
Protokół nr XXVI/09

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 marca 2009r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  Rady  –  p.  Czesław  Czerski  otworzył  dwudziestą  szóstą  Sesję

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

uczestniczy  15  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego -

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Panią  Marię  Korbal  Prezesa

Oddziału  Powiatowego  ZNP w Pułtusku,  przedstawicieli  prasy  oraz  wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  przed   przystąpieniem  do  realizacji

porządku obrad zostaną wręczone  uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia

Starosty Pułtuskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Rady udzieli głosu Wicestaroście  Pułtuskiemu. 

Wicestarosta Pułtuski – p. Witold Saracyn poinformował, że w dniu dzisiejszym

na  Sesji  Rady  Powiatu  po  raz  pierwszy  zostaną  wręczone  stypendia  Starosty

Pułtuskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. A oto stypendyści:

Przemysław Kowalski

Uczeń III klasy I Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym

w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Zawodnik drużyny piłki siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego “Zryw”

przy Zespole Szkół  Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Osiągnięcia sportowe:
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➢ w 2007/2008 roku VIII miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w piłce

siatkowej juniorów;

➢ w 2008/2009 roku V/VI miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w piłce

siatkowej juniorów oraz aktualnie 4 miejsce w IV lidze Mistrzostw

Mazowsza seniorów;

➢ wielokrotny mistrz Powiatu Pułtuskiego i v-ce mistrz rejonu byłego

województwa ciechanowskiego.

Michał Skłucki

Uczeń  III  klasy  I  Liceum  Profilowanego  o  profilu  zarządzanie  informacją  w

Zespole Szkół    Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.  Zawodnik

drużyny piłki nożnej Klubu MLKS “Nadnarwianka” Pułtusk.

Osiągnięcia sportowe:

w  sezonie  2007/2008  występował  w Okręgowej  Lidze  Juniorów  rocznik  1990

zajmując  I  miejsce  w  tabeli  i  awansował  do  Mazowieckiej  II  Ligi  Juniorów

Starszych;

w  rundzie  jesiennej  sezonu  2008/2009  znajdował  się  w  kadrze  I  zespołu

występującego w Łódzko – Mazowieckiej III Lidze seniorów oraz występował w II

Lidze Juniorów Starszych zajmując I miejsce.   

Daniel Krawczyk 

Uczeń II klasy I Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym

w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Zawodnik drużyny piłki nożnej Klubu MLKS “Nadnarwianka” Pułtusk.

Osiągnięcia sportowe:

w  sezonie  2007/2008  występował  w Okręgowej  Lidze  Juniorów  rocznik  1990

zajmując  I  miejsce  w  tabeli  i  awansował  do  Mazowieckiej  II  Ligi  Juniorów

Starszych;

w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 występował w Łódzko – Mazowieckiej III

Lidze seniorów zajmując 5 miejsce oraz II Lidze Juniorów Starszych zajmując 1
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miejsce.

Agnieszka Komorowska

Uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego

 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

Zawodniczka drużyny piłki ręcznej UKS “Lider” Winnica. 

Osiągnięcia sportowe:

1. I  miejsce  w  Mistrzostwach  Województwa  Mazowieckiego  WMZPR

Juniorek Młodszych w sezonie 2007/2008;

2. II miejsce w X Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom 2008

w kat. piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum;

3. VII  miejsce  w  Mistrzostwach  Polski  Juniorek  Młodszych  2008  w  Piłce

Ręcznej Dziewcząt w ramach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w

Sportach Halowych Dolny Śląsk 2008/

4. II miejsce w 36 Intermania Word Cup Teramo 2008 – Włochy, największym

turnieju młodzieżowej piłki ręcznej na świecie.

Angelika Godlewska

Uczennica klasy II B w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zawodniczka w klubie sportowym “Semiramida” AZS AH.

Osiągnięcia sportowe:

➢ I miejsce w XXIII Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach All Style

Karate Semi Contact;

➢ I miejsce w II International Mazovia Open 2008r. w Karate Semi Contact;

➢ I miejsce w IV Pucharze Polski XXI Otwartych Mistrzostw Polski w All

Style Karate Semi Contact;

➢ I miejsce w Otwartych XXII Mistrzostwach Polski i Europy w All Style

Karate Semi Contact;

➢ I miejsce w Turnieju I Kroku Kickboxingu Light Contact Seniorów i

Juniorów Semi Contact. 
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Marcin Michalski

Uczeń klasy II C  w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zawodnik drużyny piłki nożnej MLKS “Nadnarwianka” Pułtusk.

Osiągnięcia Sportowe:

➢ I miejsce w tabeli i  awans do Mazowieckiej II Ligi Juniorów Starszych w

Okręgowej Lidze Juniorów Rocznik 1990;

➢ Zakwalifikowanie  do  kadry  pierwszego  zespołu  MLKS  “Nadnarwianka”

Pułtusk, grającego w III lidze.

Dominika Kłosiewicz

Uczennica klasy I D w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zawodniczka drużyny piłki ręcznej UKS “Lider” Winnica.

Osiągnięcia sportowe:

➢ I  miejsce  w Mistrzostwach  Województwa Mazowieckiego WMZPR Juniorek

Młodszych w sezonie 2007/2008;

➢ II  miejsce  w  X  Mazowieckich  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  Radom  2008

w kat. piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum;

➢ VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych 2008 w Piłce Ręcznej

Dziewcząt  w ramach  XIV Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  w Sportach

Halowych Dolny Śląsk 2008/

➢ II miejsce w 36 Intermania Word Cup Teramo 2008 – Włochy, największym

turnieju młodzieżowej piłki ręcznej na świecie.

