
Protokół Nr XXXVI/06

XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 czerwca 2006 r.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Lech Smyk – jako przewodniczący

obradom- dokonał  otwarcia  XXXVI  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając

formułę  „Otwieram  Sesję  Rady  Powiatu”.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w

posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17

Radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Wiceprzewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  zaproszonych  gości  i

przedstawicieli prasy. 

Ad.2

Wiceprzewodniczący – L. Smyk  – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego

porządku  obrad  -  Zgłoszenie  zmian  do  porządku  obrad.  W  związku  z  brakiem

wniosków, Wiceprzewodniczący odczytał porządek zgodnie z którym będą odbywały się

obrady:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2006r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji  komunalnych oraz zasad ich zbywania,

nabywania i wykupu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów

na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Stypendia  dla



studentów powiatu pułtuskiego 2006/2007” .

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Stypendia  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 2006/2007”.

11.Informacja  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na

terenie powiatu pułtuskiego za 2005 r. 

12.Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pułtusku

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2005.

13.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego za 2005rok.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Domu Pomocy  Społecznej w Ołdakach.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Starostwa Powiatowego  w Pułtusku.

20.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku.

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. 

Ad. 3

Wiceprzewodniczący – L. Smyk  – zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego

porządku obrad Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołu  Sesji Rady Powiatu. 



Wobec  braku  wniosków  Wiceprzewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu nr XXXV Sesji Rady Powiatu 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła protokół Nr XXXV/06

Ad. 4

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

- „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Radna K. Estkowska – zgłosiła zapytania dotyczące dwóch spraw:

– chodnika od ul.Wyszkowskiej do Grabówca

– oraz sprawę ul. Tartacznej w Pułtusku.

Na poprzednich Sesjach Radna zgłaszała ten problem, jednak jak wynika z załącznika

inwestycji  wieloletnich,  ani  jedna  ani  druga  sprawa  nie  będzie  omawiana.  Radna

próbowała  wykorzystać  inne  możliwości  rozwiązania  problemu  –  zgłosiła  sprawę  do

Burmistrza Miasta Pułtuska i otrzymała wsparcie /mimo że Rozporządzenie Ministra nie

przewiduje  takiej  możliwości/   –  dzieci  z  Grabówca były dowożone w roku szkolnym

2005/2006 do szkoły. Radna nie wie, jak od września  będzie z bezpieczeństwem dzieci i

młodzieży maszerujących tą drogą, która niebezpieczna jest dla  pojazdów nie mówiąc o

pieszych... 

Jest bogaty program „drogowy”, jeżeli chodzi o budowę chodników, rowy, przystanki. Na

dzień  dzisiejszy  najistotniejszą  sprawą  jest  chodnik  na  tym  krótkim  odcinku  –  od

Grabówca do ul. Wyszkowskiej w Pułtusku.

Kolejna sprawa dot. ul. Tartacznej, która w lutym była ujęta w planach inwestycyjnych

powiatu, o czym świadczy pismo Pana Starosty do Pana Burmistrza Pułtuska.

Radny K. Łachmański – zapytał, czy w szkołach ponadgimnazjalnych zostały wypłacone

podwyżki dla nauczycieli, ponieważ 31 marca upłynął ustawowy termin.

Podczas  kwietniowej  Sesji  Rady,  Pan  Starosta  odpowiadając  na  pytanie  Radnego

dotyczące  podwyżki  dla  pracowników  niepedagogicznych  w  szkołach

ponadgimnazjalnych  powiedział,  że  zostaną  one  zrealizowane.  Czy  podwyżki  zostały



wyliczone i wypłacone? Ile wynosi wartość podwyżki na etat? Jeżeli zostały wypłacone

wyrównania,  to  Radny prosił  o  podanie za  jaki  okres.   Kiedy przewiduje  się  wypłatę

świadczenia urlopowego dla pracowników i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych?

Radny  podkreślił,  że  zna  termin  ustawowy  –  upływa  z  dniem  31  sierpnia  (ustawa  o

Zakładowym Funduszu  Świadczeń Socjalnych), ale 75% odpisu trzeba wykonać do dnia

31 maja. W związku z tym Radny przypuszcza,  że   środki wszyscy Dyrektorzy posiadają

i  zasadnym  byłoby,  aby  nauczyciele  otrzymali  świadczenia  urlopowe  przed  sezonem

urlopowym. 

