
Protokół nr VIII/07

VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 lipca 2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał otwarcia VII

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję Rady Powiatu”.

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

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie  prawomocnych decyzji  i  uchwał.  Przewodniczący powitał  Radnych Rady

Powiatu,  zaproszonych  gości  i  przedstawicieli  prasy.  Szczególnie  serdecznie

Przewodniczący  przywitał   Marszałka  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  –  Pana

Adama Struzika, Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim – Panią

Ewę Łagońską, Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego Sejmiku Województwa Mazowieckiego  - Pana Witolda Chrzanowskiego,  Pan

Edwarda  Wroniewskiego oraz  Pana  Zbigniewa Mikołajczaka  –  Prezesa  Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie – Inwestora Zastępczego, 

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  listy obecności radnych- stanowi załącznik nr

2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Ad. 2

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad –

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad?

Przewodniczący poinformował,  że  ze względu na  fakt,  iż  Zarząd Powiatu  w okresie  od

poprzedniej  Sesji  podejmował  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2007r.

zaproponował uzupełnić porządek obrad o punkt   „Informacja na temat uchwał Zarządu

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r”, jako punkt 19a. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany do porządku obrad. 

Za 12 Radnych

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Zmiana do porządku obrad została przyjęta.



Starosta – poinformował, że chciałby wnieść w pkt. 5a przyjęcie stanowiska Rady Powiatu

w Pułtusku w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany do porządku obrad:

Za 12 Radnych

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Zmiana do porządku obrad została przyjęta.

Na posiedzenie Rady Powiatu przybył Radny Dariusz Mikuś. Obecna liczba radnych wynosi

13. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  realizacji  wieloletniej  inwestycji  pn.:  Budowa  Szpitala

w Pułtusku”. 

5a. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. 

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przekazania  mienia  w  formie  darowizny  (dot.  Gminy

Karniewo).

7. Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska  w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego

w 2006r. 

8. Przyjęcie  informacji  nt  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w Pułtusku na obszarze powiatu w 2006r.

9. Przyjęcie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa  powiatu,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych

i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu  w 2006r.”

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za  I kwartał 2007r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania (dot.  SP

ZOZ w Pułtusku).

12.Podjęcie  uchwały w sprawie:  przekazania  mienia  w formie  darowizny (dot.  budowy



basenu).

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego

w  I  kategorii  zaszeregowania  pracowników  niektórych  jednostek  organizacyjnych

samorządu powiatowego. 

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,

odraczania  lub  rozkładania  na  raty   wierzytelności  powiatu  z  tytułu  należności

pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów ustawy Ordynacja  podatkowa, oraz

udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.

17.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  regulaminów  przyznawania

i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym  2006/2007.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

19a. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

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

21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji   punktu  trzeciego  porządku obrad

Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządzi głosowanie nad przyjęciem protokółu



VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół nr VII/07 Sesji Rady Powiatu w Pułtusku został przyjęty. 

Ad. 4 
Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław  Barkała  -

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

27 czerwca 2007r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem VIII Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  p.  Izabela  Sosnowicz  -  Ptak-

poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu

27 czerwca 2007r. 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała tematy będące  przedmiotem VIII  Sesji  Rady Powiatu

w Pułtusku. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski – poinformował, że

Komisja  Bezpieczeństwa   na  posiedzeniu  w  dniu  27  czerwca  2007r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Jerzy Król – poinformował, że Komisja

Budżetu  i  Finansów obradowała  na  dwóch posiedzeniach  komisji  tj.  27 czerwca 2007r.

i 9 lipca 2007r. Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem VIII Sesji

Rady Powiatu.



Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Podjęcie  uchwały  w sprawie  realizacji  wieloletniej  inwestycji  pn.:  Budowa Szpitala

w Pułtusku”.
Przewodniczący – poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta –  podziękował  Panu  Marszałkowi  za  przybycie,  po  raz  kolejny na  Sesję  Rady

Powiatu  w  Pułtusku,  podczas  której  omawiane  są  sprawy związane  z  budową  szpitala

w  Pułtusku.  Starosta  poinformował,  że  od  początku  pełnienia  stanowiska  Starosty

Pułtuskiego,  czyli  od  momentu  powstania  powiatów  zauważył,  że  w  Samorządzie

Województwa Mazowieckiego panuje „dobry klimat” wokół inwestycji pn. Budowa szpitala

w  Pułtusku.  Gdyby  było  inaczej  realizacja  ww.  inwestycji  przez  powiat  pułtuski  „nie

wyglądałby tak jak wygląda”. 

Do  tej  pory  inwestycja  była  finansowana  z  Kontraktu  Województwa  Mazowieckiego.

Jednak  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  Regionalnego

z dnia 21 maja 2007 –kontraktem wojewódzkim objęte będą tylko inwestycje wieloletnie,

wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000, a więc inwestycje, które

w 1998r. były inwestycjami budżetu państwa, a w momencie powstania powiatów (1999r.)

przekazane samorządom. Nasza inwestycja budowy szpitala nie była inwestycją wieloletnią

a więc nie występuje w załączniku nr 7 ustawy budżetowej 2000 roku a w związku z ww.

Rozporządzeniem nie będzie finansowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. I tak po 6

latach  Rząd  Polski  po  raz  pierwszy  zablokował  finansowanie  wieloletnich  inwestycji

samorządowych  w  służbie  zdrowia,  z  których  samorządy  korzystały  za  pośrednictwem

Kontraktów. 

Przy  braku  możliwości  dalszego  finansowania  inwestycji  w  ramach  Kontraktu

Wojewódzkiego oraz braku możliwości pozyskania innej  pomocy finansowej z zewnątrz

kontynuacja budowy jest zagrożona.