Małgorzata Bloch

Uczennica klasy I C w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zawodniczka drużyny piłki ręcznej

UKS “Lider” Winnica.

Osiągnięcia sportowe:

➢ I  miejsce  w Mistrzostwach  Województwa Mazowieckiego WMZPR Juniorek

Młodszych w sezonie 2007/2008;
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➢ II  miejsce  w  X  Mazowieckich  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  Radom  2008

w kat. piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum;

➢ VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych 2008 w Piłce Ręcznej

Dziewcząt  w ramach  XIV Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  w Sportach

Halowych Dolny Śląsk 2008/

➢ II miejsce w 36 Intermania Word Cup Teramo 2008 – Włochy, największym

turnieju młodzieżowej piłki ręcznej na świecie.

Marcin Kucharczyk 

Uczeń klasy I C w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zawodnik drużyny piłki nożnej MLKS “Nadnarwianka” Pułtusk.

Osiągnięcia sportowe:

➢ awans  z  drużyną  juniorów  do  II  Ligi  Mazowieckiej  Juniorów,  zajęcie  I

miejsca w Okręgowej Lidze Juniorów;

➢ I  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  szkół  ponadgimnazjalnych  w  piłce

nożnej;

➢ II miejsce w zawodach Halowej Piłki Nożnej;

➢ Zgłoszony do kadr zespołu Seniorów MLKS “Nadnarwianka” Pułtusk na

sezon 2009/2010.

Sylwia Szlaska

Uczennica klasy I c Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół im.

Bolesława Prusa w Pułtusku.

Zawodniczka drużyny piłki ręcznej UKS “Lider” Winnica.

Osiągnięcia sportowe:

➢ I  miejsce  w Mistrzostwach  Województwa Mazowieckiego WMZPR Juniorek

Młod-szych w sezonie 2007/2008;

➢ II  miejsce  w  X  Mazowieckich  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  Radom  2008

w kat. piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum;

➢ VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych 2008 w Piłce Ręcznej
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Dziewcząt  w ramach  XIV Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  w Sportach

Halowych Dolny Śląsk 2008/

➢ II miejsce w 36 Intermania Word Cup Teramo 2008 – Włochy, największym

turnieju młodzieżowej piłki ręcznej na świecie.

Następnie stypendia wyróżnionym uczniom wręczył Starosta Pułtuski p. Andrzej

Dolecki. 

Ad.2 

Przewodniczący  Rady zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego

porządku obrad  Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący przedstawił porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 2008.

6. Przyjęcie informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa  powiatu  w  zakresie  ochrony

przeciwpożarowej w 2008r.”

7. Podjęcie  uchwały  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa

do realizacji  projektu systemowego pt.  „Pomagamy naszym klientom,

aby potrafili sami sobie pomóc” 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  
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10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Domowi

Pomocy  Społecznej  w  Ołdakach  do  złożenia  wniosku  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Domowi

Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  do  złożenia  wniosku  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

12. Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkolnego  Schroniska

Młodzieżowego w Pułtusku

14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia

prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

19. Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów

pracy za 2008r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu

na 2009r.  

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

Powiatu.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 
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Za - 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

      Porządek obrad został przyjęty  

Ad.3 

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku obrad  Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu dwudziestej piątej Sesji Rady Powiatu.

Za 15 Radnych

Przeciw -

wstrzymało się -

 Protokół Nr XXV Sesji Rady Powiatu został przyjęty  

Ad. 4 

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radna  p.  H.Pielachowska  –poprosiła  o  wyrównanie  poboczy na  Popławach na

odcinku  od lasu w kierunku targowicy. 

Radna p. K.Estkowska – zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o

uporządkowanie dróg i ulic powiatowych , ponieważ są w fatalnym stanie.

Radny  p.  J.Król  -  odniósł  się  do  przekazanych  przez  Starostę  wyjaśnień

dotyczących  ustawienia  na  terenie  poszczególnych  gmin  znaków  drogowych
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“Teren zabudowany” przy drodze 618, 620 oraz budowy chodników dla pieszych .

Radny  poinformował,  iż  skuteczną  metodą  budowy  chodników  jest  udział

samorządów różnych szczebli,  w kosztach realizacji inwestycji. Powiat pułtuski

powinien  realizować  inwestycje  wspólnie  z  gminami  i  to  zarówno  przy

wykonywaniu  dróg  jak  i  chodników.  W  przeciwnym  wypadku  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich  nie  podejmie  żadnych  działań  zmierzających  do  budowy

chodników na ul. Wyszkowskiej – skrzyżowanie z Grabową.  Samorządy muszą

się  porozumieć  dla  wykonania  tak  niezbędnej  inwestycji-  i  o  to  właśnie

porozumienie zaapelował Radny.

Wiceprzewodniczący  Rady  p.  K.Łachmański-  skierował  pytanie  do  Pana

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku odnośnie kryteriów i podziału

środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że jedną z form zwalczania bezrobocia  są

roboty  publiczne.  Gmina  Pułtusk  to  połowa  mieszkańców  naszego  powiatu,

najwyższe  bezrobocie.  Jednak  dla  Gminy  Pułtusk   przydzielono   22  miejsca

natomiast dla pozostałych gmin powiatu pułtuskiego 48 miejsc. 

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  obradowała  na

posiedzeniu w dniu  10 marca 2009r.  