W  związku  z  informacją   w  lokalnej  prasie,  że   powiat  podejmuje  się  budowy  hali

widowiskowo-sportowej   przy  LO im. P.  Skargi  w Pułtusku,  Radny zapytał,   czy jest

przygotowany harmonogram prac. Jeżeli tak – to Radny prosi o jego przekazanie, a jeżeli

nie, to pyta w jakim terminie zostanie przedstawiony Radzie Powiatu.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Wiernicki –  poinformował,  że  mieszkańcy  Pułtuska

zwrócili  się  do niego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  przyczyn  dość  rychłego  wydzielania  się

niektórych  działalności  z  SPZOZ-u,  poprzez  przenoszenie,  wydzierżawianie  sprzętu

osobom fizycznym, albo informowanie o takiej koncepcji. Wiceprzewodniczący podkreślił,

że jego wypowiedź w szczególności dotyczy Poradni Rehabilitacyjnej.  

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad,

Wiceprzewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie  opinii  o  projektach uchwał  będących przedmiotem obrad dzisiejszej

Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – Pan Wiesława Barkała -  poinformował, że

na  posiedzeniu  w  dniu  22  czerwca  2006  r.  Komisja  Polityki  Regionalnej  pozytywnie

zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  XXXVI  Sesji  Rady  Powiatu.  Komisja

omówiła i pozytywnie zaopiniowała  Informację Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie dotycząca działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego za

2005 rok.



Przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa –

Pan Zbigniew Szczepanik -  poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 r.

pozytywnie zaopiniował tematy będące przedmiotem obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.

Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała:

• Informacje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pułtusku  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2005.

• Informacje  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Polarnej  w  Pułtusku  o  stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych  miejscowych

oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego za 2005 rok. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych – Pan Zbigniew Wałachowski – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21

czerwca 2006 r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będących tematami

XXXVI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  Pani  Helena  Wojtaszek-

poinformowała,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  21  czerwca  2006  r.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Stanisław Myślak – poinformował, że

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2006 r.  Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty

uchwał  będących  tematami  XXXVI  Sesji  Rady  Powiatu.  Ponadto  Przewodniczący

poinformował, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała

propozycje zmiany projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r. 

Ad. 5

Wiceprzewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006r. 

W związku z brakiem pytań,  uwag i wniosków, Wiceprzewodniczący odczytał  projekt

uchwały  w  sprawie:  zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób



Niepełnosprawnych na 2006r.   i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXVI/275/06 została podjęta.

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2006r.

Wiceprzewodniczący poprosił o zabranie głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Skarbnik –  poinformowała,  że  projekt  uchwały  był  dwukrotnie  opiniowany  na

posiedzeniach  Komisji  Budżetu  i  Finansów  (w  dniach  22  czerwca  i  30  czerwca  br.).

Poinformowała, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie zmian do  omawianego na

posiedzeniach Komisji stałych projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2006 r.:

• wprowadzenia  do  budżetu  projektu  „Euroalternatywa  2-  nowe  role  zawodowe

mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego” finansowanego z funduszy strukturalnych; jest

to projekt, który będzie realizowany w ciągu dwóch lat (2006-2007), a jego całkowita

wartość wynosi  1.104.420 zł.  (na rok bieżący jest  to kwota 156.300 zł, którą stanowi

dotacja przekazywana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego);

• wprowadzenie  do  budżetu  zadania  -   zakup  samochodu  bojowego  na  potrzeby

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Udział własny powiatu

wynosi  220.000  zł  (w tym:  100.000  zł.  stanowi  dotacja  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  120.000  zł.  stanowią  środki  własne

powiatu). Zadanie – zakup samochodu – będzie w całości realizowane przez KPPSP w

Pułtusku. Wartość zadania wynosi ok. 650.000 zł. Skarbnik zaproponowała zwiększenie

dochodów i wydatków na zakupy inwestycyjne w planie finansowym KPPSP o kwotę

487.500 zł  - są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany. 

Pan Wiceprzewodniczący Rady  otrzymał  projekt  uchwały uwzględniający  omówione i



zaopiniowane zmiany. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Wiernicki –  potwierdził,  że  na  posiedzeniu  Komisji

Budżetu i Finansów omawiany był projekt uchwały w sprawie zmian budżetu, mówiono o

koncepcji zadłużenia się. Przypomniał, że deficyt w chwili obecnej wynosi ok. 9 mln zł. Na

posiedzeniu Komisji była mowa o sposobie finansowania pewnych zadań w tym roku.