Starosta poinformował, że na dzień dzisiejszy zgodnie z projektem uchwały przekazanym

Radnym Rady Powiatu, inwestycja pn. Budowa Szpitala w Pułtusku  warta jest 65 mln. zł., z

czego: 25 mln. – przejęliśmy po Wojewodzie Mazowieckim, 34 mln. zł – powiat otrzymał z

Kontraktu Województwa Mazowieckiego, 4 mln zł. stanowi kredyt zaciągnięty przez powiat

pułtuski, 2 mln. zł. stanowi udział samorządów gminnych. 

Do zakończenia inwestycji brakuje ok. 27% całości inwestycji, czyli ok. 25 mln. zł., które to

środki zostaną przeznaczone na roboty budowlano – montażowe, na pierwsze wyposażenie i



zakup sprzętu medycznego. 

Powiat pułtuski  nie ma możliwości dokończenia budowy szpitala poprzez kredytowanie.

Nie  mamy  też  możliwości  sfinansowania  inwestycji  poprzez  Regionalny  Program

Operacyjny Województwa  Mazowieckiego  na  2007  –  2013  rok,  ponieważ  ze  środków

unijnych  mogą  być  sfinansowane  tylko  zakupy  sprzętu  i  wyposażenie.  Brak  środków

finansowych na zakończenie budowy, zamyka więc drogę ubiegania się o środki unijne na

wyposażenie i sprzęt. Powstaje błędne koło. Nie mając środków na prace budowlane, nie ma

możliwości  wystąpienia o środki unijne. Sytuacja jest  patowa i dotknęła powiat  pułtuski

praktycznie na finiszu inwestycji, stąd też powstała propozycja zorganizowania spotkania z

Panem Marszałkiem. Starosta stwierdził, że jako Przewodniczący Zarządu Powiatu nie jest

w  stanie,  w  chwili  obecnej  udzielić  odpowiedzi  na  pytanie,  kiedy  zostanie  oddany do

użytkowania szpital na Popławach. Rozporządzenie Ministra Polityki Regionalnej mówi, że

przez okres 2 lat, nie będzie możliwości finansowania inwestycji poprzez Kontrakt. W takim

układzie  pozostają  tylko  dwa  źródła  finansowania  inwestycji:  ze  środków  własnych

samorządu  powiatowego  lub  ze  środków  własnych  samorządu  województwa

mazowieckiego.  Starosta  poinformował,  że  w  maju  br.  Zarząd  Powiatu

w Pułtusku wystosował pismo do Ministra Rozwoju Regionalnego Pani Grażyny Gęsickiej

dot. finansowania budowy szpitala w Pułtusku, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymał

odpowiedzi.  Ponadto  Zarząd  Powiatu  w chwili  obecnej  jest  na  etapie  przygotowywania

pisma do Premiera RP oraz do posła ziemi pułtuskiej o rozważnie możliwości pozyskania

środków na budowę szpitala z rezerwy budżetu państwa. 

Powiat  Pułtuski  ma  poważny  problem,  ponieważ  nie  posiada  aż  tak  dużych  zdolności

kredytowych, aby zaciągnąć kredyt. Zgodnie z przepisami prawa samorząd może zadłużyć

się do wysokości 60%, jednak wówczas okres spłaty wynosi 20 lat wobec braku możliwości

podejmowania żadnych nowych inwestycji. Zdaniem Starosty jest to działanie samobójcze,

gdyż życie publiczne składa się z wielu sfer. Starosta zwrócił się do Marszałka Struzika o

ewentualną pomoc w zakończeniu inwestycji - budowy szpitala. Jest to jedyna inwestycja

tego  typu  w  woj.  mazowieckim  realizowana  od  podstaw.  Z  Kontraktu  Województwa

Mazowieckiego  dofinansowana  była  inwestycja  w  Płońsku  –  jednak  była  to  tylko

rozbudowa, Łosice otrzymały ponad 10 mln., natomiast powiat pułtuski otrzymał najwięcej

środków. 

Starosta poinformował o planach Rządu dotyczących utworzenia siatki szpitali w Polsce. Do

dnia dzisiejszego nie wiemy jakie kryterium będzie decydowało o jej utworzeniu, czy będzie

to liczba łóżek, czy rozmieszczenie geograficzno -  przestrzenne, czy sytuacja finansowa



szpitali. 

Pozostając w “starym” szpitalu, Pułtusk nie ma możliwości znaleźć się w siatce szpitali w

Polsce.  Ponadto  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Budownictwa,  organ  założycielski

musi  przystosować  szpital  do  wymogów  unijnych,  co  w  przypadku  obecnego  szpitala

powstałego w XIX wieku, nie ma takiej możliwości. 

Starosta poinformował, że nowo budowany szpital po oddaniu do użytku będzie jednym z

nielicznych  szpitali  w  Polsce,  który  spełni  wszystkie  warunki.  Ponadto  Rada  Powiatu

dwukrotnie  akceptowała  program restrukturyzacji  szpitala  właśnie  z  tego  względu,  aby

szpital został przystosowany do obecnej sytuacji służby zdrowia oraz aby spełnił wymogi

unijne. Starosta poinformował, że do oddania szpitala niezbędne jest jeszcze wyposażenie. 

Przewodniczący  Rady -  podziękował  Marszałkowi  Województwa  Mazowieckiego  –  p.

Adamowi  Struzikowi  za  wszelką  udzieloną  pomoc  przy  budowie  szpitala  w  Pułtusku.

