
Protokół Nr XII/04

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 23 lutego 2004 r.

Ad.1 

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski otworzył XII Sesję Rady

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

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17

osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i

uchwał.

Listy obecności Radnych Rady Powiatu w Pułtusku i zaproszonych gości stanowią

załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokółu. 

Przewodniczący Rady powitał Pana Jana Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Weteranów Września 1939 Roku Armii Modlin „Modliniacy”

oraz Pana Edwarda Malinowskiego Opiekuna Weteranów 13 Pułku Piechoty

z Pułtuska. 

Jan  Pawlak –  podziękował  za  umożliwienie  uczestnictwa  w  Sesji  Rady

Powiatu  i  poinformował,  że  zasłużony  Pułtuszczanin  -  Pan  Edward

Malinowski zostanie wyróżniony Złotym Medalem „Za zasługi dla Ochrony

Pamięci Walki i Męczeństwa”. Pan Edward Malinowski jest opiekunem Sekcji

13 Pułku Piechoty w Pułtusku, działając w ramach Pułtuskiego Towarzystwa

Społeczno-Kulturalnego, jest członkiem Stowarzyszenia Weteranów Września

Armii Modlin. Jest to odznaczenie, które będzie wieńczyło Jego działalność,

która  chroni  od  zapomnienia  bohaterskie  czyny  Polaków.  Pan  Edward

Malinowski jest  również współinicjatorem powstania  wielu  upamiętnień  -

tablic, obelisków. 
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Starosta  Pułtuski  –  Tadeusz  Nalewajk oznaczył  Pana Edwarda Malinowskiego

Złotym Medalem „Za zasługi dla Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa”. 

Pan Edward Malinowski podziękował za odznaczenie.

Starosta – odczytał i wręczył list gratulacyjny skierowany do Pana Edwarda

Malinowskiego (treść pisma stanowi załącznik do nin. protokółu). 

Przewodniczący  Rady –  złożył  Panu  Edwardowi  Malinowskiemu

podziękowania i gratulacje.

Ad. 2 

Zgłoszenie zmian do porządku obrad 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad.

Starosta – zaproponował, aby w porządku obrad dodać punkt 6a – Informacja

nt.  planowanych  zmian  jurysdykcji  Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku.  Starosta

poinformował,  że propozycja powyższa wynika z projektu rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości. Starosta poinformował, że również  Rada Miejska

w Pułtusku podjęła w dniu wczorajszym stosowne  Stanowisko. 

Starosta zaproponował następującą zamianę kolejności omówienia tematów :

1. pkt 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w

Pułtusku. 

2. pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

Ponieważ  nie  wniesiono  innych  propozycji  zmian  porządku  obrad

Przewodniczący  odczytał  porządek  zgodnie,  z  którym  prowadzone  będą

obrady:

W tracie obrad na Salę Rady wszedł Radny D. Mikuś.
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Stan Radnych -  15

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  przedstawionego

porządku obrad 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty. 

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz

informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2003

6. Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  zwiększenia  liczby

etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. 

6a.  Informacja  nt.  planowanych  zmian  jurysdykcji  Sądu  Rejonowego  w

Pułtusku

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji

Rady Powiatu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczeń. 
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12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  członka  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r.

a) przedstawienie  uzasadnienia  Zarządu  Powiatu  do  projektu  uchwały

budżetowej,  

b) odczytanie  Uchwały  Nr  13/C/2004  Składu  Orzekającego  Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

c) odczytanie opinii komisji stałych  w tym komisji Budżetu i Finansów,

d) przedstawienie  stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,

e) dyskusja nad projektem budżetu,

f) odczytanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. 

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego

na 2004r. z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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

Powiatu. 

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

20.Zamknięcie Sesji. 
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Ad.3 

Przyjęcie protokółu XI   Sesji Rady Powiatu

Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokółu jedenastej Sesji Rady Powiatu. Wobec

braku  uwag,  pytań  i  wniosków  dotyczących  protokółu  Przewodniczący

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Protokół Nr XI/04 został przyjęty. 

Ad.4

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny K.Łachmański – zapytał o przyczyny utraty wykonywania pomocy

doraźnej na terenie Gmin  Nasielsk i Świercze przez SPZOZ w Pułtusku. Z

dniem 1 stycznia 2004 r.  utracono opiekę w tym zakresie nad ponad  20.000

pacjentów  na rzecz powiatu nowodworskiego. Radny zapytał, jakie działania

zostały bądź zostaną podjęte w kierunku odzyskania przez powiat pułtuski

wykonywania pomocy doraźnej przez SPZOZ w Pułtusku. 

Radny D.Mikuś – poinformował, że zgłaszają się do niego wyborcy z terenu

Gminy Obryte w sprawie drogi Obryte-Gładczyn, która była  remontowana

w ubiegłym roku. Obecnie stan drogi jest gorszy niż przed remontem. Radny

zapytał czy dokonywany był odbiór tej drogi , przez kogo oraz czym jest

spowodowany jej zły stan.

Radna  M.  Dziubanowska  – Wojtyra –  przypomniała,  że  na  posiedzeniach

komisji  stałych (przed aktualną  Sesją)  Radni  dowiedzieli  się  o partycypacji

gmin w kosztach modernizacji dróg  powiatowych. Radna zapytała jakie są
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ku temu przesłanki - czy są deklarację w postaci uchwał tychże gmin i jaki

zakres zadań będzie realizowany w tym roku w oparciu o te zasady. 

Wobec  braku  innych  interpelacji  i  zapytań  Radnych,  Przewodniczący  udzielił

głosu St. Guzelowi – Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR.