Głosowanie Komisji  nad zaopiniowaniem projektu uchwały  w sprawie zamiaru

likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  w  Pułtusku,  pozostało

nierozstrzygnięte – wynik głosowania: dwa do dwóch.
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Komisja  przyjęła  ustalenie  dot.  przygotowania  przez  Dyrektora  Wydziału

Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu kalkulacji kosztów utrzymania sezonowego

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem XXVI

Sesji.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 10 marca

2009r.   pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem obrad  dzisiejszej

Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu  10

marca  2009r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem

obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska –

poinformowała,  że  Komisja  obradowała  na  dwóch  posiedzeniach  w  dniach  10

marca  oraz w dniu dzisiejszym .

Na  posiedzeniu  w  dniu  10  marca  ,  głosowanie  Komisji  nad  zaopiniowaniem

projektu  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkolnego  Schroniska

Młodzieżowego w Pułtusku 

pozostało nierozstrzygnięte – wynik głosowania:  trzy do trzech 

Komisja  przyjęła  ustalenie  dot.  przygotowania  przez  Dyrektora  Wydziału

Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu kalkulacji kosztów utrzymania sezonowego

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekty uchwał  będące  przedmiotem XXVI

Sesji.

Ad. 5 

Przewodniczący  Rady–  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu
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porządku  obrad   Przyjęcie  informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa

publicznego na terenie służbowym Komendy Powiatowej  Policji  w Pułtusku w

roku 2008.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie służbowym

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2008.

Za - 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

   Informacja została przyjęta. 

Ad.6

Przewodniczący  Rady –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w 2008r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

Komendant  KPPSP  p.    W.  Musiński   -  podziękował  Radzie  Powiatu,  Władzom

Powiatu,  Wójtom Gmin,  Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckie  p.  W.

Chrzanowskiemu  za  współpracę  i  otwartość  w  sprawach  bezpieczeństwa.

Poinformował, że poprzedni rok był rokiem sukcesów dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Komenda pozyskała nowe samochody,
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nowy sprzęt ratowniczy i to bardzo dobrej jakości. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008r

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

 Informacja została przyjęta. 

Ad.7

Przewodniczący  Rady –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprawozdania  z  działalności

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

2008 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/186/09 została podjęta 

Ad.8

Przewodniczący  Rady–  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  i  udzielenia
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pełnomocnictwa  do realizacji projektu systemowego pt. „Pomagamy naszym

klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji projektu systemowego pt.

„Pomagamy  naszym  klientom,  aby  potrafili  sami  sobie  pomóc”  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/187/09 została podjęta 

Ad.9

Przewodniczący  Rady –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.  

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

sprawie?

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański – poinformował, że pytanie, które

chce zadać nie dotyczy konkretnie tego punktu, ale sytuacji finansowej SP ZOZ. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że w informacji nt. prac Zarządu Powiatu w

Pułtusku z  19 lutego  br.  jest  zapis,  że  Dyrektor  p.  Więcka  poinformowała,  że

kontrakt na 2009 r. nie zabezpiecza środków na bieżącą działalność SP ZOZ, jak

również do 16 lutego nie zostały rozliczone nadwykonania za 2008r. w zakresie

specjalistki. Wiceprzewodniczący poprosił Dyrektora SP ZOZ o odniesienie się do

tej wypowiedzi. 

Dyrektor SP ZOZ  – odpowiadając na pytanie dot.  zabezpieczenia środków na
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rok 2009 poinformował, że kontrakt z NFZ został zawarty na okres 6 miesięcy. W

związku z tym nie może w szczegółach odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie

zakończył się 2009 rok. Ten temat jest cały czas  otwarty a szczegółowe informacje

SP ZOZ będzie mógł przekazać dopiero na koniec roku.  

Odnośnie  pytania  dotyczącego  nadwykonań  w  zakresie  specjalistki,  Dyrektor

poinformował, że nie zostały one rozliczone w terminie tj.  do 16 lutego br.. Za

zaistniałą  sytuację  odpowiedzialność  ponoszą  pracownicy  SP ZOZ,  dlatego  też

zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy dwie osoby zostały zwolnione z pracy. Dyrektor

poinformował, że NFZ był bezwzględny, dokumenty złożono po terminie, tj.  18

lutego br. i z tego tytułu powstały straty w SP ZOZ w Pułtusku. . 

Wiceprzewodniczący  Rady  p.  K.  Łachmański  –  zapytał  Dyrektora  SP  ZOZ

jakiego rzędu są to straty?

Dyrektor  SP  ZOZ  – poinformował,  że  za  specjalistkę  jest  32  tyś.  zł.,  a  przy

dobrym rozliczeniu można było uzyskać nawet 78 tyś. Aby taką kwotę uzyskać

należało  w  odpowiednim  czasie  nanieść  poprawki.  Zostały  wyciągnięte

konsekwencje i dwie osoby zostały zwolnione z pracy. Dyrektor wyjaśnił, że do

NFZ wysłano  pismo z  prośbą  o  ponowne  przeanalizowanie  tematu,  jednak  w

zgodnie z odpowiedzią nie ma takiej możliwości, nie będzie żadnych ulg. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański – poinformował, że  na podstawie

dwóch  wypowiedzi  Dyrektora  SP  ZOZ  można  stwierdzić  jednoznacznie,  że

zawinili pracownicy. Jednak nadzór nad tym jakiś istnieje. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że ma absolutnie inne zdania niż Dyrektor

SPZOZ, ponieważ nie można dopiero na koniec roku mówić o tym, co było. To

będzie  już  historia.  Uważa,  że  to  już  dziś  należy  działać.  Wiceprzewodniczący

poinformował,  że  jeżeli  Dyrektor  SP ZOZ uważa,  że  dopiero  na  koniec  roku

będzie można się szczegółowo wypowiedzieć nt. zabezpieczenia środków na rok

2009 to znajduje się w błędzie.