Następnie poprosił Pana Marszałka o zabranie głosu. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego – p. Adam Struzik – podziękował za zaproszenie

na VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Marszałek poinformował,  że Starosta w swojej

wypowiedzi  pokazał  w  jak  trudnej  sytuacji  znalazły  się  samorząd  województwa

mazowieckiego  oraz  samorządy  powiatowe.  Do  chwili  obecnej  inwestycję  można  było

realizować  częściowo  ze  środków  budżetu  państwa  poprzez  Kontrakt  Wojewódzki  a

częściowo ze środków powiatu. 

W  roku  obecnym  sytuacja  jest  bardzo  trudna,  ponieważ  w  momencie  negocjacji  z

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zapowiedziano, że mogą być dofinansowane tylko 3

inwestycje  –  szpital  w  Ostrołęce,  szpital  w  Garwolinie  oraz  szpital  w  Grodzisku

Mazowieckim.  Po  długich  negocjacjach  udało  się  przekonać  Wiceministra  Rozwoju

Regionalnego  Pana  Władysława  Ortyla,  aby  dokończyć  również  pozostałe  inwestycje

województwa mazowieckiego. Jednak nie uzyskano zgody na to, aby w wykazie inwestycji

znalazła  się  inwestycja  budowy  szpitala  w  Pułtusku.  W  kontrakcie  województwa

mazowieckiego są tylko 3 inwestycje, które łączą się z ich zamknięciem przy założeniu, że

w ramach kontraktu mogą być finansowane tylko prace budowlano - montażowe. Marszałek

dodał,  że  stoimy  przed  nie  lada  zadaniem,  gdyż  jest  już  zaawansowana  inwestycja  –

wydanych zostało ok. 70 mln. i trzeba tę inwestycję dokończyć. 

Marszałek przypomniał historię budowy szpitala w Radomiu, gdzie również były problemy z

finansowaniem i występowały propozycje wybudowania hoteli bądź innych “inkubatorów

przedsiębiorczości”.  W  końcu  jednak  został  wybudowany  szpital.  Następny  element

rzeczywistości,  w  której  żyjemy  to  dramatyczny  problem  bieżącego  funkcjonowania



placówek.  Od  początku  brakowało  ok.  20  miliardów zł  w  systemie.  Wysokość  składki

zdrowotnej powinna wynosić 12%, a nie jak ustalono 7,5% a obecnie 9%. Dzisiaj mamy

skutki  ww.  problemów  finansowych  w  postaci  protestów,  strajków,  niezapłaconych

nadwykonań przez NFZ. Problem polega na tym, że z jednej strony potrzebujemy placówek

służby zdrowia niosących pomoc ludziom, a jeżeli już je mamy to okazuje się, że są one

finansowane  nieadekwatnie  do  swoich  potrzeb.  Nie  oznacza  ,to  że  należy je  wyburzyć,

zamykać, czy też nie otwierać nowych ponieważ cofalibyśmy się w rozwoju.  Marszałek

poinformował,  że  w  imieniu  własnym  i  Zarządu  Województwa,  należy  przekonywać

również Sejmik Województwa Mazowieckiego aby w tej sytuacji znaleźć szereg elementów

ratunkowych. Sejmik nic nie może zrobić w sprawie bieżącego funkcjonowania placówek

powiatowych.  Absurdalność  tej  sytuacji  polega  na  tym,  że  szpitale  procesują  się  z

Narodowym Funduszem Zdrowia o “nadywkonania”, ponadto NFZ – nie chce szpitalom

wypłacić awansem środków finansowych, lekarze w niektórych placówkach pracują, jak na

ostrym dyżurze, głodują i nie wypełniają  dokumentacji lekarskiej, która jest podstawą do

wystawienia  faktur.  Nie  ma  dialogu  pomiędzy  władzą

a  protestującymi.  Próbuje  się  zrzucić  odpowiedzialność  na  samorząd  powiatowy  i  na

samorząd  województwa.  Musimy  się  zastanowić  na  poziomie  województwa,  jak  w  tej

trudnej  sytuacji  znaleźć  systemowe  rozwiązanie.  Marszałek  poinformował,  że  jego

obowiązkiem,  jak  również  Pana  Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa

Mazowieckiego – jest podjęcie wszelkich działań, zmierzających do tego aby na budowę

szpitala  w  Pułtusku  zostały  przeznaczone  środki  finansowe.  Drugi  element  –  to  panel

proinwestycyjny, staramy się modernizować placówki wojewódzkie, inwestować w nie. 

Marszałek  poinformował,  że  wysiłki  władz  powiatu  pułtuskiego  i  województwa

mazowieckiego przyczyniły się do przekazania środków na tę inwestycji. Obecnie również

widzimy  „światło  w tunelu”  .  Marszałek  zaznaczył,  że   chciałby, żeby to  była jasność

postrzegania tej  sprawy. Sejmik nie może  przejąć tej  inwestycji,  ale  będzie poszukiwał

środków na jej realizację zarówno w budżecie województwa jak i w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego, czyli ze środków unijnych. 

Jeżeli  do  kompleksu  modernizowanych  obiektów  szpitalnych  dodamy  blok  „D”,  to

konieczne będzie ok. 33 mln zł aby ww. obiekt zakończyć i wyposażyć. Należy się poważnie

zastanowić, co województwo może zrobić w tym temacie. Czy możemy przekazać własne

środki, ile środków pozyskamy z RPO. Marszałek podkreślił, że  trzeba mieć świadomość,

że w RPO zostało zaplanowanych ok. 90 mln euro na całe województwo z przeznaczeniem

na 7 lat. Oczekiwania są olbrzymie, ponieważ chcielibyśmy modernizować kliniki, szpitale



wojewódzkie.  Wszyscy  wierzą,  jak

w „biblijną mannę z nieba”, że pieniądze z Unii Europejskiej załatwią sprawę – nie załatwią.

