Po uzyskaniu stosownych opinii Zarząd

Powiatu  zwróci  się  do  Przewodniczącego  Rady  o  zwołanie  sesji  w  trybie

,,nadzwyczajnym”.  Starosta  poinformował,  że  podjął  rozmowy  o  zabezpieczenie

dyżurów aptek w nadchodzące dni świąteczne.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że sytuacja ta trwa

już  ponad  rok  czasu.  Zapytał  jakie  mogą  być  konsekwencje  podjęcia  takiego

stanowiska? Czy takie stanowisko może mobilizująco wpłynąć na dyżury aptek? Czy

może Zarząd Powiatu ma jakieś możliwości  aby reagować ostrzej? Zdecydowanie

uważa, że nocne i świąteczne dyżury są niezbędne dla mieszkańców powiatu. Być

może  warto  byłoby  zastosować  bardzie  radykalne  posunięcia  jak  np.  zwołać



spotkanie z właścicielami aptek i  poinformować ich, że jeśli  taka sytuacja będzie

trwać ustawicznie wówczas Zarząd Powiatu ma możliwość wystąpienia o cofnięcie

koncesji.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  przy  11  aptekach  na  terenie

Pułtuska  obciążenie  dyżurami  nocnymi  i  świątecznymi  nie  byłoby  wysokie.

Z  przeprowadzonego  wywiadu  środowiskowego  wynika,  że  potrzeba  pełnienia

dyżurów nocnych i świątecznych istnieje. Najbardziej poszkodowane takiej sytuacji

są dzieci. 
Radca prawny – B. Sokalski  – poinformował, że Rada Powiatu może wystąpić do

Wojewódzkiego Inspektoratu o cofnięcie koncesji. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  –  zapytał dlaczego wcześniej nikt

takiego rozwiązania nie zaproponował? Od roku trwa taka sytuacja a sprawa po raz

pierwszy staje na Sesji. 
Radca prawny – B. Sokalski  – poinformował, że stanowisko wyraża opinię co do

celowości pracy aptek w godzinach nocnych i święta. 
Starosta –  poinformował,  że  całkowicie  apteki  przestały  pełnić  dyżury  nocne  od

początku marca. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – zapytał jakie konsekwencje może

spowodować podjęte  dziś  stanowisko?  Rada  Powiatu  ma obowiązek  zapewnienia

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. 
Sekretarz  –  poinformowała,  że  właściciele  aptek  stoją  na  stanowisku,  że  nie  ma

zapotrzebowania na leki w nocy i święta. Dlatego też Rada Powiatu podejmuje dziś

stanowisko,  które  ma  celu  zmianę  ich  myślenia.  Zarząd  Powiatu  oraz  Rada

Społeczna  SP ZOZ w Pułtusku uważają,  że takie  dyżury muszą być zapewnione.

Ponadto są  też  opinie  mieszkańców Pułtuska na  ten  temat.  Zgodnie  z informacją

Dyrektora SP ZOZ w okresie od stycznia do marca 2010r. nocna pomoc lekarska

oraz  izba  przyjęć  odnotowały  2100  przyjęcia  pacjentów.  Jednym z  argumentów,

które będą przedawniane właścicielom aptek jest stanowisko Rady Powiatu. 
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Król – poinformował, że Rada Powiatu nie może

pozwolić na to, żeby przy 11 aptekach w Pułtusku, nie były pełnione dyżury nocne i

świąteczne.

Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  Stanowiska  Rady



Powiatu  w  Pułtusku  dotyczącego  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych położonych w Pułtusku.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Stanowisko zostało przyjęte. 

Ad. 21

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budże-

tu powiatu.

Wiceprzewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

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

Powiatu nie dokonywał zmian budżetu powiatu na 2010r. 

Ad. 22

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku  obrad Informacja  na  temat  prac  Zarządu Powiatu  i  realizacji  uchwał

Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na

piśmie. 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem  informacji  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Dwoje Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecny na sali obrad. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 23

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta – odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Wiceprzewodniczącego

Łachmańskiego  dot.  wynajęcia  sprzętu  od  PPUK  w  celu  sprzątania  ulic,

poinformował, że jest to ciekawa propozycja, warta rozpatrzenia. Dodał, że Zarząd

Dróg  Powiatowych  poza  sprzątaniem  ulic  zajmuje  się  również  bieżącym

utrzymaniem dróg po okresie zimowym. 
Starosta  poinformował,  że jeśli  chodzi  o interpelację  dot.  obsady lekarskiej  w SP

ZOZ, odpowiedzi udzieli Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku. 
Dyrektor SP ZOZ   w Pułtusku – p. N. Tokarski   – poinformował, że Państwo Skalscy

odeszli z SP ZOZ na własne życzenie. W miesiącu marcu SP ZOZ pracował tak jak

zostało to określone w kontrakcie z NFZ. 
Starosta – odnośnie interpelacji złożonej przez Radnego Wala, poinformował, że w

dzisiejszym  posiedzeniu  nie  uczestniczy  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych,

dlatego odpowiedź na interpelację zostanie przekazana w formie pisemnej. 