St.Guzel –  poinformował,  że  Biuro  Powiatowe  ARiMR  w  Golądkowie

funkcjonuje  prawidłowo  i  wykonuje  swoje  zadania  terminowo.  Działa

aplikacja  dot.  systemu  identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt.  Kierownik

poinformował, że od  22 bm. wprowadzane są do aplikacji wnioski o nadanie

numeru wpisu do ewidencji (wprowadzono - przyjęto przez system ok. 50

wniosków).  Kierownik  poinformował  również,  że  rolnicy,  którzy  mają

nadany  numer  z  tytułu  posiadania  bydła  nie  muszą  już  teraz  osobiście

przyjeżdżać  do  Biura  ARiMR,  przywozić  wniosków,  gdyż  do  15  marca

odpowiednie  wnioski  zostaną  częściowo  wypełnione  przez  pracowników

Agencji i wysłane do każdego rolnika. Uzupełnione wnioski  (m.in. o numer

konta bankowego) rolnicy powinni wraz z kopią dokumentu stwierdzającego

tożsamość  odesłać  lub  osobiście  złożyć  w  Biurze  ARiMR.  Wszyscy  inni

użytkownicy  działek  rolnych,  którzy  nie  mają  nadanego  numeru

ewidencyjnego, mogą uzyskać formularz wniosku o wpis do ewidencji m.in.

w  urzędach  gmin,  ośrodkach  doradztwa  rolniczego.  Nie  ma  określonych

terminów  składania  powyższych  wniosków,  ale  aby  złożyć  wniosek  o

płatności powinien być minimum trzy tygodnie wcześniej złożony wniosek o

wpis  do  ewidencji  (nadanie  numeru  ewidencyjnego).  Ostateczny  termin

składania  wniosków  o  płatności  obszarowe  to  15  czerwca  br.  Kierownik

Biura  ARiMR  podziękował  wszystkim  osobom  i  instytucjom

zaangażowanym w akcję informacyjną, w tym wydającym wnioski. Ocenił,

że w dotychczasowych szkoleniach brało udział ok. 50% rolników. W dniu

jutrzejszym  odbędzie  się  szkolenie  informacyjne  w  Urzędzie  Miejskim  w
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Pułtusku  (skierowane  głównie  do  osób  posiadających  działki  rolne  ,

zainteresowanych  złożeniem  stosownego  wniosku).  Planowany  termin

zakończenia szkoleń informacyjnych – ok. 15 marca br. Od 15 kwietnia br.

będzie właściwy wniosek o płatności bezpośrednie. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządkuPrzed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

PrzewodniczącyPrzewodniczący  zwrócił  się  do  Przewodniczących  Komisji  Stałych Rady  zwrócił  się  do  Przewodniczących Komisji  Stałych Rady

Powiatu o przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotemPowiatu o przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem

obrad dzisiejszej Sesji. obrad dzisiejszej Sesji. 

Stanisław  Myślak  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów

poinformował,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  29  stycznia  2004r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji.  

Wiesław  Barkała  Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej –

poinformował,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  29  stycznia  2004r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji.  

Zbigniew  Szczepanik  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa poinformował, że  Komisja obradwoała

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2004r. 

Komisja wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie Stanowiska Rady Powiatu

w Pułtusku w sprawie zwiększenia etatów funkcjonariuszy policji. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  dzisiejszej

Sesji. 

Helena Wojtaszek Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu –

poinformowała,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  28  stycznia  2004r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji.  
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Krzysztof Łachmański Przewodniczący Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury,

Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych poinformował,  że  Komisja  na

posiedzeniu  w  dniu  28  stycznia  2004r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy

będące przedmiotem dzisiejszej Sesji.  

Ad. 5

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  oraz

informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2003.

Przewodniczący  -  przypomniał,  że  sprowadzanie  z  działalności  Komendy

Powiatowej Policji - Radni otrzymali na piśmie. W związku z brakiem pytań

dotyczących  Sprawozdania,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  jego

przyjęciem

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  przyjęła  sprawozdanie  z  działalności  Komendy

Powiatowej  Policji  oraz   informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa

publicznego na terenie służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2003.

Ad.6

Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  zwiększenia  liczby

etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. 

Starosta –  przypomniał,  że  projekt  stanowiska  Radni  otrzymali  wraz  z

zaproszeniem na  Sesję.  Starosta  poinformował,  że  zwrócił  się  również  do

Rady Miejskiej w Pułtusku o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie i został
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ono przyjęte  w dniu 19 lutego br.  Starosta  podkreślił  specyfikę  powiatu  i

miasta Pułtusk,tj.  walory turystyczne (rzeka Narew), usytuowanie drogi nr

61,   istnienie  Wyższej  Szkoły  Humanistycznej  w  Pułtusku.  Starosta

poinformował,  że  argumentacja  za  zwiększeniem liczby  etatów w KPP w

Pułtusku  została  przedstawiona  na  spotkaniu  z  Zastępcą  Komendanta

Głównego Policji i Komendantem Wojewódzkim Policji . 

Przewodniczący – w związku z brakiem pytań i wniosków dot. powyższego

tematu zarządził głosowanie nad przyjęciem Stanowiska

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  przyjęła  Stanowisko  w  sprawie  zwiększenia  liczby

etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. 
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Ad.6a

Informacja na temat zmian jurysdykcji Sądu Rejonowego w Pułtusku

Starosta – wraz z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w dniem 

1 stycznia 1999 r. określono granice powiatów, natomiast nie uregulowano

zasięgu działania instytucji typu – KRUS, ZUS, Policja , Sąd, Prokuratura. Z

nieoficjalnych  informacji  wynika,  że  powiat  nowodworski  wystąpił  o

„przejście nadzoru Gminy Nasielsk pod  Sąd Rejonowy w Nowym Dworze

Mazowieckim i Prokuraturę Rejonową.  Miasto i Gmina Nasielsk znalazła się

w zasięgu oddziaływania Policji w Nowym Dworze Mazowieckim  oraz  Sąd

i Prokuraturę .  W przypadku Sądu Rejonowego nie była zasięgania  opinia

Sądu  Okręgowego  w  sprawie  przejścia  Miasta  i  Gminy  Nasielsk  pod

właściwość  Sądu  Rejonowego  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim.  (była

stosowna  opinia  dot.  Prokuratury).  Stanowisko  wiąże  się  z  projektem

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany właściwości Sądu

i  Prokuratury  dla  Miasta  i  Gminy  Nasielsk  od  1  lipca  2004  r.  Starosta

przedstawił  opinię  Prokuratora  Rejonowego  i  pismo  Prezesa  Sądu

Rejonowego w Pułtusku do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem

Sądu Okręgowego w Ostrołęce (kserokopie  dokumentów stanowią załączniki

do nin. protokółu). 

Starosta zaproponował upoważnienie przez Radę Powiatu Zarządu Powiatu

do przygotowania stanowiska w sprawie zmian właściwości miejscowej Sądu

Rejonowego w Pułtusku 

Wiceprzewodniczący  Z.Wiernicki -   stwierdził,  że  istotnym jest  aby  takie

Stanowisko  powstało  jak  najszybciej,  aby  nie  stracić  kolejnego  elementu

tworzącego  powiat.  Zaproponował,  aby  rozważyć  konieczność  rozmów z

władzami KRUS, aby zajęły stanowisko w sprawie potrzeby właściwości Sądu

Rejonowego w Pułtusku dla Gminy Nasielsk. 
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Przewodniczący -   zarządził  głosowanie  nad  upoważnieniem  Zarządu

Powiatu  w Pułtusku do podjęcia  Stanowiska w sprawie zmian właściwości

miejscowej Sądu Rejonowego w Pułtusku 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu w Pułtusku upoważniła Zarząd Powiatu do podjęcia stosownego

Stanowiska.  