Starosta w swoim wystąpieniu informował o bieżącym akredytowaniu tego typu inwestycji.

Jeżeli powiat pułtuski zaciągnie duży kredyt, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych

będzie  oznaczało  brak  jakichkolwiek  szans  na  uzyskanie  środków w innych  obszarach.

Nawet można wygrać konkurs np. na modernizację drogi – ale nie posiadając zdolności

kredytowych nie będzie szans na jego realizację.  

Marszałek - w imieniu własnym i Zarządu Województwa Mazowieckiego poinformował, że

nie zostawi powiatu pułtuskiego z tym problem samu sobie, natomiast Zarząd Województwa

Mazowieckiego  konstrukcję  finansową  zbuduje  w  przeciągu  najbliższych  tygodni.  Pan

Marszałek  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym nie  jest  w  stanie  złożyć  konkretnych

deklaracji oraz zwrócił się do władz powiatu pułtuskiego o ubieganie się o środki z budżetu

państwa. Są rezerwy które można pozyskać. Są politycy, którzy podczas wyborów składali

daleko  idące  deklaracje.  Obecnie  są  przy władzy i  posiadają  pewne  możliwości  w tym

zakresie. Jeżeli to nie będzie możliwe, to spróbujemy wspólnie dokończyć tę inwestycję.

Marszałek podkreślił, że Radny Sejmiku Woj. Maz. p. Witold Chrzanowski bardzo zabiega

o przeznaczenie środków na budowę szpitala, bowiem niedokończenie tak zaawansowanej

inwestycji,  to kompromitacja na skalę europejską. Należy wyznaczyć sobie konkretną datę

jej zakończenia, tj najpóźniej początek 2009r. Zarówno Marszałek jak i Radni Sejmiku będą

podejmować  działania  aby  jeszcze  w  tym  roku  przekazać  środki  na  tę  budowę.  Są

rozstrzygnięte  pewne przetargi.  Należy  zorientować  się  jaką  część  prac  budowlanych i

montażowych  należy  zakończyć  i   co  można   w  formie  zakupu  włączyć  do  dalszego

finansowania. Marszałek poinformował, że jest przekonany, że ten szpital będzie. Będzie to

jeden z najnowocześniejszych szpitali na Mazowszu. I my do tego doprowadzimy.  

Przewodniczący Rady podziękował Panu Marszałkowi „za światełko w tunelu”. Dodał, że

będziemy walczyć o każde środki  finansowe aby ten szpital dokończyć. 

Następnie Pan Starosta złożył następujące podziękowania Panu Marszałkowi „W imieniu

władz  powiatu  pułtuskiego  pragniemy  serdecznie  podziękować  Panu  Marszałkowi  za

pomoc, przychylność i  współdziałanie dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Pułtuski

samorząd  powiatowy,  realizując  powierzone  zadania,  dąży  do  partnerskiej  współpracy

z samorządem województwa mazowieckiego. Budowa szpitala w Pułtusku – priorytetowej

inwestycji powiatu, kontynuowana jest w znacznej mierze, dzięki wsparciu finansowemu

Samorządu  Województwa  Mazowieckiego,  a  szczególnie  dzięki  przychylności  Pana

Marszałka.  W  poczuciu,  że  praca  wykonywana  na  rzecz  dobra  wspólnego  przyniesie



wymierne  efekty  dziękujemy  za  wyjątkowe  zaangażowanie

w realizację wspomnianej inwestycji. Życzymy, aby kolejne lata wypełnione były sukcesami

zawodowymi  a  samorząd  umocował  się  zarówno  w  świadomości  mieszkańców  jak  i

strukturze terytorialnej. Życzymy radości w życiu osobistym”

Pani Izabela Sosnowicz – Ptak – Rada Rady Powiatu wręczyła Panu Marszałkowi upominek

– globus.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  na  globusie  zaznaczono  zieloną  kropką  -   powiat

pułtuski, który jest zawsze przyjaźnie nastawiony do Pana  Marszałka 

Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował, że jest to bardzo miła chwila, ale

największą  radość  będziemy  mieli  wszyscy  wówczas  gdy  będziemy  uczestniczyli

w oddaniu szpitala na Popławach. 

Burmistrz Pułtuska – Wojciech  Dębski - poinformował, że w tej chwili nie ma plenipotencji

do tego, aby składać określone deklaracje. Jednak gminny ponownie  zastanowią się nad tym

problemem. Zapewne gminy nie będą w stanie przekazać środków w wysokości -  jakiej

wymaga tego inwestycja, ale sprawa zostanie poważnie przeanalizowana. Pan Starosta w

swoim  wystąpieniu  informował,  że  gminne  budżety  i  zadania  są  napięte,  ale  jest  to

najważniejsza  inwestycja   w  powiecie  pułtuskim,  a  z  racji  tego,  że  realizowana  jest  w

Gminie Pułtusk traktujemy ją jako inwestycję Gminą..

Starosta Pułtuski podziękował Panu Burmistrzowi za deklarację. Poinformował, że dobry

klimat  jaki  powstał  przy budowie  szpitala  w  Pułtusku,  to  również  zasługa  samorządów

gminnych. Na podstawie podpisanych porozumień gminy powiatu pułtuskiego przekazały na

tę inwestycję w sumie 2 mln zł. Pan Starosta podziękował gminom za przekazane środki. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie realizacji

wieloletniej inwestycji pn.: Budowa Szpitala w Pułtusku” oraz zarządził głosowanie nad jej

podjęciem:

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VIII/62/07Rady Powiatu w Pułtusku  została podjęta 

Ad. 5a 

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  Stanowisko Rady Powiatu

w Pułtusku w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 



Starosta Pułtuski - poinformował, że z uwagi na pogarszającą się sytuację w służbie zdrowia

-  jako  Prezes  Związku  Powiatów  Polskich  zgłosił  wniosek  do  Rady  Powiatu

w Pułtusku o przyjęcie Stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Starosta poinformował, że nie można być obojętnym wobec wypowiedzi Ministra Zdrowia -

jaką usłyszał w telewizji, że „strajkujący powinni zwrócić się o podwyżki do dyrektorów

szpitali, ponieważ politykę w państwie kreuje Rząd RP, natomiast płace pracowników ustala

dyrektor danej placówki służby zdrowia”. Jeżeli chodzi o pułtuski SPZOZ to Kontrakt dla

szpitala w Pułtusku jest o 4,5% niższy od roku ubiegłego. Starosta zapytał „W jaki sposób

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku może kreować politykę płacową w swoim zakładzie?” 