Dyrektor SP ZOZ -  poinformował, że nie znajduje się w błędzie, ponieważ jeśli
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nie  ma  podpisanego  kontraktu  na  drugie  półrocze  2009r.,   to  nie  może  się

wypowiadać na ten temat. Dyrektor dodał, że nie ma wiedzy na temat wartości

punktu.

Wiceprzewodniczący  Rady  p.  K.  Łachmański  – poinformował,  że   owszem

Dyrektor takiej wiedzy nie ma, jednak są sprawozdania kwartalne i tutaj trzeba

pracować. Poza tym, nie kwestionuje tego, że pracownicy zawinili. Jednak kwota

78  tyś.  zł.  jest  dużą  sumą  pieniędzy.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że

Dyrektor  SP  ZOZ  odniósł  się  do  tej  sprawy  bardzo  spokojnie.  Pracownicy

zawinili,  zostali  zwolnieni z pracy a SP ZOZ na tym stracił.  Jednak należy się

zastanowić, czy wina leży tylko po stronie “szarych” pracowników? Czy też może

zawiniły służby ekonomiczne?. Czy Dyrektor SP ZOZ nie jest w ogóle winny?

Dyrektor SP ZOZ -  odpowiedział, że Dyrektor  być może też zawinił ale to tylko

dlatego,  że  nie  zajął  się  tą  sprawą.  Dyrektor  poinformował,  że  analizując

poprzednie  lata,  chciałby  dołączyć  też  trzech  byłych  Dyrektorów  SP  ZOZ.

Obecnie jest sprawa 30 tyś zł a są sprawy z poprzednich lat i  są to trochę większe

sprawy. Poza tym Dyrektor wyjaśnił, że  nie zostali zwolnieni zwykli pracownicy

ale kadra kierownicza. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański – poinformował, że  nie wiedział o

tym, iż zawiniło trzech poprzednich Dyrektorów SP ZOZ. Jest w tym miejscu

mocno zdziwiony, ponieważ wynika z tego, że organ założycielski SP ZOZ, czyli

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  nie  była  informowana  o  sytuacji  finansowej  tego

zakładu. Nie wspominając już o Zarządzie Powiatu, który w tym momencie nie

kontroluje tej jednostki. Wiceprzewodniczący poinformował, że wygląda na to, że

albo coś przeoczył, albo został oszukany. 

Dyrektor SP ZOZ -  poinformował, że z całą pewnością Wiceprzewodniczący coś

przeoczył,  ponieważ  wszystkie  sprawy  dotyczące  SP  ZOZ  były  szczegółowo

omawiane. Wiceprzewodniczący po prostu został niedoinformowany. 

Przewodniczący – poinformował, że temat na pewno będzie jeszcze szczegółowo
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omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w

sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/188/09 została podjęta 

Ad.10

Przewodniczący  Rady– zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku Podjęcie  uchwały w sprawie:  udzielenia  pełnomocnictwa Domowi

Pomocy Społecznej w Ołdakach do złożenia wniosku w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach do złożenia

wniosku  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/189/09 została podjęta 

Ad.11

Przewodniczący  Rady  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu
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porządku Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Domowi

Pomocy Społecznej w Obrytem do złożenia wniosku w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Domowi Pomocy Społecznej w Obrytem do złożenia

wniosku  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/190/09 została podjęta 

Ad.12

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

Podjecie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości.

Uchwała  dot.  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  działek

oznaczonych numerami 30/5 o pow. 0,1457 ha, 30/6 o pow. 0,1506 ha i 30/7 o

pow.  0,1455  ha  położonych  we  wsi  Ołdaki  gmina  Gzy,  przeznaczonych  pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

zbycia nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
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Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/191/09 została podjęta 

Ad.13

Przewodniczący– zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska

Młodzieżowego w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

Radna  p.  K.Estkowska  –  zwróciła  się  o  udzielenie  informacji  nt.   kalkulacji

utrzymania sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Poinformowała,

że  w przekazanej informacji podano stronę  wydatków a nie ma podano strony

wpływów. Radna zapytała  czy prowadzenie Schroniska jest objęte subwencją?

Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  –  p.  W.  Gregorczyk

poinformował,  że  Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje  od 1 kwietnia

2006 r. 

– w roku 2006 zostało udzielone 301 noclegów – dochód z tego tytułu wynosił

4.025 zł. 

– w roku 2007 - 99 noclegów, dochód z tego tytułu 1.233 zł. 

– w roku 2008 - 47 noclegów -  dochód z tego tytułu wynosił 950 zł 

Kwota subwencji za 2008 r. wynosi  w granicach 9.000 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w

sprawie  zbycia nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za -10 Radnych

Przeciw -
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Wstrzymało się -5 Radnych

Uchwała Nr XXVI/192/09 została podjęta 

Ad.14

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

regulaminu wynagradzania nauczycieli i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVI/193/09 została podjęta 

O godz. 15.15  Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę.

Ad.15

Po przerwie Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego

punktu  porządku  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  ustalenia  formy i  wysokości

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

regulaminu wynagradzania nauczycieli i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
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Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwie osoby  nie brały udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXVI/194/09 została podjęta 

Ad.16 

Przewodniczący– zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w  sprawie

udzielenia pomocy finansowej  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXVI/195/09 została podjęta 

Ad.17

Przewodniczący  Rady –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w  sprawie

zmian budżetu powiatu na 2009r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
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Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXVI/196/09 została podjęta 

Ad.18 

Przewodniczący  Rady–  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie:  podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w  sprawie

podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2009r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXVI/197/09 została podjęta 

Ad.19

Przewodniczący– zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów

pracy za 2008r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Sprawozdanie zostało przyjęte

Ad.20

Przewodniczący  Rady–  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał treść uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu i zarządził głosowanie

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXVI/198/09 została podjęta 

Ad.21

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji  uchwał Rady

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba  nie brała udziału w głosowaniu

Informacja została przyjęta.  