Jednak w przypadku zadań, których realizacja ma rozpocząć w bieżącym roku i zadań,

których  realizacja  została  już  rozpoczęta  -  budowa  szpitala  i  przewidywana  do

rozpoczęcia budowa hali widowiskowo – sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku,

Radny ma pewne wątpliwości dotyczące koncepcji zadłużenia się. Radny,  po ponownej

analizie  otrzymanych  materiałów  stwierdził,  że  na  przyszły  rok  nie  będzie

zabezpieczonych w budżecie powiatu środków, możliwości sfinansowania dalszej części

budowy szpitala oraz rozpoczęcie budowy hali sportowej. Prosił o wyjaśnienie koncepcji,

mechanizmów funkcjonowania. 

Starosta  – emisja obligacji  jest  odważną decyzją,  która była szczegółowo omawiana na

posiedzeniach  komisji.  Starosta  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  wniosek  o

dofinansowanie  zadania  „Budowa  Szpitala  w  Pułtusku”,  który  został  złożony  do

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  przeszedł  formalną  procedurę,  czyli  został

aplikowany  do  rozdziału  środków  przez  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego.

Konstrukcja  finansowa  w przypadku  budowy  szpitala  jest  następująca  -  powiat  musi

zapewnić piętnastoprocentowy udział własny  w wysokości 2.100.000 zł., aby mógł starać

się o dofinansowanie zadania w wysokości  11.900.000 zł. Starosta podkreślił, że należy

przygotować się do absorpcji środków unijnych w kontekście programu na lata 2007-2013.

Starosta  podkreślił,  że  został  wybrany  wariant  podziału  środków  optymalny  dla

Województwa  Mazowieckiego,   przydzielający  środki  w  wysokości  ok.   1.800.000.000

euro.  Jest  to  kwota   6  -krotnie  większa  niż  wysokość  środków  dostępna  w  okresie

ostatnich  3  lat.  Starosta  powiedział,  że  do  końca  sierpnia   br.  Marszałkowie  będą

konsultować  tzw.  regionalne  programy  operacyjne,  które  będą  wdrażane  w  latach

następnych. Starosta podkreślił, że bez względu na skład przyszłej Rady Powiatu należy

przygotować  wnioski  aplikacyjne,  ponieważ  często  czynnikiem  decydującym  o

pozyskaniu środków na zadanie była  kolejność  składania wniosków. Ponadto Starosta

poinformował, że wniosek powiatu o 13,5 mln zł dotacji  w ramach działania 1.1. ZPORR



znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów i w przypadku pojawienia

się  wolnych,  niewykorzystanych  środków  finansowych  wniosek  ten  może  otrzymać

dofinansowanie.  Istnieje  duża  szansa  na  pozyskanie  środków  na  to  zadanie.  Chcąc

pozyskiwać  kolejne  środki  „z  zewnątrz”  należy podjąć  decyzję,  czy wstrzymać się  od

działań,  nie  podejmować  decyzji  o  przyszłych  inwestycjach  do  czasu  wyborów

samorządowych,  czy  przygotowywać  wnioski  aplikacyjne.  Powiat  powinien  być

przygotowany  na  konieczność  zabezpieczenia  udziału  własnego,  tylko  należy  mieć

świadomość, że inwestycje nie mogą ograniczyć się tylko  do budowy szpitala. Jest wiele

sfer, które wymagają doinwestowania m.in. infrastruktura drogowa.  

Starosta podkreślał, że warunkiem przygotowywania planów odnośnie hali widowiskowo

– sportowej,  jest  posiadanie prawa własności nieruchomości - gruntów przy LO im. P.

Skargi w Pułtusku. Starosta poinformował, że Kuria Biskupia w Płocku wyraziła zgodę na

przeniesienie   własności  gruntu  na  rzecz  powiatu  pułtuskiego  na  cel  budowy  hali

widowiskowo-sportowej. Ponadto Proboszcz Parafii św. Mateusza ks. Kanonik W. Kosek

przygotował  wniosek  do  Burmistrza  Miasta  Pułtusku  o  zatwierdzenie  wstępnego

podziału  nieruchomości  na  ww.   potrzeby.  Starosta  odpowiadając  na  wcześniejsze

pytanie, zadane przez  Radnego  K. Łachmańskiego dot. harmonogramu prac związanych

z  tą  inwestycją  wyjaśnił,  że  obecnie  jest  jedno  zadanie  –  pozyskanie  prawa własności

gruntu.  Po  podpisaniu  aktu  notarialnego,  stwierdzającego  nabycie  gruntu  na  rzecz

powiatu  pułtuskiego,  zostanie  uruchomiona  odpowiednia  procedura  i   zostanie

opracowana koncepcja budowy hali.  