Niedopuszczalne  jest  ciągłe  obciążanie  powiatów  -  organów  założycielskich,  skutkami

decyzji  rządu czy parlamentu,  powodującymi pogorszenie  sytuacji  ekonomicznej  szpitali

powiatowych. Samorząd Powiatowy nie dysponuje żadnymi instrumentami prawnymi, które

zapewnić mogą kształcenie kadry medycznej, jak również nie dysponuje żadnymi środkami

finansowymi aby zagwarantować wzrost wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia.

Starosta  poinformował,  że  mimo trudności  finansowych z jakimi boryka się SP ZOZ w

Pułtusku i wykorzystaniu limit punktów np. na Poradnię Kardiologiczną, podjęto decyzję o

jej funkcjonowaniu, ponieważ takie są potrzeby pacjentów z terenu powiatu pułtuskiego. 

Stanowisko w sprawie sytuacji  w służbie zdrowia podjęte przez Radę Powiatu  szpitali,

zostanie przekazane do Prezesa Rady Ministra, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu

RP, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP, Ministra Zdrowia. 

Przewodniczący Rady w związku z tym, że radni otrzymali stanowisko na piśmie, zapytał,

czy są  pytania w sprawie stanowiska. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  stanowiska

w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko zostało przyjęte. 

Przewodniczący zarządził przerwę – godz. 16.00

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 16.10. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu  porządku obrad:



Podjęcie uchwały  w sprawie:  przekazania mienia w formie darowizny (dot.  Gminy

Karniewo).

Przewodniczący  Rady  poprosił  Pana  Wicestarostę  o  zabranie  głosu  w  przedmiotowej

sprawie.

Wicestarosta  Pułtuski   przypomniał,  że  zgodnie  z  decyzją  Wojewody  Mazowieckiego

z  dnia  28  października  2003r.  nieruchomość  położona  w  Gminie  Karniewo  (Ośrodek

Zdrowia) powiat makowski - o pow. 0,5700ha,  jest własnością powiatu pułtuskiego. 

Zarząd Powiatu już w 2004r.  podjął  decyzję dot.  zbycia ww. nieruchomości  i  stosowny

projekt uchwały skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Jednak ze względu na wniosek

Wójta  Gminy Karniewo temat  został  zdjęty z  porządku  obrad.  Wówczas  Wójt  wystąpił

z  propozycją  nieodpłatnego  przekazania  przedmiotowej  nieruchomości  na  rzecz  Gminy

Karniewo - Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował ww. wniosek oraz zadeklarował,  iż

budynek (Ośrodek Zdrowia) będzie wykorzystany przez powiat pułtuski na potrzeby służby

zdrowia zabezpieczającej świadczenia dla mieszkańców Gminy Karniewo. Z uwagi na fakt,

iż  umowa  na  wynajem Ośrodka  Zdrowia  w  Karniewie  z  p.  Aliną  Karczewska  została

zawarta  do  31  grudnia  2007r.  Zarząd  Powiatu  ponownie  przeanalizował  wniosek  oraz

postanowił  o  przekazaniu  przedmiotowej  nieruchomości  w  formie  darowizny  na  rzecz

Gminy Karniewo. 

Wicestarosta poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu – p. Czerskim brał

udział  w  Sesji  Rady  Gminy  Karniewo,  podczas  której  Rada  Gminy  podjęła  uchwałę

o przejęciu powyższej działki na cel publiczny tj. utrzymywanie obiektów ochrony zdrowia. 

Wójt Gminy Karniewo w zamian za przekazaną nieruchomość zaproponował jako

rekompensatę przekazanie  sprzętu do szpitala.  

Przewodniczący zapytał, czy są  pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przekazania

mienia w formie darowizny oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/63/07Rady Powiatu w Pułtusku  została podjęta

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad:

Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska



w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  dot.  działalności  inspekcyjnej  na  terenie

powiatu pułtuskiego w 2006r.

Przewodniczący poinformował,  że informację Szanowni Radni otrzymali na piśmie, była

ona również przedmiotem obrad Komisji Rady Powiatu. Przewodniczący zapytał, czy Pan

Andrzej  Gwizdała  –  Czaplicki  Kierownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska chciałby uzupełnić przekazaną informację.

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w

Ciechanowie – p.  Andrzej Gwizdała – Czaplicki – poinformował, że w uzupełnieniu do

przekazanej  informacji  chciałby  dodać,  iż  na  stronie  internetowej  Wojewódzkiego

Inspektoratu  www.wios.warszawa.pl znajduje  się  wiele  innych  opracowań  dotyczących

stanu  środowiska  na  terenie  województwa  mazowieckiego.  Pan  Kierownik  wymienił

najistotniejsze sprawy, którymi będzie zajmować się WIOŚ: 

- sprawa gospodarki odpadami. W zeszłym tygodniu przy współpracy z Urzędem

Marszałkowskim przygotowywano informację,  która  będzie  konieczna podczas

sporządzania sprawozdania Rządu Polskiego dla Unii Europejskiej. 