Ad.21 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  –  p.  W.  Chrzanowski –

odpowiadając  na  pytanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  Pana  Krzysztofa

Łachmńskiego  poinformował,  że  roboty  publiczne  to  jedna  z  najmniej

efektywnych  form  przeciwdziałania  bezrobociu.  Praca  w  ramach  robót

publicznych rzadko kończy się podpisaniem stałej umowy. Ponadto jest to forma

dosyć droga. Miesięczny koszt takich prac to ok. 1,5 tyś. zł., tym samym przez

okres pół roku jest to 9 tyś. na jedna osobę, po czym efektu nie ma. W związku z

tym ta forma aktywizacji jest ograniczana do minimum. Dyrektor poinformował,

że w 2009r. oszacowano potrzeby w tym zakresie na 70 osób. Dla tych osób jest

zamiar zorganizowania robót publicznych. Podział takiej ilości robót publicznych

na 7 gmin powiatu pułtuskiego nie jest rzeczą łatwą. Można by je podzielić po

równo, czyli po 10 na każdą gminę. Podział może być wg poziomu bezrobocia.

Jednak Dyrektor uważa,  że nie jest to podział  dobry, ponieważ na terenie gm.

Pułtusk mieszka ok.1,5 tyś bezrobotnych  i 1,5 tyś na terenie pozostałych gmin,

czyli 35 na gm. Pułtusk i po 6 na pozostałe  gminy.  Podział  robót publicznych

może  odbyć  się  również  w  zależności  od  podmiotów  gospodarczych  jakie
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funkcjonują na danym terenie. Jednak taki podział również nie jest sprawiedliwy,

ponieważ ok. 90 % tych podmiotów jest na terenie gm. Pułtusk, a  tylko 10 % na

terenie pozostałych gmin.

W związku z powyższym został przyjęty taki podział, że każda z gmin wiejskich

otrzyma  8  osób  na  roboty  publiczne  a  gmina  Pułtusk  -   22  osoby.  Dyrektor

uważa, iż taki podział być może nie jest sprawiedliwy, ale na pewno  właściwy.

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.  Strzyżewski -  odpowiadając  na

interpelację  Radnej  Pani  H.  Pielachowskia  odnośnie  wyrównania  poboczy  na

Popławach od Targowicy w kierunku lasu poinformował, że droga Nr 618 jest

drogą  wojewódzką.  Dlatego  też  interpelacja  Radnej  Pielachowskiej  zostanie

przekazana  do  Dyrektora  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  oraz

Dyrektor ZDP tę interpelację przekaże  Dyrektorowi Rejonu Dróg Wołomin.

Odnośnie  interpelacji  Radnej  Pani  K.   Estkowskiej  dot.  porządku  dróg  i  ulic

powiatowych  –  Dyrektor  poinformował,  że  okres  zimowy  jeszcze  się  nie

skończył. Kończy się on 31 marca 2009r. Poinformował, że sprzątanie ulic już się

rozpoczęło. 

W chwili  obecnej  Zarząd  Dróg  Powiatowych  wykonuje  remonty  nawierzchni

oraz sprzątanie ulic. 

Odnośnie  interpelacji  Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  J.  Króla  dot.  dróg

wojewódzkich i znaków na ulicy wojewódzkiej w kierunku ul. Tartacznej do lasu,

Dyrektor  poinformował,  że  być  może  ten  odcinek  zostanie  przebudowany  i

nastąpi zmiana kierunku organizacji ruchu, być może przebudowa nastąpi od ul.

Aleja Wojska Polskiego do Gołymina wówczas tam również będą zmienione znaki

drogowe dot. terenu zabudowanego.

Burmistrz  Pułtuska  p.  Wojciech  Dębski –  odnośnie   interpelacji  i  odpowiedzi

dotyczącej  budowy  chodników  z  udziałem  samorządów  poinformował,  że

wszyscy  pamiętamy  o  tym  -  zawsze  taki  warunek  wyjściowy  jest  i  taki  był
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stawiany między innymi przy modernizacji  drogi  nr 571,  że  chodnik zostanie

wykonany w momencie,  kiedy będziemy partycypowali  w kosztach.  Burmistrz

przypomniał o spotkaniu, które miało miejsce w tej Sali Rady, podczas którego

Dyrektor  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg  informował,  że  jeśli  będą  środki  na

remont  dróg,  wówczas  będą  one  wykonywane  w  takim  zakresie  jaki  został

określony  w  projekcie.  Czyli  na  terenach  miejskich  łącznie  z  chodnikami,

niezależnie od tego, czy samorząd gminny, czy powiatowy będzie partycypował w

kosztach. 

Burmistrz  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  drogę  nr  571  został  albo   wkrótce

zostanie podpisany aneks z wykonawcą o zwiększenie zakresu robót w ramach

50% jak jest dopuszczalne w ustawie o zamówieniach publicznych .

Odnośnie  drogi  618 sprawa  trochę  się  komplikuje,  bo  wprawdzie  na  2009r.  są

zaplanowane środki w wysokości 9 mln zł na wykonawstwo  i spory w tym udział

miał  nasz  Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  p.  W.  Chrzanowski.

Jednak problem jest tego typu, że odcinek drogi między mostem wyszkowskim a

ul.  Tartaczną  znajduje  się  w  pasie  “Natura  2000”.  Dlatego  też  długotrwała

procedura  związana  z  instytucjami  ochrony  środowiska  wydłuży  termin

wykonania tej drogi i są małe szanse żeby w tym roku wykorzystać 9 mln zł. 