Ad.7

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003r.

Przewodniczący – przypomniał, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego

Rzecznika  Konsumentów  Radni  otrzymali  na  piśmie.  Ponieważ  nie  było

pytań  ani  wniosków  dot.  przedstawionego  Sprawozdania  Przewodniczący

zarządził  głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003r.

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XII/95/04 została podjęta.
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Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji

Rady Powiatu.

Przewodniczący – przypomniał,  że Radni otrzymali na piśmie plany pracy

Komisji,  które  zostały  opracowane  przez  poszczególne  Komisje.  Ponieważ

nikt  z  Radnych  nie  zgłaszał  wniosków  lub  propozycji  dotyczących  ich

zmiany, Przewodniczący czy zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w

sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XII/96/04 została podjęta.

Ad.9 

Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

Przewodniczący -   ponieważ nikt  z Radnych nie zabierał  głosu  w sprawie

proponowanej uchwały, zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XII/97/04 została podjęta. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
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Przewodniczący -   poinformował,  że  Statut  został  uchwalony  przez  Radę

Społeczną SP ZOZ, natomiast Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury

Fizycznej i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w

sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ. 

J.Wielgolewski  -  Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w  Pułtusku –  poinformował,  że  zmiany  dotyczą  m.in.

wykreślenia  stanowiska  Dyrektora  ds.  Technicznych  i  Administracyjnych.

Sprawami  administracyjnymi  będzie  zajmował  się  Dyrektor  SP  ZOZ,

natomiast  za  sprawy techniczne  zakładu  będzie  odpowiedzialny  powołany

kierownik.

Ze  względu  na  likwidacje  ww.  stanowiska  zmianie  ulegnie  organizacja

zakładu. Zakład będzie się składał z trzech pionów:

Pion podległy bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu

Pion opieki zdrowotnej podległ Zastępcy  Dyrektora ds. Medycznych.

Pion Pielęgniarski podległy Zastępcy ds. Pielęgniarstwa. 

Zmianie uległ  również załącznik do Statutu. 

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  dot.

przedmiotowej uchwały, odczytał jej treść oraz zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XII/98/04 została podjęta 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczeń.
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Przewodniczący - poinformował Radnych, że Rada Społeczna SP ZOZ oraz

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

pozytywnie zaopiniowała sprawę dot. wynajmu pomieszczeń w Przychodni. 

J.Wielgolewski  -  Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku – poinformował, że wynajem dotyczy pomieszczeń

Przychodni  przy ul. 3 Maja – część budynku przystosowana na potrzeby

apteki  (zgodnie  z  projektem  modernizacyjnym).  Wniosek  dotyczy

wieloletniego  wydzierżawienia tej  powierzchni  na  potrzeby  apteki

ogólnodostępnej.  

Przewodniczący –  w związku  z  barakiem pytań  i  wniosków dotyczących

uchwały, odczytał jej treść i zarządził głosowania nad jej podjęciem

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr  XII/99/04 została podjęta. 

Ad.12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  członka  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, że Rada Powiatu

dokonuje  wyboru  członka  zarządu  w głosowaniu  tajnym koniecznym jest

wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej.

Radny Z. Wiernicki zaproponował  trzy osobowy skład Komisji:

Wobec braku innych propozycji  Przewodniczący zarządził  głosowanie nad

wnioskiem Z. Wiernickiego dot. 3 - osobowego składu Komisji. 
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Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o zgłaszanie  kandydatów do składu

Komisji Skrutacyjnej: 

Radny W. Saracyn zgłosił kandydaturę Radnej Heleny Wojtaszek.

Przewodniczący zapytał, czy Radna  p. H. Wojtaszek wyraża zgodę na udział

w pracach Komisji

Radna Helena Wojtaszek wyraziła zgodę. 

Radny W. Cienkowski zgłosił kandydaturę Radnego  Krzysztofa Pieńkosa 

Przewodniczący zapytał, czy p. Radny K. Pieńkos wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji

Radny K. Pieńkos  wyraził zgodę. 

Radny Z. Wiernicki zgłosił kandydaturę Radnego Dariusza Mikusia. 

Przewodniczący zapytał, czy p. Radny D. Mikuś wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji

Radny D. Mikuś wyraził zgodę. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego składu

komisji 

(w całości) 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu ustaliła skład Komisji Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący poprosił   Starostę  o przedstawienie  kandydata  na  członka

Zarządu Powiatu w Pułtusku:  

Starosta  Pułtuski  –  zaproponował  ,  aby  funkcję  członka  Zarządu Powiatu

sprawował  Radny  Krzysztofa  Łachmańskiego,   radnego  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  –  obecnie  Przewodniczącego  Komisji

Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych.  K.

Łachmański jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w ostatnim czasie

pełnił funkcję Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Pułtusku obecnie pełni funkcję

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy K. Łachmański wyraża zgodę na kandydowanie. 

K. Łachmański wyraził zgodę. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania

się Komisji  Skrutacyjnej i  przygotowania zasad oraz sposób głosowania

(godz. 1730)

Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu w Pułtusku – godz. 1740.

Przewodniczący poprosił  aby  Komisja  Skrutacyjna  przedstawiła  zasady  i

sposób głosowania na członka Zarządu Powiatu. 

Radna H. Wojtaszek przedstawiła zasady i sposób głosowania (w załączeniu

do protokółu). 

Przewodniczący poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przeprowadzenie  tajnego

głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.  

Radny K. Mikuś odczytywał nazwiska wg porządku alfabetycznego – Radny,

którego nazwisko zostało odczytane wrzucał do urny kartę do głosowania.

Po  przeprowadzony  głosowaniu  Przewodniczący  poprosił  Komisję

Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania.
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Przewodniczący  zarządził 10 minutową  przerwę – godz. 1805.

Przewodniczący wznawiał obrady Rady Powiatu w Pułtusku – godz. 1815.

Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie

protokółu  z tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu.   