- zastanawiano się  które ze składowisk na terenie województwa mazowieckiego

należy traktować jako składowiska, a które jako obiekty. Jest to bardzo ważna

sprawa, ponieważ nie przestrzeganie Traktatu Akcesyjnego będzie skutkowało dla

wysokimi  karami  ,  które  zapłaci  państwo  a  nie  osoby  odpowiedzialne  za

zaniedbania w danej dziedzinie. 

W związku z tym w najbliższym czasie WIOŚ skieruje do wszystkich starostw, wszystkich

gmin,  harmonogram  prac  na  najbliższy  okres  tj.  lata  2007-2008.  Ponadto  na  wyżej

wspomnianej stronie ukaże się ankieta, którą powinnywypełnić gminy i starostwa. 

Druga  sprawa  dot.  pozwoleń  zintegrowanych –  tu  również  jest  termin  30  października

2007r. wynikający z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy: prawo ochrony środowiska.

Na terenie  powiatu pułtuskiego funkcjonują tylko dwie instalacje,  z  których tylko jedna

posiada pozwolenie zintegrowane, druga – operator instalacji złożył odpowiedni wniosek w

Starostwie.  Jeżeli  właściciele  tych  instalacji  nie  uzyskają  pozwoleń  zintegrowanych  w

terminie  do  30  października  br.  Wojewódzki  Inspektor  będzie  musiał  wstrzymać  ich

funkcjonowanie.

Trzecie  zagadnienie to  sprawa oczyszczania  ścieków komunalnych – Kierownik  zwrócił

uwagę  wszystkim wójtom gmin  na  terenie   powiatu  pułtuskiego,  że  zgodnie  z  ustawą

o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie,  obowiązki  dot.  wytwarzanych  ścieków

komunalnych, wynikające z ustawy, realizowane są w stopniu może dostatecznym. Krajowy



Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – od strony  sprawozdawczej – na terenie

województwa  mazowieckiego  przedstawione  jest  bardzo  dobrze.  Natomiast  od  strony

praktycznej  jest  znacznie  gorzej.  Strona  sprawozdawcza  oparta  jest

o automonitoring właściciela, czy też zarządzającego tą oczyszczalnią a więc wybiera się do

tych sprawozdań te wyniki, które są korzystne. Od kilku lat obserwuje się pogarszający stan

czystości naszych rzek. 

Jednocześnie  Kierownik  Gwizdała  -  Czaplicki  przeprosił  za  brak  Raportu  o  Stanie

Środowiska  Województwa  Mazowieckiego  za  rok  2006.  Dodał,  że  jest  on  tworzony

o  wszystkie  bazy  funkcjonujące  w  tej  dziedzinie,  m.in.  o  dane  z  Głównego  Urzędu

Statystycznego. Mimo obietnicy GUS, że dane zostaną przekazane w miesiącu maju do dnia

dzisiejszego WIOŚ tych informacji nie otrzymał. 

Wobec braku pytań do Kierownika WIOŚ Delegatura w Ciechanowie Przewodniczący Rady

zarządził głosowanie nad przyjęciem Informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na

terenie powiatu pułtuskiego w 2006r.

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Przyjęcie  informacji  nt  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w Pułtusku na obszarze powiatu w 2006r.
Przewodniczący – poinformował, że Radni otrzymali informację na piśmie. Przewodniczący

zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Warszawie –

Oddział  w  Pułtusku  –  p.  Wioletta  Kozłowska -   poinformowała,   że  w  przekazanej

informacji zostały zawarte najważniejsze zadania wykonane przez Wojewódzki Inspektorat

Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  2006r.  Kierownik  Biura  uzupełniając  informację

poinformowała, że pojawił się nowy agrofag kwarantannowy. W Polsce ww . agrofag po raz

pierwszy wystąpił 2 lata temu, jednak na trenie Województwa Mazowieckiego w ubiegłym

roku.  Jest  to  zachodnia  kukurydziana  stonka  korzeniowa,  która  “atakuje”  plantacje



kukurydzy.  W  przypadku  pojawienia  się  agrofaga,  Kierownik   poprosiła  o  zgłaszanie

problemu  do  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa.  Wówczas  zostaną  podjęte

stosowne działania. Jest to istotne z tego względu, gdyż zwalczanie tego szkodnika wiąże się

nie tylko z jedną plantacją lecz również sąsiednimi. 

Radny – p. W. Żukowski – poinformował, że interesuje go w jaki sposób można zwalczyć

agrofaga? Zapytał czy stosowanie płodozmianu na wpływ na zmniejszenie występowania

szkodnika?

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Warszawie –

Oddział w Pułtusku – p. Wioletta Kozłowska -  poinformowała,  że na pewno ograniczy to

występowanie szkodnika. Jednak należy poddać się pewnym rygorom. Z uwagi na fakt, iż

ww.  szkodnik  to  agrofag  kwarantannowy,  jego  zwalczanie  musi  być  pod  nadzorem

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa.  W  przypadku  nie

podejmowania  żadnych działań,  może się  rozprzestrzenić  w przeciągu kilku lat  do tego

stopnia, że uprawa kukurydzy będzie niemożliwa. Obecnie nie stwierdzono występowania

szkodnika na terenie powiatu pułtuskiego, jednak przypuszczenia są, żew przyszłym roku się

pojawi. Dlatego należy go tak opanować. 

Radny – p. W. Żukowski – zapytał czy w Polsce mogą pojawić się nasiona genetycznie

modyfikowane odporne na tego rodzaju szkodnika?