Starosta poinformował, że powiat pułtuski nie ma ciężkiego samochodu pożarniczego i

jako jeden z siedmiu powiatów województwa mazowieckiego na szansę na pozyskanie

środków na zakup tego samochodu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA.

Starosta poruszył sprawę projektów drogowych. Poinformował, że modernizacja dróg jest

zadaniem najbardziej obciążającym budżet, ale jest tak wiele potrzeb w tym zakresie, że

Rada  Powiatu  praktycznie  nie  ma  wyboru  i  musi  podejmować  decyzje  o

przygotowywaniu projektów. 

Odnośnie budowy szpitala w Pułtusku Starosta stwierdził, że szpital można skończyć w

innej  konfiguracji  finansowej.  Starosta  poinformował,  że  prowadził  w  tej  sprawie



rozmowy  z  Posłem  p.H.  Kowalczykiem  i  Wiceminister  Zdrowia  p.A.Gręziak.  W

przypadku konieczności zabezpieczenia przez samorząd powiatowy  udziału własnego  w

wysokości 25% wartości inwestycji, należy mieć świadomość, że powiatu nie będzie „stać”

na poniesienie takich kosztów. 

W  przypadku  infrastruktury  oświatowej,  Starosta  podkreślał,  że  najpierw  były

modernizowane i wyposażane te szkoły,  w których remont był w najpilniejszy, były w

najgorszym  stanie  technicznym.  Obecnie  pozostała  modernizacja  budynku  LO  im.

P. Skargi w Pułtusku. Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały,   Zarząd Powiatu ogłosi

przetarg na wymianę okien w LO im. P. Skargi w Pułtusku. 

Starosta podkreślał, że pewne „elementy” w propozycji Zarządu odnośnie emisji obligacji,

są przygotowaniem do realizacji  inwestycji w kolejnych lata. Starosta stwierdził że warto

podejmować starania o środki z „zewnątrz”, ponieważ, jeżeli udałoby się pozyskać 13,5

mln na modernizację dróg w ramach działania 1.1. ZPORR oraz  12 mln zł na budowę

szpitala z Kontraktu Wojewódzkiego jest  to  łącznie ok.  25 mln zł,  czyli  prawie „drugi

budżet powiatu”. Jeżeli  zapewniając 15% udział własny, będzie można pozyskać środki w

wysokości  85% na zadania  z  zakresu modernizacji  dróg   bądź budowę hali  przy  LO,

wówczas Starosta nie ma wątpliwości, aby podjąć się tych zadań. 

Starosta  jest  świadomy,  że   zaciągniecie  zobowiązań  jest  ważną  decyzją  i  była  ona

szczegółowo analizowana i dyskutowana oraz że jest to obciążenie budżetu powiatu w

kolejnych latach.  Jednocześnie zgodnie z ustawą o finansach publicznych „Łączna kwota

długu  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  koniec  roku  budżetowego  nie  może

przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym”.

Jest to wartość zadłużenia nierealna w przypadku powiatów, ale są duże miasta w Polsce,

które  są  zadłużone  do  wysokości  50%-60%.  Starosta  poinformował,  że  projekt  zmian

ustawy  o  finansach  publicznych  zakładał,  iż  to  bank,  ponieważ  monitoruje  budżet,

mógłby  decydować do jakiej  wysokości samorząd może się zadłużyć.   Zadłużenie  jest

rozłożone  w  czasie  i  spłata  w  ciągu  roku  nie  przekracza  wartości  1,5%  -2%  całości

budżetu. W przypadku emisji obligacji jest propozycja, aby okres karencji wyniósł 3 lata,

aby móc spłacić zobowiązania z lat  poprzednich.  Starosta  podkreślił,  że należy  podjąć

pewne zobowiązania, aby można było skorzystać ze środków unijnych. Warto podjąć się

takich działań, ponieważ nie będzie innych środków na inwestycje.



Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Wiernicki –  stwierdził,  że  nie  uzyskał  odpowiedzi  na

swoje  pytanie.  Skonkretyzował,  że  chodzi  mu  o  dwa  zadania:  szpital  i  budowę  hali

widowiskowo – sportowej.  Przypomniał, że w spawie szpitala trwały długie rozmowy,

cała  Sesja  Rady  Powiatu  była  poświęcona  temu  zagadnieniu,  zgłaszano  potrzebę

przygotowania  ścieżki  „optymistycznej  i  pesymistycznej”.  Podkreślił,  że  jeśli  przy

budżecie była mowa o sposobie finansowania szpitala, to Radny spodziewał się, że taką

informację  otrzyma,  ale  widocznie  nie  ma potrzeby,  aby  Radni z  pełną  świadomością

podejmowali  decyzję  o  zadłużeniu powiatu   na  okres  15  lat  (tyle  będzie  trwać  spłata

wyemitowanych  obligacji  komunalnych).  W  dokumentach  nie  ma  żadnych  obliczeń

dotyczących sposobu, czasu wykorzystania środków pozyskanych w związku z emisją

obligacji,  szczególnie  w  odniesieniu  do  inwestycji  -  budowy  szpitala  i  budowy  dróg.

Podkreślał,  że  nie  jest  przeciwny:  budowie  ronda,  wymianie  okien  w LO,  zakupieniu

sprzętu bojowego dla KPPSP. Stwierdził, że są to inwestycje bardzo istotne, niezbędne dla

bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonowania powiatu. Podkreślił, że gdyby rozmowy

miały  miejsce  wcześniej  i  byłaby  informacja  dotycząca  sposobu składania  wniosku  na

pozyskanie środków na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II-Kolejowej-

Ogrodowej-Na  Skarpie,  być  może  nie  byłoby  odmowy  z  budżetu  państwa,  ponieważ

realizacja zadania zakończyła się w ubiegłym roku. Wtedy być może nie trzeba byłoby

pozyskiwać  na  to  zadanie  600.000  zł  z  obligacji,  ale  istniałaby  możliwość  uzyskania

środków  z budżetu państwa. Być może w przyszłym roku na to zadnie, można byłoby

pozyskać  jakieś  środki  z  budżetu  państwa.   Wiceprzewodniczący  uważa,  że  należy

pokazać  „  drogę  do realizacji  zadania”,  bo być może niepotrzebnie  w tym roku Rada

zamierza wykonywać to  rondo–  Radny tego  nie  wie...  Są  to  rozważania,  które  Radny

chciałby poznać,  szczególnie  w kontekście  budowy szpitala  i  planowanej  budowy hali

sportowej  np.  jeżeli  w tym roku  zakupimy  grunt,  kiedy  planowana jest  budowa hali

sportowej np. za 15 lat...?

Starosta – powiedział, że jeśli uchwała zostanie podjęta, wówczas gros środków zostanie

wydanych w 2006 roku. W przypadku budowy szpitala obowiązują umowy (związane z

otrzymaniem  dotacji  z  Kontraktu  Wojewódzkiego),  które  muszą  być  w  tym  roku

zrealizowane. 

Odnośnie budowy ronda, Starosta przypomniał, że w budżecie Gminy Pułtusk jest na ten



cel zapisana kwota - 300.000 zł. W przyszłym roku będzie realizowany przez Marszałka

Województwa  Mazowieckiego  program  „Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego”  (środki

Banku Światowego). W bieżącym roku można składać wnioski o dofinansowanie w 2007

roku, w ramach tego programu,  zadań w formie dotacji . W związku z powyższym, rodzą

się pytania: czy złożyć wniosek, czy czekać? 

Jeśli  chodzi  o  wymianę  okien  w  LO  w  Pułtusku,  koszty  zostały  ujęte  w  zbiorczym

zestawieniu  kosztów,  przygotowany  jest  kosztorys  inwestorski  (wartość  zadania

ok.300.000 zł). Cena będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. 

Starosta podkreślił, że w przypadku budowy hali, na etapie końcowym jest sfinalizowanie

zakupu gruntu.   Od „kondycji  finansowej” powiatu i  możliwości pozyskania środków

będzie   zależeć  będzie  wygląd hali. Jednak warunkiem podstawowym  jest  posiadanie

przez powiat prawa własności gruntu położonego przy  LO im.P.Skargi.  

Odnośnie zakupu samochodu dla KP PSP w Pułtusku, Starosta poinformował, że termin

realizacji zadania uzależniony jest od terminu ogłoszenia przez Komendę Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej przetargu.   