Radna H. Wojtaszek przedstawiła protokół posiedzenia komisji Skrutacyjnej

w sprawie wyboru członków Zarządu

 Protokół oraz karty do głosowania  stanowią załącznik do protokółu. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu

Powiatu w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XII/100/04 została podjęta. 

Starosta  pogratulował  K.  Łachmańskiemu  wyboru  do  składu  Zarządu

Powiatu w Pułtusku. 

Radny K. Łachmański –  podziękował  Radnym za  zaufanie,  którym został

obdarzony i na wniosek Starosty został wybrany do składu Zarządu Powiatu.

 W związku z wyborem do składu Zarządu, K. Łachmański złożył rezygnację

z pełnienia funkcji  Przewodniczącego Komisji  Edukacji,  Zdrowia, Kultury,

Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych 

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
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Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  odwołania

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i

Spraw Społecznych i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XII/101/04 została podjęta. 

Ad. 14 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

Przewodniczący  Rady poprosił  o  przedstawienie  kandydata  na  stanowisko

Przewodniczącego Komisji.  

Radny Z.  Wiernicki  na Przewodniczącą  komisji  zgłosił  kandydaturę  Mady

Bogny Dziubanowskiej – Wojtyry. Radny przypomniał, że p. Dziubanowska

– Wojtyra jest drugą kadencję Radną Rady Powiatu oraz  członkiem Komisji

Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury Fizycznej  i  Spraw Społecznych.  Pani

Magda  Dziubanowska  –  Wojtyra  jest  lekarzem  pracującym  w  jednym  z

ośrodków zdrowia położonym na terenie powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący Rady zapytał p. Magdę Bognę  Dziubanowską – Wojtyrę czy

wyraża zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej Komisji ? 

Radna M.B. Dziubanowska –Wojtyra wyraziła zgodę. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  powołania

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i

Spraw Społecznych i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -
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Uchwała Nr XII/102/04 została podjęta. 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r.

Postępując  zgodnie  z  podpunktem  „a” porządku  obrad  Przewodniczący

Rady poprosił  Starostę  o przedstawienie  uzasadnienia  Zarządu Powiatu  do

projektu uchwały budżetowej (uzasadnienie stanowi załącznik do protokółu).

Starosta przedstawione uzasadnienie uzupełnił o poniższe informacje:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – Starosta poinformował , że powiat

pułtuski  wystąpi  o  uregulowanie  stanu  prawnego  nieruchomości

stanowiących siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy poprzez jej nieodpłatne

przekazanie powiatowi pułtuskiemu przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

Postępując  zgodnie  z  podpunktem  „b” porządku  obrad  Przewodniczący

poprosił  Panią  Skarbnik  o  odczytanie  Uchwały  Nr  13/C/2004  Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

(Uchwała stanowi załącznik do protokółu). 

Postępując  zgodnie  z  podpunktem  „c”  porządku obrad  Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących Komisji  o  odczytanie  opinii  komisji  stałych w

tym komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  Pana  Wiesław  Barkała

poinformował,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  29  stycznia  2004r.

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej  na  2004r.  wraz  z

wnioskiem  dotyczącym  uwzględnienia  w  projekcie  budżetu  na  2004r.

inwestycji  –  termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku – w formie autopoprawki Zarządu Powiatu.
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W imieniu  Komisji Edukacji  Zdrowia,  Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw

Społecznych  opinię  przedstawił  Pana  Krzysztof  Łachmański.  Radny

poinformował,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  28  stycznia  2004r.

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej  na  2004r.  wraz  z

wnioskiem  dotyczącym  uwzględnienia  w  projekcie  budżetu  na  2004r.

inwestycji  –  termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku – w formie autopoprawki Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania Prawa – Pana Zbigniew Szczepanik poinformował, że Komisja

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2004r. pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały budżetowej na 2004r. wraz z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia

w  projekcie  budżetu  na  2004r.  inwestycji  –  termomodernizacja  budynku

Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – w formie autopoprawki Zarządu

Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  Pani  Helena

Wojtaszek poinformowała,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w dniu  28  stycznia

2004r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2004r. wraz

z  wnioskiem  dotyczącym  uwzględnienia  w  projekcie  budżetu  na  2004r.

inwestycji  –  termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku – w formie autopoprawki Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Stanisław  Myślak

poinformował, że Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach. 

Na  pierwszym  posiedzeniu  ,  które  odbyło  się  w  dniu  29  stycznia  2004r.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej  na  2004r.

wraz z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia w projekcie budżetu na 2004r.
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inwestycji  –  termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku – w formie autopoprawki Zarządu Powiatu. 

Na  posiedzeniu  w  dniu  10  lutego  2004r,  w  którym  udział  wzięli

Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  oraz  Zarząd  Powiatu,

Komisja  po  rozpatrzeniu  autoporawki  Zarządu  Powiatu  oraz  wniosków

Komisji Rady Powiatu,  pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu

na 2004r. 

Postępując  zgodnie  z podpunktem  „d” porządku  obrad  Przewodniczący

poprosił Starostę o przedstawienie  stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie

opinii komisji

Starosta  poinformował,  że  w  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2004r.

uwzględniono zmiany, które uzyskały pozytywną opinię wszystkich komisji,

tj.  wprowadzono  do  projektu  inwestycję  –  termomodernziacje  budynku

(wymiana okien i docieplenie sali gimnastycznej) Zespołu Szkół im. B. Prusa

w Pułtusku. Zmianę zawiera autopoprawka Zarządu wprowadzona aneksem

z dnia 10 lutego br. wraz z uzasadnieniem, która została przekazana Radnym

wraz z materiałami na dzisiejszą Sesje.

Na  posiedzeniach  Komisji  innych wniosków w sprawie  projektu  uchwały

budżetowej na 2004r. nie było. 

 Postępując zgodnie z podpunktem „e”  porządku obrad Przewodniczący

otworzył dyskusję 

Radny  Z.  Wiernicki poinformował,  że  w  imieniu  Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej przedstawi informację nt. projektu uchwały

budżetowej.  

Przedłożony przez Zarząd Powiatu  projekt budżetu na rok 2004 zawiera po

stronie dochodów kwotę ok.  32.500.000zł. Jest to wielkość  prognozowana,
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która prawdopodobnie, tak jak w poprzednich latach , będzie zwiększana w

tracie  roku budżetowego,   i  pozwoli   wykonać  zadania  właściwie.  Radny

przypomniał, że w ubiegłym roku plan finansowy poszczególnych jednostek

wskazywał na to, że powiatowi może nie starczyć środków już w połowie

roku.  Po  stronie  wydatków  przedstawiono  kwotę  ok.  36.000.000zł,  która

stanowi nie przekraczalny w chwili obecnej limit wydatków. Można założyć,

że powiat pułtuski będzie miał 3.500.000zł deficyt wynikający z rachunków.