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Warszawie –

poinformowała,  że   w  ustawie  o  nasiennictwie  jest  zapis,  że  materiał  siewny  odmian

genetycznie  zmodyfikowanych  nie  może  być  dopuszczony  do  obrotu  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto jest ramowe stanowisko Państwa Polskiego, że Polska

jest  krajem  wolnym  od  odmian  genetycznie  modyfikowanych,  jednakże  być  może

w pewnym momencie będziemy zmuszeni do korzystania z materiału siewnego genetycznie

modyfikowanego. Jednak w chwili obecnej przepisy na to nie pozwalają. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.

Ad. 9



Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

bezpieczeństwa  powiatu,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych

i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu  w 2006r.”
Przewodniczący –  poinformował,  że  informacja  została  przekazana  na  piśmie  i  była

omawiana  na  posiedzeniach  komisji  stałych Rady Powiatu  w Pułtusku.  Przewodniczący

zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Z-ca  Komendanta  KPPSP  w  Pułtusku –  uzupełniając  przekazaną  informację  o  KPPSP,

poinformował,  że  została  zakończona  procedura  przetargowa  na  zakup  samochodu

ciężkiego  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku.  Jest  to

samochód  na  podwoziu  Skanii  o  masie  wody  9,5  tony.  Komendant  dodał,  że  w  dniu

jutrzejszym zostanie podpisana umowa.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za  I kwartał 2007r.
Przewodniczący – poinformował, że sprawozdanie finansowe SPZOZ  było omawiane na

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych

ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/64/07 została podjęta.  

Ad. 11



Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania (dot. SP

ZOZ w Pułtusku).
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/65/07 została podjęta.  

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny (dot. budowy

basenu).
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/66/07 została podjęta.  

Ad. 13

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -



Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/67/07 została podjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego

w  I  kategorii  zaszeregowania  pracowników  niektórych  jednostek  organizacyjnych

samorządu powiatowego. 
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/68/07 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,

odraczania  lub  rozkładania  na  raty   wierzytelności  powiatu  z  tytułu  należności

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz

udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. 
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/69/07 została podjęta.  



Ad.16

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r
Przewodniczący – zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wicestarosta –  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  wniósł  do  projektu  uchwały  zmianę.

Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez władze gmin i powiatu pułtuskiego,

partycypacja  w  kosztach  inwestycji  będzie  wynosiła  50%  łącznej  wartości  zadania.

Wicestarosta  poinformował,  że  w  przypadku  zadania  “Przebudowa  drogi  powiatowej

Pokrzywnica  –  Krzyczki  odc.  Smogorzewo  Włościańskie  –  Krzyczki”  koszt  odcinka  o

długość 577 m. wynosi 210 tyś. zł. Na ww. zadanie powiat otrzymał środki w  wysokości

70.000  zł.  z  Funduszu  Ochrony Gruntów  Rolnych.  Zgodnie  z  ustaleniami  powiat  miał

przekazać na realizację inwestycji środki w  wysokości 70.000 zł. Udział Gminy Winnica

również miał wynieść 70.000 zł. Okazało się natomiast, że zgodnie z pismem Wójta Gminy

Winnica,  gmina  może  przekazać  jedynie  35.000  zł.  W  związku  z  powyższym Zarząd

Powiatu postanowił, aby ww. zadanie wykreślić z zadań na 2007r. W przypadku zmiany

stanowiska  przez  Wójta  Gminy Winnica,  będzie  jeszcze  wystarczająco  duża  czasu,  aby

zadanie  wprowadzić  do  realizacji.  Wicestarosta  zwrócił  się  o  uwzględnienie  wniosku

Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący zarządzi głosowanie nad przyjęciem zmiany?

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/70/07 została podjęta.  

Ad. 17

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad



Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  regulaminów  przyznawania

i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym  2006/2007.
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/71/07 została podjęta.  

Ad. 18

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie:  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Pułtusku.
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/72/07 została podjęta.  

Ad. 19

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego. 
Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

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

nad jej podjęciem. 

Za  12 Radnych 



Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Uchwała Nr VIII/73/07 została podjęta.  

Ad. 19a

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu w powyższej sprawie.

Skarbnik –  poinformowała,  że  od  poprzedniego  posiedzenia  Sesji  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  w  dniu  26  kwietnia  2007r.  do  dnia  dzisiejszego  Zarząd  Powiatu  podjął

następujące uchwały zmieniające budżet powiatu: 

– uchwała nr 24/07 z dnia 9 maja 2007r., która zwiększyła budżet powiatu o kwotę 35.962

zł. Zmiana dotyczy  przekazania  dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w  Pułtusku – kwota 34.562 zł. oraz dotacji celowej dla Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – kwota 1.400 zł.

– uchwała  nr  25/07  z  dnia  22  maja  2007r.,  która  zwiększyła  budżet  powiatu  o  kwotę

156.375 zł. Zmiana dotyczy przekazania  dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w  Pułtusku – kwota 147.175 zł. oraz pomoc materialna dla uczniów –

9.200 zł. 

– uchwała nr 30/07 z dnia 13 czerwca 2007r., która zwiększyła budżet powiatu o kwotę

5.000  zł.  dotyczy przekazania   dotacji  celowej  na  wydatki  bieżące  dla  Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.

– uchwała nr 35/07 z dnia 26 czerwca 2007r., która  zwiększyła budżet powiatu o kwotę

30.860 zł - przekazania dotacji  dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w  Pułtusku na wydatki bieżące. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji  na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.



Ad. 20

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący –  poinformował,  że  informacja  została  przekazana  na  piśmie.

Przewodniczący  zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji. 

Za  12 Radnych 

Przeciw  -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu– nie był obecny na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 21

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

Brak zgłoszonych  interpelacji w pkt 4. 