Starosta poinformował, że powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 80.000 zł i

planowane jest wykonanie modernizacji odcinka drogi przebiegającej  na terenie Gminy

Pokrzywnica. Odnośnie projektów drogowych Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu

wystosował do wszystkich Przewodniczących Rad Gmin, Wójtów i Burmistrza pisma, aby

do dnia 28 lipca br. zdecydowali, czy  będą wspólnie wykonywane projekty drogowe na

lata  następne  (akceptacja  proponowanego  zakresu  modernizacji  i  50%  wysokości

współfinansowania  gminy  w  kosztach  własnych).  Starosta  uważa,  ze  jeżeli  w  dniu

dzisiejszym zostanie podjęta uchwała, to powinna zostać zorganizowana kolejna Sesja, na

której Rada zatwierdzi zakres projektów modernizacji dróg wykonywanych w kolejnych

latach. Efekty obecnie podejmowanych decyzji  będą za lat kilka. Przypomniał, propozycję

Zarządu Powiatu skierowaną do Rady Gmin,  aby podjęły uchwały intencyjne,  deklarując

współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych, zakładając: 85% wartości zadania –

to dofinansowanie ZPORR a pozostałe 15% - to udział własny, sfinansowany w równych

częściach przez samorząd powiatowy i  gminy.

Przypomniał,  że  wystąpił  z  pismem  do  Pani  Wiceminister  Zdrowia  Anny  Gręziak  o

wsparcie działań przy  budowie  szpitala i  uwzględnieniu szpitala  w Pułtusku w siatce



szpitali w Polsce. Z takim samym pismem Starosta  zamierza zwrócić się również do Posła

na Sejm RP – p. H.Kowalczyka. Starosta powiedział, że w przypadku budowy szpitala,

wariantem optymistycznym jest jego ukończenie z jak najmniejszym bądź bez  udziału

własnego  powiatu.  Najistotniejszymi  sprawami  inwestycyjnymi,   determinującymi

wydatki  budżetowe  są  :  „Budowa  szpitala  w  Pułtusku”,  budowa  hali  widowiskowo-

sportowej  przy LO im.P. Skargi w Pułtusku i projekty drogowe. Starosta  uważa, że w

sytuacji pozyskania dofinansowania w wysokości 85% wartości inwestycji, „nie ma się nad

czym  zastanawiać”.  Starosta  powiedział,  że  odnośnie  ukończenia  budowy  szpitala,

zakłada  wariant  optymistyczny,  w  kontekście  udziału  reprezentantów  powiatu  na

wyższych szczeblach władzy.  

Radny K. Łachmański- zapytał czy nie ma bezpieczniejszej formy pozyskania środków na

inwestycje, czy wszystkie sposoby pozyskania środków zostały wykorzystane? Czy koszt

zadań – budowa drogi Budy Pobyłkowskie – Wólka Zalewska, wymiana okien w LO im.P.

Skargi, budowa ronda - musi być koniecznie pokrywany z emisji obligacji komunalnych?

Radny  zgadza  się  ze  Starostą,  że  realizacja  tak  zasadniczych  inwestycji  jak  budowa

szpitala,  budowa  hali  widowiskowo-sportowej  zależą  od  kondycji   i  możliwości

finansowych powiatu w latach przyszłych. Z tym  też wiąże się obawa i pytanie Radnego -

czy nie zostanie  zachwiana płynność finansowa, „jak  zrealizowana zostanie dopłata do

tych inwestycji na przyszłe lata”? Jest to przyczyna złożenia przez Radnego interpelacji

odnośnie harmonogramu prac, ponieważ bez takiego harmonogramu trudno jest mówić o

inwestycjach na przyszłość. Radny sądzi, że w swojej wypowiedzi Wiceprzewodniczący Z.

Wiernicki nie kwestionował żadnego zadania.

Starosta – przypomniał, że w przypadku głównej inwestycji,  jaką jest budowa szpitala,

zakłada wariant optymistyczny – finansowanie inwestycji z Kontraktu Wojewódzkiego.

Starosta  podkreślał,  że  jeżeli  byłaby  w  budżecie  możliwość  zaciągnięcia  kredytu   na

dokończenie budowy szpitala, na pewno podjąłby działania zmierzając w tym kierunku.