Gospodarując  tymi środkami w ramach budżetu przewidziano  możliwość

zaciągnięcia  kredytów  ,  pożyczek  na  kwotę  3,8  mln  zł  ,co  stanowi  12%

dochodów i jest bezpieczne , uwzględniając granice przewidzianą  przepisami

prawa . W ramach gospodarki finansowej związanej ze spłatami rat kredytów,

zauważa się wzrost. Obecnie przewiduje się spłatę na poziomie 234.000zł, co

jest wielkością o połowę  mniejszą od tej jaką przewidują przepisy .

 Odnosząc się do przewidywanych w projekcie uchwały budżetowej limitów

wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych , uwzględniając opinię

kierowników jednostek zauważa się, iż limity nie są aż tak dramatyczne  jak

w roku ubiegłym. 

Wydaje się jednakże , że  kierownicy poszczególnych jednostek, będą mieli

dość  trudne  zadanie,  wymagające  konsekwentnej  pracy  przy  wykonaniu

budżetu powiatu zgodnie z propozycją. przedstawioną przez Zarząd Powiatu.

Niepokój mogą budzić wielkości wydatków , które ograniczają możliwości

funkcjonowania szkół  powiatowych. Ze względu na to, że w 2003r. pewne

wydatki przesunięte zostały na rok 2004 i  w części zostały już sfinansowane,

Radny ma nadzieję  ,  że na koniec tego roku sytuacja  finansowa placówek

oświatowych  będzie  korzystniejsza.  W  zakresie  oświaty  pozytywnym

aspektem  jest  uwzględnienie  przez  Zarząd  Powiatu  wniosku  m.in.

Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  i  przedstawienie
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autopoprawki  do  uchwały  budżetowej  uwzględniającej  w  wydatkach

inwestycyjnych termomodernizację  budynku ZS im. B. Prusa  w Pułtusku.

Można oczekiwać, że zadłużenie nie ograniczy zakresu  rzeczowego robót ,

które  mają  być   wykonane  w  tych  jednostkach.  SPZP  docenia  decyzję

Zarządu, lecz w dalszym  ciągu może  wykazać na konieczność większego

zdecydowania  i  np.  zmodernizowania  systemy  centralnego  ogrzewania

zmodyfikować.  Radny  ma  nadzieję,  że  Zarząd   w przyszłym roku lub  w

następnych latach zrealizuje inwestycje, które w bieżącym roku z uwagi na

konieczność ograniczenia prac  zostały nieuwzględnione.  

Równie ważnym zagadnieniem, które uważnie zostało potraktowane przez

Zarząd Powiatu  są inwestycje drogowe. . W projekcie uchwały budżetowej

zabezpieczono  środki  finansowe  umożliwiając   wystąpienie  o   dodatkowe

środki  finansowe,  zarówno z  funduszy  przedakcesyjnych  tj.  SAPARD jak

również z budżetu państwa.

SPZP wyraża pogląd, że nie należy rezygnować z żadnej inwestycji drogowej

na którą możemy pozyskać środki z poza budżetu powiatu.  Niepokojącym

jest jedynie to ,  czy w ramach przygotowanych wniosków o dofinansowanie,

to dofinansowanie będzie w maksymalnej wielkości.. 

SPZP apeluje do Zarządu Powiatu , by występował o jak najwyższe środki z

funduszu  SAPARD, ponieważ planowane inwestycje drogowe są na dobrych

pozycjach rankingowych w ARiMR. 

Niepokojącym  jest  pozyskiwanie  środków  na  modernizację  dróg

powiatowych  z  budżetów  Gmin  naszego  powiatu.  Zdaniem   SPZP

najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  pozyskiwanie  środków  spoza  budżetów

gmin i powiatu , co powiększałoby zasoby materialne powiatu. Uzyskiwanie

środków z gmin nie prowadzi do niczego nowego. Jest to jedynie obracanie

środkami finansowymi „w naszym cyklu powiatowym” 
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Klub  SPZP  będzie  opowiadało  się  za  działaniami  zmierzającymi  do

zwiększenia zasobów materialnych naszego powiatu bez ograniczania działań

gmin.   Klub  będzie  wspierał  Zarząd  Powiatu  w pozyskiwaniu  środków z

spoza budżetu powiatu, tj. z rezerwy przewidzianej w budżecie państwa na

drogowe zadania powiatowe. Środki finansowe pozyskane w ubiegłym roku

przyczyniły się do poprawy stanu drogi Pułtusk na odc.  ul. Mickiewicza  -

Gąsiorowo. Klub ma nadzieje , że w roku 2004 będzie rokiem nie mniejszych

osiągnięć w zakresie modernizacji dróg.  

Reasumując  Radny  przypomniał,  że  opracowanie  i  przedstawienie  Radzie

Powiatu   projektu  budżetu  należy  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie

powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  Zarządu  Powiatu.  Kompetencją

Radnych Klubu SPZP jest  tylko postulowanie zmian , co miała miejsce w

trakcie  prac nad projektem uchwały budżetowej i spotkało się z uznaniem

Zarządu. 

Przedłożony  projekt  uchwały  budżetowej  zawsze  może  wywoływać

wątpliwości,  rodzić  oczekiwania  większych  wydatków  np.  na  oświatę,

zmniejszenia bezrobocia jednakże jest to budżet przygotowany rzetelnie, w

oparciu  o  realne  skonstruowane  wydatki,  na  miarę  naszych  obecnych

możliwości. 

Klub  SPZP  Radnych  Rady  Powiatu  opowiada  się  za  podjeciem uchwały

budżetowej  na  rok  2004r.  w wersji  przedstawionej   przez  Zarząd  wraz  z

autopoprawką. 

Wójt Gminy Świercze – A. Misiewicz – poinformował, że po zapoznaniu się

z  projektem  uchwały  budżetowej  na  2004r.  oraz  po  wysłuchaniu  opinii

komisji  stałych  Rady  Powiatu  i   wystąpienia  Starosty  nasuwają  się  dwie

uwagi.
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Budżet  powiatu  został  skonstruowany  poprawnie,  pozyskane  środki  z

SAPARD.,  jednak  brakuje   w nim elementu  uwzględniającego  zadania  na

następne  lata.  Załącznik  inwestycyjny  dotyczy  tylko  roku  2004.  Wójt

zapytał, czy Zarząd Powiatu przewiduje budowę dróg w latach następnych.