W związku z tym zrodził się pomysł, aby tą drogą zająć się na  obszarze,  który

nie jest objęty “ Naturą 2000” czyli  między ul. Tartaczną a lasem. Jeśli  byłaby

możliwość  takiego  podziału,  wówczas  decyzja  środowiskowa  nie  była  by

konieczna.

Natomiast na odcinku od mostu wyszkowskiego do ul. Tartacznej, zalecenie jest

takie  aby  przewidzieć  pod  lub  nad  drogą  ciąg  komunikacyjny  dla  dzikiej

zwierzyny leśnej. 

Gdyby udało się wyłączyć ten odcinek drogi  to byłaby szansa wykorzystania  9

mln zł jeszcze w tym roku. 

Burmistrz  przypomniał,  że  w  projekcie  drogowym  została  założona  budowa
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chodnika na odcinku od mostu wyszkowskiego do ul.  Sarbiewskiego.  Deklaracja

Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg p. K. Kondraciuka była tak, że jeśli ta

droga będzie realizowana, to niezależnie od tego, czy będzie współfinansowanie z

samorządów, czy też nie, chodnik zostanie wykonany.

Burmistrz poinformował , że raczej nie ma szans aby  droga wojewódzkiej nr 618

została w tym roku zrealizowana, być może w przyszłym roku. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański – odnośnie odpowiedź Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy na zgłoszoną interpelację, poinformował, że pytał o

kryteria przyznawania robót publicznych. Uważa, że jakiś podział mógłby być.

Dodał,  że  jak  sama  nazwa  wskazuje  są  to  aktywne  formy  przeciwdziałania

bezrobociu.  W  związku  z  tym  należy  pomagać  zarówno  bezrobotnym  jak  i

przedsiębiorcom.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  jeżeli  liczba  bezrobotnych  w  gminie

Pułtusk wynosi 1,5 tyś. osób i tyle samo jest w pozostałych 6 gminach powiatu

pułtuskiego,  to  ma  pewne   wątpliwości,  co  do  tego,  czy  taki  podział  jest

sprawiedliwy,  czy  nie.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  nie  kwestionuje

wypowiedzi  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  ale  uważa,  że  Powiatowy

Urząd  Pracy  w  Pułtusku  powinien  opracować  kryteria  podziału  robót

publicznych. 

Ad.22

Przewodniczący– zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad : Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – p.   W. Musiński  

- poinformował, ze chciałby się również wypowiedzieć na temat służby zdrowia.
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Poinformował,  że  do niedawna był  gorącym zwolennikiem budowy szpitala  w

Pułtusku.  Wszystkich  przekonywał  i  zachęcał  do  tego  pomysłu.  Nie  dał  złego

słowa  powiedzieć  na  temat  pułtuskiej  służby  zdrowia,  ponieważ  miał  dobre

doświadczenia ze służbą zdrowia. Poinformował, że 4 lata temu jego ojciec leżał na

oddziale intensywnej terapii w Pułtusku, gdzie miał wspaniałą obsługę. Również

Komendant w 2002r. miał nieszczęśliwy wypadek, trafił  na oddział intensywnej

terapii w Pułtusku i również był bardzo zadowolony z obsługi szpitalnej. 

Jednak w ostatnim okresie czasu – jest zbulwersowany postępowaniem personelu

służby szpitala pułtuskiego, jakością świadczonych usług i podejściem do pacjenta.

Dodał, że przez kilka dni miał okazję zaobserwować jakość pracy, podejście do

pacjenta i realizowanie obowiązków podstawowych . 

Stwierdził, że do tej pory wszyscy usprawiedliwiali  się nawzajem - że  są niskie

płace - teraz już tego usprawiedliwienia nie ma.

Stwierdził, że wniosek jest jeden: z tym personelem i przy tej organizacji pracy w

pułtuskim  szpitalu  ...   te  wieloletnie  zabiegi  władz  powiatu,  te  kilkadziesiąt

milionów złotych – jeżeli to zostanie przetransformowane do nowego budynku –

to są zmarnowane pieniądze.

Komendant  poinformował,  że  lepiej  te  pieniądze  przekazać  tym  placówkom,

które  chcą  leczyć ludzi.  Przede wszystkim to nie  obiekt  tworzy placówkę,  ale

ludzie stanowią cały kręgosłup. 

Komendant poinformował, że dwa tygodnie temu jego teściowa trafiła na oddział

chirurgii do szpitala w Pułtusku ze zdiagnozowanym zapaleniem żył u jednej nogi.

Przez  pół  godziny  trwała  ostra  dyskusja  z  lekarzem  dyżurnym  o  przyjęcie

pacjentki do szpitala. Lekarz stwierdził, że pacjentka jest zdrowa a w tym wieku

noga  może  boleć.  Zaznaczył,  że  jedna  noga  wyglądała  jak  balon,  druga  była

normalna. Komendant zaznaczył, że rozmowa z lekarzem dyżurnym – to nie było

“przekomarzanie się”, ale było to lekceważące, poniżające traktowanie pacjenta.