Jednak powiat pułtuski ma swoich przedstawicieli w pewnych organach władzy, zatem

Starosta podejmuje wszelkie działania aby pozyskać wsparcie tej inwestycji. 

Starosta  podkreślał,  że  na  zadanie  wymiana  okien  w  LO  im.P.  Skargi  rozważano

pozyskanie  środków  z  programu  wdrażanego  przez  Marszałka  Województwa,  jednak

jego zasady przewidują dofinansowanie infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich,



albo  w  miejscowościach  do  5  tys.  mieszkańców  (kwalifikuje  się  jedynie  ZSR

im.J.Dziubińskiej).  

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to dotacja, której maksymalna wysokość to

80.000 zł. Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy skrzyżowania

ulic Jana Pawła II-Kolejowej-Ogrodowej-Na Skarpie, jednak trzeba przyznać, że  trudno

jest te ulice zaliczyć do ciągu drogowego Pułtusk, ul. Mickiewicza-Bulkowo-Gąsiorowo.  

Wiceprzewodniczacy – Z.Wiernicki – z informacji, jakie posiada wynika, że modernizacja

ciągu drogowego Pułtusk, ul. Mickiewicza-Bulkowo-Gąsiorowo miała zostać zakończona

w ubiegłym roku.

Starosta – do tego co powiedział Wiceprzewodniczący, należy dodać zwiększenie wartości

inwestycji  o  tą  kwotę.  Starosta  poinformował,  że  inwestycja  -  budowa  ronda  jest

współfinansowana  w połowie przez Gminę Pułtusk (Rada Miejska podjęła uchwałę w

powyższej sprawie, pomiędzy Miastem Pułtusk i Powiatem   Pułtuskim zostało podpisane

porozumienie). Została przygotowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i po

podjęciu przez Radę Powiatu w dniu dzisiejszym uchwały, Zarząd Powiatu na jednym z

najbliższych posiedzeń podejmie  decyzję o ogłoszeniu  przetargu.

Płynność  finansowa  nie  jest  zachwiana,  a  nawet  jeżeli  zachodziłaby  taka  konieczność

istnieje  jeszcze możliwość większego zadłużenia powiatu,  jednak Starosta  nie  chciałby,

aby podejmować taką  decyzję.   Jeżeli  obecny  deficyt  wynosi  ok.  17,9% w przypadku

zaciągnięcia  jeszcze  kredytu  w  wysokości  3  mln  zł  na  budowę  szpitala,  zadłużenie

powiatu wzrośnie o 10%. Starosta przypomniał o   piśmie wystosowanym do Posła  p.H.

Kowalczyka w sprawie finansowaniu inwestycji  budowa szpitala w Pułtusku, bez udziału

lub z jak najmniejszym udziałem samorządu powiatowego.  

Wiceprzewodniczący Rady – Z. Wiernicki – poprosił o program przedstawiający sposób

osiągnięcia  zamierzonych  celów,  ponieważ  wcześniej  dyskutując  o  poprawie  drogi

Pułtusk  ul.  Mickiewicza-Bulkowo-Gąsiorowo,  mówiono  o  pewnej  perspektywie.

Wiceprzewodniczący powiedział, że w dalszym ciągu nie jest zadowolony z drogi Pułtusk

ul.  Mickiewicza  -  Lipniki  –  Bulkowo  Stare  –  Gąsiorowo.  Zatem  w  takim  przypadku,

należy stwierdzić, że  we wcześniejszych założeniach, które Zarząd Powiatu prezentował

na posiedzeniach Rady Powiatu w Pułtusku musiały wystąpić błędy,  które  nie zostały

dostrzeżone. Wiceprzewodniczący podkreślił, że nie przypomina sobie (poza informacją,



że  wnioski  są  składane)  żadnej  dyskusji  na  temat  tego,  co  miało  zostać   we wniosku

uwzględnione. Z przykrością stwierdził fakt, że w bieżącym roku powiat nie otrzyma na

modernizację tej drogi – rondo przy ul. Mickiewicza kwoty 300 tys. zł z budżetu państwa,

gdzie  niepotrzebne  byłyby  środki  z  obligacji,  ponieważ  Miasto  Pułtusk  deklarowało

pozostałe 300.000 zł. Dając za przykład tą sytuację, Radny stwierdził, że  brakuje rzetelnej

informacji  przedstawiającej  warianty  realizacji  danego  zadania  –  optymistyczny  i