Wójt przypomniał , że w okresie 6 lat istnienia samorządu powiatowego na

terenie gminy Świercze nie modernizowano żadnej drogi powiatowej. W dniu

dzisiejszym  pojawiła  się  informacja,  że  z  budżetów  gmin  będą

współfinansowane  modernizacje  dróg  powiatowych  położonych  na  ich

terenie.  Wójt  wyraził  pewne  obawy  dot.  współfinansowania  modernizacji

dróg na terenie Gminy Świercze.  

Wójt  przypomniał,  że  Komisja,  w  skład  której  weszli  m.in.  Radni  Rady

Powiatu,  dokonała  przeglądu  dróg  powiatowych   położonych  na  terenie

Gminy  Świercze  .  Zostało  również  przekazana  stanowisko  Rady  Gminy

Świercze,   w  którym zostało  jasno  sprecyzowane  zadanie  –  modernizacja

drogi   powiatowej  do  realizacji  przez  powiat.   Jednak  budżet  powiatu  na

2004r.  nie zawiera załącznika wieloletnie wydatki inwestycyjne, w którym

ww. zadanie zostałoby uwzględnione. 

Wójt stwierdził, że  „budżet nie do końca jest aż tak wspaniały” ponieważ

brakuje inwestycji, które będą realizowane w latach następnych przy udziale

środków z unijnych. 

Druga  sprawa  poruszona  przez  Wójta  dot.  załącznika  „Mienie  powiatu

pułtuskiego.

Wójt  poinformował,  że  Ośrodki  Zdrowia  położone  w  Szyszkach,

Przewodowie, Świerczach , Strzegocinie są już własnością Gmin a nadal są

wykazane w   ww. Załączniku. 

Wójt Gminy Winnica – H . Kowalczyk  odnośnie inwestycji,  które zostały

zamieszczone w załączniku do budżetu powiatu poinformował, że sięganie po
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fundusze   gminne  podczas  budowy  dróg  powiatowych   jest  „gestem

rozpaczy”.  Wójt  zaznaczył  ,  że  trudniej  jest  uzyskać  środki  pomocowe na

modernizację  dróg  gminnych,  ponieważ  droga  gminna  jest  mniej

konkurencyjna  w  stosunku  do  drogi  powiatowej  -   jest  znacznie  mniej

użytkowników tych dróg , poza tym drogi gminne nie tworzą tak ważnych

ciągów komunikacyjnych jak drogi powiatowe. 

Następnie  Wójt  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  wnioski  ,  które  zostały

przygotowane   do  SAPARD-u  ,  pod  względem  punktacji  wypadły

znakomicie  –wszystkie  trzy  drogi  zostały  zakwalifikowane  do  pozyskania

środków, lecz Wójt zaznaczył, że nie byłoby koniecznym sięganie po środki

gminne gdyby wnioski sformułowano inny sposób.

Zgodnie z zasadami określonymi przez ARiMR dofinansowanie z funduszu

SAPARD miało być w wysokości do 50% wartości inwestycji, ale nie wiecej

niż  630.000zł  W przypadku  gdy  wartość  inwestycji  zostanie  pop  rzetargu

zmniejszona  ,  to  samorząd  otrzyma  nie  więcej  niż  dotychczasowy

procentowy udział środków SAPARD w finansowaniu inwestycji, np. droga

Zatory – Ciski została w kosztorysie wyceniona na ok. 1.700.000zł w tym

udział środków SAPARD 630.000zł, co stanowiło ok. 37% wartości zadania.

Po przetargu wartość inwestycji wynosi ok. 750.000zł natomiast 37% udział

środków SAPARD to zaledwie ok. 275.000zł. Gdyby kosztorys do ARiMR

został  złożony  na  kwotę,  np.  750.000zł  to  byłaby  możliwość  pozyskania

środków w wysokości do 50% wartości zadania , tj. ok. 375.000zł. 

Sformułowanie  wniosków w ten sposób jest bardzo ryzykowne, ale warto to

ryzyko podjąć.  

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  nie  zgadza  się  z  wypowiedzią  Wójta

Gminy Winnica ponieważ gdy tylko zaczął działać Komitet Stertujący – były

propozycje  aby  nieograniczać  wysokości  środków do  pozyskania  do  50%
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wartości  inwestycji.  Następnie  Starosta  dodał,  że  na  85%  zadań  dróg

zakwalifikowanych do modernizacji przy współudziale środków SAPARD -

większość uzyskało wsparcie w wysokości  50.000zł. 

Starosta poinformował, że również w innych powiatach modernizacje dróg

powiatowych  wykonywane  są  przy  udziale  środków  gminnych,  np.

stosowane są proporcje 20% finansuje powiat a 80% gmina. 

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu uznał, że  z budżetu powiatu nie

można finansować trzech inwestycji drogowych wskazanych do modernizacji

przy  udziale  środków  SAPARD,  dlatego  też  postanowiono  wystąpić  do

gminy, na terenie których znajdują się drogi, tj. Gminy Zatory, Pokrzywnica

i  Gzy  z  propozycją   partycypacji   w  kosztach  ich  modernizacji.

Zaproponowano   udział  gmin  w  wysokości  10%  wartości  kosztorysowej

wykonania  dróg.  Spotkanie  w ww. sprawie  odbyło  się w dniu 20 stycznia

2004r. Na spotkanie nie został zaproszony Wójt Gminy Winnica, ponieważ

dopiero później okazało się, że droga Golądkowo – Niestępowo położona jest

na terenie dwóch Gmin Pokrzywnica i Winnica. 

Podczas  spotkania  Wójtowie  Gmin  Pokrzywnica,  Zatory  i  Gzy  wstępnie

wyrazili  zgodę  na  współfinansowanie  dróg.  W  dniu  dzisiejszym  udział

poszczególnych gmin wyniesie 10% wartości kosztorysowej modernizowanej

drogi. Po przeprowadzonym przetargu udział poszczególnych gmin zostanie

zmieniony  do  10%  wartości  wykonania  dróg,  która  wynika  z

przeprowadzonego postępowania przetargowego.  

Do  dyskusji  na  ww.  temat  wójtowie  powrócą  po  uzyskaniu  informacji  z

ARiMR. nt. złożonych wniosków na realizacje inwestycji przy współudziale

środków SAPARD.   