Na następny dzień (piątek) teściowa miała wymioty, biegunkę. Rodzina uważała
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wówczas, że być może nastąpiło to  po jakimś posiłku i może przejdzie. Kolejny

dzień  (sobota)–  to  samo.   Komendant  poinformował,  że  jego  żona  trzy  razy

dziennie pytała lekarzy, czy zostały wykonane jakieś badania. Okazało się, że nie

było komu wykonać jakiegokolwiek podstawowego badania. Taka sytuacja trwała

do  poniedziałku,  stan  pacjentki  nie  poprawiał  się.  Drzwi  do  personelu  były

zamknięte,  było  jedynie  kilka  pielęgniarek,  które  stwierdziły,  że  być może  we

wtorek będzie lekarz, która będzie mógł zrobić badania, jednak tez do końca nie

wiadomo, czy przyjedzie. Pacjentka zwijała się z bólu na łóżku, przez trzy dni nic

nie  jadła.  Rodzina  podjęła  decyzję,  że  trzeba  coś  z  tym  zrobić.  Komendant

poinformował, ze sam skontaktował się z lekarzem Dulem szukając ratunku dla

teściowej. Lekarz zgodził  się na wykonanie badania USG prywatnie. Jednak po

południu  okazało  się,  że  pacjentka  jest  prawie  konająca  i  nie  ma  się  komu

zainteresować stanem chorej. Teściowa została odłączona od kroplówek, nie były

podawane  jej  żadne  leki.  W związku z  tym,  że  w pułtuskim szpitalu  nie  było

żadnej pomocy, została podjęta decyzja o przewiezieniu pacjentki do Wyszkowa w

celu wykonania prywatnego badania USG. Komendant poinformował, że podczas

wypisywania  pacjentka  ponownie  trafiła  na  oddział  intensywnej  terapii,  gdzie

został ustabilizowany jej stan, po czym karetką została przewieziona do szpitala w

Ostrołęce z podejrzeniem zawału serca.  W szpitalu w Ostrołęce teściowa miała

ciśnienie 70/0, czyli była w stanie prawie agonalnym. Komendant poinformował,

że  w szpitalu  w Ostrołęce  w ciągu niecałych  dwóch godzin  zostały  wykonane

wszystkie badania, między innymi koronarografia, tomograf komputerowy, USG.

Pacjentka odzyskała przytomność, jednak była w takim stanie, że nie nadawała się

do  przeprowadzenia  operacji.   Został  stwierdzony  nieżyt  jelit.  W  pułtuskim

szpitalu przez 4 dni nie dało rady określić, co pacjentce dolegało. Podawano jej

tylko dożylnie leki przeciwbólowe. 

W  szpitalu  w  Ostrołęce  został  nieoperacyjnie  ustabilizowany  stan  pacjentki,

następnie miała  trafić  na oddział  chirurgii,  jednak po dwóch godzinach, w tym
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godzinie  reanimacji  kobieta  umarła.  W  związku  z  tym,  że  nie  była  znana

jednoznaczna przyczyna zgonu, została przeprowadzona sekcja zwłok, w wyniku

której  stwierdzono  zator  tętnicy  krezkowej  i  martwica  całej  długości  jelita

cienkiego.  Z  szoku  kardiologicznego  wynikającego  z  zatrucia  organizmu,

spowodowanego  nieżytem  jelita   trwającego  przez  4  dni  i  martwica  jelita

cienkiego, pacjentka umarła. 

Komendant  poinformował,  że  prze  tych  kilka  dni  miał  okazję  zaobserwować

podejście personelu szpitala w Pułtusku do pacjenta.  Z jego strony jest to żenada i

“wkurzenie”,  a  zwłaszcza  do starszych  ludzi.  Komendant  podkreślił,  ze  z  tym

personelem  i  takim podejściem  do  pacjenta,  przy  przetransformowaniu  go  do

nowego obiektu, jest to strata pieniędzy. W szpitalu w Ostrołęce jest zupełnie inny

świat,  tam personel  nie  chodzi,  tam personel  biega.  Tam nie  szuka się  lekarza,

żeby się o coś dopytać. Tam lekarz nie odwraca się tyłem i nie traktuje pacjenta,

czy rodziny pacjenta jak nie wiadomo kogo. Tam podchodzi lekarz, przedstawia

się i mówi , co się dzieje. Informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarz udziela, co 15

minut. Komendant poinformował, że jego małżonka kompletuje dokumenty i jest

zdeterminowana złożyć wniosek o ściganie za popełnienie przestępstwa personel

poprzez zaniedbanie i doprowadzenie do śmierci. Komendant poinformował, że

odwodzi ją od tego,  ponieważ wiadomo jak jest  ze służbą zdrowia.  Walka z tą

instytucją  jest  jakby  się  z  “koniem  kopał”.  Dodał,  że  jest  tym  bardziej

zdeterminowana,  ponieważ teściowa trafiła  do szpitala  z  zapaleniem żył  nogi  a

okazuje się, że musiała umrzeć poprzez zaniedbanie, ponieważ nie da rady inaczej

tego określić. 

Przewodniczący Rady  - poinformował, że w tej sytuacji można tylko współczuć.

Jednak  Przewodniczący poinformował, że ma nieco inną opinię na temat służby

zdrowia  w  pułtuskim  szpitalu.  Około  miesiąca  temu  znalazł  się  w  podobnej

sytuacji.  Jego  żona  zasłabła  w  Kościele  podczas  Mszy  Świętej.  Została

przeprowadzona do plebani, przyjechało pogotowie, zabrało małżonkę do szpitala
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w  Pułtuska.   Została  jej  udzielona  pomoc,  podano  kroplówkę,  lekarz

przeprowadził badania. 

Przewodniczący zaznaczył,  że  była  to niedziela  po południu.  Po 3-4 godzinach

żona na własne żądanie wyszła do domu z wykonanymi wszystkimi badaniami.

Po  3  dniach  żona  ponownie  źle  się  poczuła.  Ze  skierowaniem  od  lekarza

rodzinnego ponownie udał  się  do szpitala  w Pułtusku,   w którym  wykonano

wszystkie badania. 