Ad. 22

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego punktu   porządku  obrad

Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p.  Jerzy Król – przypomniał,  że na posiedzeniach

Komisji Polityki Regionalnej i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów zgłosił wniosek

o udzielenie informacji na temat realizacji dużych inwestycji celu publicznego na terenie

powiatu  pułtuskiego  np.  basen,  szpital,  zagospodarowanie  terenu  po  byłej  Jednostce

Wojskowej.  Wiceprzewodniczący stwierdził,  że  otrzymał odpowiedź na swoje zapytanie,

jednak nie  do  końca  jest  ona  dla  niego czytelna.  Wiceprzewodniczący przytoczył zapis

dotyczący budowy basenu w Pułtusku: “Inspektorzy nadzoru budowlanego stwierdzili, że

głównym  problemem  realizacyjnym  jest  wymiana  dźwigarów  dachowych,  tak,  że

deklarowany wcześniej termin wykonania dachu (koniec lipca br.) wydaje się być realny”.

Wiceprzewodniczący zapytał  czy  została  wykonana  jakaś  ekspertyza,  czy  jest  to  nowy

projekt.  Pamiętając  o  tragicznym wypadku w Katowicach,  gdzie  zawaleniu  uległa  hala,

chodziło głównie o określenie przydatności ww. obiektu do użytkowania a tej informacji

Wiceprzewodniczący nie uzyskał. 



W  przypadku  zagospodarowania  terenu  po  byłej  Jednostce  Wojskowej,

Wiceprzewodniczący stwierdził, że “temat ten kwalifikuje się do prokuratury”. Zapytał jakie

są  na  dzień  dzisiejszy  podjęte  działania  aby  zapobiec  dalszej  dewastacji  obiektu.

Wiceprzewodniczący podkreślił, że najwięcej chciałby uzyskać informacji na temat budowy

basenu  i zmiany konstrukcji. 

Powiatowy Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w  Pułtusku  –  dr  Leszek  Skwierczyński –

poinformował, że w przypadku zagospodarowania terenu po byłej Jednostce Wojskowej, na

dzień dzisiejszy, działania powiatu podejmowane wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków są mało skuteczne, gdyż właściciel obiektu nie pojawia się na kontrolach, nie ma

z  nim  żadnego  kontaktu.  Jeśli  natomiast  chodzi  o  działania  prokuratorskie,  mogą  one

nastąpić dopiero po wyczerpaniu się działań w postępowaniu administracyjnym. Powiatowy

Inspektor  dodał,  że  oprócz  decyzji  wydawanych  przez  Powiatowy Inspektorat  Nadzoru

Budowlanego, następnym krokiem jest postępowanie egzekucyjne i właśnie w taki sposób

ma być dokonana kontrola a w dniu 20 lipca br. Zostanie ona przeprowadzona wspólnie z

Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Inspektor poinformował,że w chwili obecnej nie

jest  w  stanie  powiedzieć  jak  daleko  posuną  się   działania.  Jest  w  stałym kontakcie  z

Prokuraturą, z którą ustalono dalsze postępowanie. 

Dr  Skwierczyński  dodał,  że  Powiatowy  Inspektorat  w  Pułtusku,  który  liczy  w  sumie

3 etaty inspektorskie nie ma aż tak wygórowanych ambicji, aby uzdrowić sytuację, która

istnieje  od lat i zaszła juz daleko jeśli chodzi o  utrzymanie obiektu, jego dewastację.

Co do sprawy basenu, Powiatowy Inspektor podkreślił, że wystarczająco jasno przedstawi ją

w  pismie  do  Wiceprzewodniczącego  J.  Króla.  Dodał,  że  kompetencje  Powiatowego

Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  nie  są  tak  daleko  idące,  aby  oceniać  zasadność

ekspertyz czy prawidłowość wykonania projektów budowlanych na obiekcie.  Ekspertyzę,

stanu  konstrukcji  stalowej  wykonał  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów.  Zostały

zakwestionowane  dźwigary  dachowe,  których   wymiana,  jak  wynika  z  informacji

Inspektora, już nastąpiła. Pozostała część konstrukcji nie była kwestionowana przez  Instytut

Badawczy Dróg i Mostów. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie ma zastrzeżeń

co  do jakości  wykonanych robót,  jest  dobra  praca   nadzoru  inwestorskiego,  kierownika

budowy.  Główne  problemy  realizacyjny  stanowi  finansowanie,  podpisywanie  umów  z

wykonawcą. Od strony technicznej wszystko jest w porządku. 

Ad. 23

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  ostatniego punktu  porządku obrad



Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący -  poinformował,  że  porządek  obrad został  wyczerpany. Podziękował  za

udział w obradach VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady Powiatu  Pan Czesław Czerski  zamknął  VIII  Sesję  Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

       Bogumiła Przybyłowska



Protokół nr VIII/07

VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 lipca 2007r.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pn.: Budowa Szpitala w

Pułtusku”.

Burmistrz  poinformował,  że  w  tej  chwili  nie  ma  plenipotencji  do  tego,  aby  składać

określone deklaracje. Jednak wzorem – tak jak było poprzednio, w momencie jak będzie

taka konieczność -  gminy zastanowią się nad tym problemem. Zapewne gminy nie będą w

stanie  przekazać  środków  w  wysokości  -   jakiej  wymaga  tego  inwestycja,  ale  sprawa

zostanie  poważnie  przeanalizowana.  Pan  Starosta  w  swoim wystąpieniu  informował,  że

gminne  budżety i  zadania  są  napięte,  ale  jest  to  najważniejsza  inwestycja   w powiecie

pułtuskim,  a  z  racji  tego,  że  realizowana  jest  w  Gminie  Pułtusk  traktujemy  ją  jako

inwestycję Gminą.