Starosta poinformował, że gdyby w dniu dzisiejszym miał dokonać wyboru

czy  termomodernizować   obiekty  szkolne  czy  modernizować  drogi
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powiatowe  - wybierze wykonanie termomodernziacji obiektów szkolnych,

tym bardziej że jest możliwość  wykorzystania środków WFOŚiGW.  

Odnośnie  wystąpienia  A.  Misiewicza  dot.  modernizacji  dróg  na  terenie

Gminy Świercze – Starosta poinformował, że na podstawie ustaleń przyjętych

przez  Komisję  –  o  której  mówił  Wójt  Gm.  Świercze,  Zarząd  Powiatu

opracuje  załącznik  inwestycyjny  do  budżetu  powiatu,  który  zostanie

przedstawiony Radzie Powiatu do akceptacji. 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji podpunktu „f”.

Przewodniczący  poprosił  Wiceprzewodniczącego  Rady  Z.  Wiernickiego  o

przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. 

Po  odczytaniu  uchwały  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad

podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r.

Za -14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XII/103/04 została podjęta.  

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego

na  2004r.  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszystkie  komisje  pozytywnie

zaopiniowały projekt uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2004r.  z  organizacjami
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za -14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XII/104/04 została podjęta.  

Ad. 15 

Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał , czy są pytania do przedstawionej informacji

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu. 

Za -14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 16 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  poprosił  Dyrektor  SP  ZOZ  o  udzielenie  odpowiedzi  na

interpelacje.

Dyrektor SP ZOZ – J. Wielgolewski – odpowiadając na interpelację Radnego

K. Łachmańskiego dot. przyczyn utraty wykonywania pomocy doraźnej na

terenie Gmin  Nasielsk i Świercze przez SPZOZ w Pułtusku poinformował,

że  potwierdził  się  informacje,  iż  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przygotował
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niekonkurencyjną ofertę na świadczenie ww. usług. Dyrektor poinformował

o  uchybieniach  formalnych  jak  i  cenowych  oferty.  Na  terenie  Miasta  i

Gminy  Nasielsk  oraz  na  terenie  Gminy  Świercze   świadczenia  usług

ratownictwa  medycznego  będzie  pełnił  SP  ZOZ  w  Nowym  Dworze

Mazowieckim. 

Starosta Pułtuski  poinformował, że odnośnie decyzji dot. świadczenia usług

ratownictwa medycznego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk oraz na terenie

Gminy  Świercze  wystąpiono  z  pismem  do  Prezesa  NFZ,  Wojewody

Mazowieckiego,  Dyrektora  Mazowieckiego  Centrum Zdrowia  Publicznego

w Warszawie, itd. Jednak okazało się, że oferta została źle przygotowana.

Starosta  poinformował,  że  w dniu   18  lutego  2003r.  został  podpisany  list

intencyjny   przez  przedstawicieli  Zarządów  Powiatu  Pułtuskiego  i

Nowodworskiego  oraz  Gminy  Nasielsk,  w  którym strony  wyraziły  wolę

podpisania  porozumienia  w  sprawie  Pogotowia  Ratunkowego

funkcjonującego w ramach pomocy doraźnej realizowanej przez SP ZOZ w

Pułtusku  po  2003  roku.  Wówczas  ustalono,  że  sprzęt  znajdujący  się  w

Nasielsku służący do świadczenia  podstawowej  opieki  zdrowotnej  zostanie

przekazany nieodpłatnie Miastu i Gminie Nasielsk – wstępnie zgodę wyraziła

Rada  Społeczna  SP  ZOZ  w  Pułtusku  i  Zarząd  Powiatu.  W  zeszły

poniedziałek zdecydowano, że  ww. sprzęt zostanie przekazany odpłatnie. 

Starosta  poinformował,  że  zgodnie  z  przepisami  prawa  decyzję  w sprawie

podziału  województwa  na  rejony  wydaje  właściwy  wojewoda.  Powyższa

decyzja jest uzależniona  od czasu dojazdu karetki pogotowia do zdarzenia.

Obecnie rejon 48 obejmuje Gminę Nasielsk i  Gminę Świercze  ,  natomiast

rejon 29 obejmuje powiat pułtuski. 
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Starosta poinformował, że oferta złożona przez SP ZOZ w Nowym Dworze

Mazowieckim na świadczenie usług ratownictwa medycznego w rejonie 48

była korzystniejsza od oferty złożonej przez SP ZOZ w Pułtusku.  

Starosta poinformował, że wniosek  o podział rejonu 48, tj. włączenie Gminy

Świercze do rejonu 29 – wiąże się z  utworzeniem podstacji na terenie Gminy

Świercze lub świadczenia powyższych  usług przez Samorządowy Publiczny

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Nasielsku.  Rozmowy  na  ww.  temat  będą

prowadzone  z  Wojewodą  Mazowieckim poprzez   Mazowieckim Centrum

Zdrowia Publicznego jak również z powiatem nowodwrskim.

Na  zakończenie  Starosta  poinformował,  że  oferty  na  świadczenie  usług

ratownictwa medycznego mogą składać nie tylko SP ZOZ ale również firmy

spełniające wymogi do świadczenia ww. usług. 

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych – K. Strzyżewski  w odpowiedzi  na

interpelację zgłoszoną przez Radnego D. Mikusia  poinformował, że droga

Obryte  -   Gładczyn  –  Bartodzieje  ma  nawierzchnię  żwirową  i  w  okresie

jesiennym była utrzymywana w stanie pozwalającym na przejazd. Obecnie

podjęto prace mające na celu wyrównanie drogi , ale ze względu na istniejące

warunki atmosferyczne nie udało się osiągnąć spodziewanego efektu.

Dyrektor poinformował, że przy ww. drodze położony jest tartak i na pewno

duży wpływ na stan drogi mają jeżdżące tam samochody ciężarowe. 

Przewodniczący  poinformował,  że  odpowiedzi  na  interpelację  zgłoszoną

przez Radną Dziubanowską – Wojtyrę udzielił p. Starosta w tracie dyskusji

nad budżetem powiatu na 2004r. 