Przewodniczący sam był świadkiem fachowej obsługi pielęgniarskiej i lekarskiej.

Podejście  lekarzy  do  wszystkich  osób  leżących  w  szpitalu  na  oddziale

kardiologicznym, było takie  samo. Przewodniczący poinformował,  że na temat

pułtuskiej  służby zdrowia nie  może powiedzieć złego słowa.  I  nie wie dlaczego

taka  przykra  sytuacja  miała  miejsce  w  rodzinie  Komendanta  Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Jedyne, co może w tej sytuacji zrobić to

współczuć. Dodał, że również był w szpitalu w Ostrołęce i jego zdaniem nie jest

tam tak pięknie. 

Pani  Przybyłowska  –mieszkanka  Gminy  Pułtusk –zapytała  Radnych  Rady

Powiatu, dlaczego ludzie muszą wcześniej umierać z powodu złej diagnostyki, złej

aparatury rentgenowskiej, barku tomografu. Poinformowała, że jej mąż miał raka

płuc, guz był wielkości 3 cm x 4 cm i nie został wykryty. Badania były robione

starym aparatem rentgenowskim, który nie wykrył tak dużego guza. W innych

instytutach uzyskała informacje, że gdyby guz został wykryty wcześniej, wówczas

być może dalej  by żył.  Dodała,  że ma ogromny żal do lekarzy, być może pod

presją  władz  nie  mogą  oni  kierować  pacjentów  na  badania  w  celu

oszczędnościowym. Jednak jeśli w poprzednim roku 9 ludzi z 10 zmarło na raka

płuc,  to  chyba  jest  coś  nie  tak.   Zapytała  również  dlaczego  nowy  aparat

rentgenowski jest w nowo budowanym szpitalu a nie w Przychodni. Z informacji

jakie  posiada  wynikała  że  ok.  125  tyś.  zł  potrzebowano  na  dostawanie

pomieszczeń do aparatu. Uważa, że gdyby szpital był lepiej wyposażony jej mąż
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by żył, nie byłoby przerzutów. Kwota 125 tys. zł nie została  przeznaczona na

poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ale 300 tyś. zł. nikt nie żałuje na

pomnik. Za te pieniądze można by było wystawić dom.  Poinformowała, że na

pewno Papież nie  chciałby tego pomnika. Na pewno wolałby aby te pieniądze

przeznaczyć  dla  biednych.  Dodała,  że  nie  wini  lekarzy  za  tą  sytuację,  jednak

uważa, że błąd tkwi w opieszałości władzy. Poinformowała, że szpital powiatowy

w Wyszkowie  jest  w posiadaniu  tomografu  i  tam badania  są  robione  szybko.

Kolega  jej  męża  również  miał  raka  i  wszystkie  badania  zostały  wykonane  w

przeciągu miesiąca. Natomiast mąż zaufał lokalnym lekarzom.

Przewodniczący  Rady –  poinformował,  że  zostały  poruszone  bardzo  smutne

sprawy.  Dodał,  że  każdy  z  nas  ma  jakieś  smutne  wspomnienia.  Sam  mógłby

przytoczyć sytuację sprzed 19 lat, kiedy stracił najdroższą osobę - jedynego brata.

Jednak należy się zastanowić nad tym, co było mówione do tej pory. Uważa, że to

posiedzenie Rady  da do myślenia tym ludziom, którzy w powiecie odpowiadają

za  to  co  jest  najcenniejsze  dla  pozostałych,  mianowicie  za  zdrowie.

Przewodniczący poinformował, że tym akcentem zakończymy obrady dzisiejszej

sesji rady powiatu w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański  – poinformował,  że nie można w

taki sposób zakończyć Sesji. Nie można mówić, że nie przeniesie się wszystkich

ludzi zatrudnionych w SP ZOZ w Pułtusku do nowego szpitala w Pułtusku. Nie

można uogólniać. Wiceprzewodniczący poinformował, że zgadza się z desperacją

przedmówców,  jednak winy nie powinien ponosić  cały SP ZOZ. Zapytał  czy

szpital jest w posiadaniu tomografu?

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku - p.  Iza Groszkowska – poinformowała, że

SP ZOZ w Pułtusku nie posiada  aparatu tomograficznego. Dodała,  że wszelkie

badania  tomograficzne  są  prowadzone  w  ośrodkach,  z  którymi   są  podpisane

umowy.   Są  to  3  najbliższe  ośrodki,  mianowicie  dwa  warszawskie  i  jeden

ciechanowski. W zależności od potrzeby są przewożone osoby do tych ośrodków
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w celu wykonania badania. Dyrektor odnosząc się do wypowiedzi Komendanta

Musińskiego, poinformowała, że  jest jej bardzo przykro, że taka sytuacja miała

miejsce,  jednak potwierdzając słowa Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego, nie

można wszystkich ludzi wrzucać do jednego worka i jednakowo oceniać

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – p. W. Musiński

– poinformował,  że w swojej  wypowiedzi  wyraźnie zaznaczał,  że jego zdaniem

oddział intensywnej terapii działa bez zastrzeżeń.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku - p.  Iza Groszkowska – poinformowała, że

jest  ogrom  ludzi,  którzy  pracują  sumiennie  i  uczciwie.   Nie  chciałaby  aby

uczestnicy Sesji wyszli z wrażeniem, że służba zdrowia źle funkcjonuje, ponieważ

byłoby to bardzo krzywdzące. 

Ad.23 

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

Zamknięcie Sesji. 

Poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Następnie podziękowała za

udział  w  obradach  dwudziestej  szóstej  Sesji   Rady  Powiatu  -  Radnym  i

zaproszonym gościom. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.16.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz 
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