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radną  Krystynę  Estkowską  Starosta

poinformował, że odpowiedzi udzieli Wicestarosta Pułtuski. 

Wicestarosta -  poinformował,  że  w  chwili  obecnej  przygotowywana  jest

dokumentacja na wykonanie ul. Grabowej i chodnika. 

Radna  Krystyna  Estkowska-  poinformowała,  że  chciałaby  złożyć  zapytanie  dot.

Ilości  zespołów  wyjazdowych  NPL.  Dodała,  że  otrzymała  informacje,  że  pracuje

tylko  jeden  zespół,  natomiast  zgodnie  z  odpwoiedzią  z  Narodowego  Funduszu

Zdrowa,  stwierdzona  jest  umowa  na  2  zespoły  NPL.  Radna  poinformowała,  że

korzystając z obecności na Sesji Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku,  chciałaby uzyskać

informacje na ten temat.



Dyrektor  SP  ZOZ w Pułtusku  –  p.  N.  Tokarski –  poinformował,  że  zgodnie  ze

standardami  powiat  pułtuski  powinien  posiadać  2  zespoły.  Jednakże  przy

2  zespołach  SP  ZOZ musi  w  dużym stopniu  dofinansowywać  działalność  NPL,

dlatego  też  Dyrektor  wystąpił  do  Dyrektora  Mazowieckiego  Oddziału

Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  p.  Barbary  Misińskiej  o  zmianę

umowy. Zmiana polegała  na tym aby utrzymywać w powiecie  tylko  jeden zespół

NPL. Taka zgoda została uzyskana. Dyrektor poinformował, że może taką umowę

przedłożyć. Dlatego też z NFZ została podpisana umowa na jeden zespół NPL przy

SP ZOZ. 

Ponadto  Dyrektor  zaznaczył,  że  przy negocjacjach  z  NFZ,  NZOZ-y, aby uzyskać

kontrakt na podstawową opiekę zdrowotną, muszą zapewnić nocną pomoc lekarską.

Do miesiąca lutego wszystkie NZOZ-y miały pomoc lekarską zapewnioną w NPL

przy  SP  ZOZ.  Jednak  z  dniem  28  lutego  umowa  skończyła  się  i  nie  została

przedłużona, ponieważ jeden zespół NPL może obsłużyć 25.000 pacjentów. 

Radna Krystyna Estkowska- zwróciła się z wnioskiem o przedłożenie korespondencji

z  Dyrektorem  Mazowieckiego  Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu

Zdrowia w sprawie NPL. 
Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku – p.  N. Tokarski –  zobowiązał  się do  przekazania

stosownych dokumentów. 

Ad. 24

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  po-

rządku obrad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Jerzy  Król  –  poinformował,  że  ważną  sprawa  jest

również kwestia sprzątania ulic leżących na granicach powiatu. Szczególnie chodzi

tu o granicę powiatu pułtuskiego i Serocka. 

Ad. 25

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porząd-

ku obrad  Zamknięcie Sesji. 



Wiceprzewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach trzydziestej szóstej Sesji  Rady Powiatu Radnym

 i zaproszonym gościom. Wiceprzewodniczący zamknął XXXVI Sesję Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Wiceprzewodniczący Rady 

mgr inż. Jerzy Król 

Sylwia Sekutowicz 



Wyciąg z Protokół Nr XXXVI/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 marca 2010r. 

Ad. 20

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porząd-

ku obrad  Informacja na temat budowy szpitala w Pułtusku 

Wiceprzewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  Prezes  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług

Inwestycyjnych p. Z. Mikołajczak nie mógł uczestniczyć w dzisiejszych obradach ze

względu na zły stan zdrowia jego matki. 

Wicestarosta  poinformował,  że  zgodnie  z  decyzją  Radnych,  na  każdym

posiedzeniu  Zarząd  Powiatu  będzie  przedstawiał   informację  nt.  Budowy

szpitala w Pułtusku.