Radna  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra  poinformowała,  że  Starosta  w

wypowiedzi na temat dróg nie wskazał, która z gmin uwzględniła w swoich

uchwałach  pomoc  rzeczowo  finansową  przy  modernizacji  dróg

powiatowych. 
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Starosta - odpowiedział, że podczas spotkania z Wójtami Gmin na terenie ,

których położone są drogi przewidziane do modernizacji przy współudziale

środków  SAPARD,  zaproponowano  partycypację  w  kosztach  wykonania

tych  dróg  w  wysokości  10%  wartości  kosztorysowej.  Podczas  spotkania

ustalono,  że  udział  poszczególnych  gmin  wyniesie  10%  ale  wartości

wykonania dróg wynikającej z przetargu. Wyniki przetargu będą znane na

początku kwietnia br.

W dniu dzisiejszym żadna z gmin nie złożyła deklaracji w formie uchwały

Rady Gminy, ale Wójtowie jasno określili swoje stanowiska.

Ad. .............

Wolne wnioski

Wiceprzewodniczący Rady  L. Smyk poprosił Przewodniczącego Rady aby

na  Sesję  Rady  Powiatu  byli  zapraszani  przedstawiciele  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego. Następnie zapytał, czy zostały podjęte działania

w kierunku zakupu rębaka do gałęzi. 

Wiceprzewodniczący  poinformował  również  ,  że  droga  wojewódzka  od

skrzyżowania  ul.  Daszyńskiego do Mostu „Wyszkowskiego” – obok Stacji

Paliw p.  Nizieńskiego jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowej

naprawy.  Wiceprzewodniczący  uważa,  ze  należy  zwrócić  się   do  Zarządu

Dróg Wojewódzkich  - administratora drogi, o jej  modernizację, ponieważ jej

stan może przyczynić się do niebezpiecznych wypadków drogowych .

Przewodniczący  Rady  poparł  wniosek  dot.  naprawienia  odcinak  drogi  ,  o

której  mówił  Radny  Smyk.  Przewodniczący  poinformował,  że  osobiście

interweniował ww. sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jednak do dnia

dzisiejszego nie uzyskał żadnej odpowiedzi. 

Dyrektor ZDP – K.  Strzyżewski poinformował, że naprawa nawierzchni na

odc. drogi od Mostu Wyszkowskiego do drogi krajowej E 61 była  planowana
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przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich do wykonania już w zeszłym

roku. Jednak z uwagi na brak środków finansowych droga została „zdjęta” z

planu. W dniu 11 lutego br. Starosta Pułtuski wystosował pismo do Ministra

Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dot.

naprawy  ww.  drogi.  Powyższe  pismo  otrzymał  również  do  wiadomości

Radny Sejmiku  Województwa Mazowieckiego  – W. Chrzanowski.  Sprawa

ponownie  została  przekazana  do  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg

Wojewódzkich i obecnie czekamy na rezultaty. 

Obecnie brakuje środków finansowych na zakup asfaltu na zimno, którym

byłaby możliwość „załatania dziur”.

Na  zakończenie  Dyrektor  poinformował,  że  z  informacji  jakie  posiada

wynika, iż droga Nr 618, tj. od miejscowości Gołymin- Pułtusk - Wyszków

została zaplanowana do modernizacji w tym roku. 

Burmistrz Pułtuska – W. Dębski – poinformował, że również uczestniczył w

rozmowie  na  temat  modernizacji  ww.   drogi  w  Zarządzie  Dróg

Wojewódzkich , ale  z rozmów tych wynikało, że odcinek drogi położony

pomiędzy  drogą  krajowa  E61  a  Mostem  Wyszkowskim  nie  jest  żadnym

problemem.   Pan  Niziński  właściciel  Stacji  Paliw  otrzymał  zgodę  na

wykonanie  wjazdu  do  Stacji  Paliw  pod  warunkiem  naprawy  tej  drogi.

Burmistrz uważa, że należy tylko wyegzekwować pewne zobowiązania. 

Dyrektor  ZDP  odpowiedział,  że  zobowiązania,  o  których  mówił  p.

Burmistrz nadal  są aktualne.  Pan Niziński  podtrzymuje  złożoną deklarację

dot. partycypacji w kosztach modernizacji drogi w ustalonej wysokości - 20%

i ustawienia znaków pionowych.  Obecnie oczekuje się podjęcia  ze strony

Zarządu Dróg Wojewódzkich 

Burmistrz  Pułtuska  –  poinformował,  że  bardzo  ostrożnie  podchodzi  do

deklaracji Dyrektora ZDP , że przedmiotowa droga będzie modernizowana w
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najbliższym czasie, ponieważ złożono już wiele obietnic dot. modernizacji tej

drogi. . 

Wiceprzewodniczący  Rady  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  korzystając  z

okazji, że na Sesji Rady Powiatu jest obecny Radny Sejmiku Województwa

Mazowieckiego – W. Chrzanowski,  skierował  prośbę  do Radnego,  aby  na

posiedzeniu  Sejmiku   zgłosił  interpelację  w  sprawie  modernizacji

przedmiotowej drogi. Wiceprzewodniczący Rady chciałby aby odpowiedź na

interpelację  jasno  precyzowała  zamierzenia,  co  do  tej  drogi.

Wiceprzewodniczący uważa, że należy wyegzekwować to, do czego się ktoś

zobowiązał  w  ramach  wcześniejszych  ustaleń.  Dlatego  też  należy  jak

najszybciej wyjaśnić tę sprawę 

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  –  W.  Chrzanowski

poinformował,  że  Dyrektor  ZDP  przedstawił  już  informację  nt.

przedmiotowej drogi. Radny poinformował, że  ze względu na nieobecność w

kraju, dopiero w dniu dzisiejszym zajął się tą sprawą. Sądzi, że rozmowa jaka

przeprowadził   z  Dyrektorem  Departamentu  Infrastruktury  przyniesie

oczekiwane rezultaty. 

Starosta  poinformował  o  planowanym  spotkaniu  z  udziałem  posła  J.

Piechocińskiego  –  Przewodniczącego  Komisji  Sejmowej  ds.  Infrastruktury

oraz przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad podczas,

którego  zostaną  omówione  sprawy  związane  z  drogą  E61,  tj.  poszerzenie

jezdni i zbudowanie obwodnicy Pułtuska. 

Na  zakończenie  Starosta  poinformował  o  wspólnym  wystąpieniu  Gminy

Gzy, Świercze , Powiatu Pułtuskiego dot. przebudowy drogi  Przewodowo -

Nowe Miasto.

Ad. 17

Zamknięcie Sesji.
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Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  porządek  obrad   XII  Sesji  został

wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w  obradach  radnym,  zaproszonym

gościom oraz przedstawicielom prasy. Obrady XII Sesji uznaję za zamknięte.

Godzina zakończenia posiedzenia – 19.45.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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