pesymistyczny.  Jeżeli rok wcześniej byłaby otwarta i uczciwa dyskusja o tym, że budowy

szpitala nie uda się dokończyć w  2006 roku, ale trzeba myśleć o zrealizowaniu inwestycji

w roku 2007; to nie byłoby zarzutów, ze Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej

pytając w ubiegłym roku o sposób wykorzystania środków niewygasających prowadził

wrogą kampanię. Celem SPZP jest to, aby zadania inwestycyjne realizować, jak najlepiej,

jak  najdogodniej,  najefektywniej,  oczywiście  wykorzystując  posiadane  środki  w  taki

sposób, aby efekt był jak największy. Radny nie doszukuje się tego, że ktoś popełnił błąd

w związku z budową ronda przy ul. Jana Pawła II,  czy w związku z realizacją napraw

drogowych na odcinku Pułtusk – Gąsiorowo. Wiceprzewodniczący rozumie zapewnienie

Starosty,  że  najbliższa  Sesja  zostanie  poświęcona  dokładnemu  omówieniu  inwestycji

drogowych. Radny podkreślał, że jeżeli rozważana jest idea budowy hali sportowej to w

tym momencie, jeżeli to miałby być program przynajmniej na dwa lata, to powinno być

pokazane  np.:  2006  r.  -  wykup  gruntu  i  projekt  ...  Ale  jeżeli  jest  mowa  o  programie

inwestycji  wieloletniej  to  nie  tak  się  zaczyna.  Owszem  można  brać  pod uwagę,  że  w

przyszłym roku może brakować środków na inwestycje, że w tym roku jakiś planów nie

zostanie zrealizowany.  Patrząc  rzetelnie na sposób planowania  budżetu i  budowę hali

sportowo-widowiskowej  –  należy  pokazać  jak  ta  inwestycja  zostanie  zrealizowana,  bo

inaczej to wydaje się, że jest to tylko i wyłącznie hasło wyborcze. 

Starosta – niestety w swoim ostatnim zdaniu Pan Wiceprzewodniczący zawarł  smutną

kwintesencję swojej wypowiedzi. Starosta przypomniał, że na posiedzeniach Komisji nie

zgłaszano żadnych obiekcji odnośnie emisji obligacji. Podkreślił, że sfinalizowanie zakupu

gruntu nie jest  hasłem wyborczym. W bieżącym roku należy nabyć grunt i sporządzić

projekt, wówczas będzie znana wartość inwestycji i dopiero wówczas można podejmować

dalsze ustalenia. W dniu dzisiejszym trudno jest podać harmonogram – harmonogramem

jest  dotychczasowe prowadzenie przez Starostę uzgodnień w celu stworzenia możliwości



nabycia  gruntu  pod  budowę  hali.  Starosta  podkreślił,  że  „boli  go”  stwierdzenie,  że

Wiceprzewodniczący  nie  widzi  żadnej  różnicy  jeśli  chodzi  o  ulicę  Mickiewicza.

Powiedział, że jest człowiekiem ekspansywnym i ze względu na swoje doświadczenie na

pewno  „nie  przegapi”  możliwości  uzyskania  pozyskania  środków  z  zewnątrz  na

inwestycje.  Jeżeli  będzie  taka  konieczność  to  za  rok  Rada  Powiatu  kolejnej  kadencji

zdecyduje  o  emisji  obligacji  o  wartości  3  mln  zł  i  przy  dofinansowaniu  inwestycji  z

kontraktu wojewódzkiego lub budżetu państwa istnieje możliwość zakończenia „Budowy

Szpitala  w  Pułtusku”  w  2007r.  Wariantem  optymistycznym  jest  –  to,  czego  Starosta

domaga się od przedstawicieli powiatu pułtuskiego w parlamencie - czyli dofinansowanie

z  budżetu  państwa.  Starosta  uważa,  że  jeżeli  Radni  są  przeciwni  przedstawionym

propozycjom,  to  można  zarządzić  przerwę,  zgłaszać  wnioski  zmniejszające  zakres

planowanych  inwestycji,  a  środki  z  emisji  obligacji  przeznaczyć  jedynie  na  zadanie  -

„Budowę Szpitala w Pułtusku.”

Wiceprzewodniczący Rady – Z.  Wiernicki –  podkreślał,  że celem jego  wypowiedzi nie

było pominięcie pewnych inwestycji, które zostały ujęte w projekcie uchwały. Ponownie

przypomniał,  że  nie  otrzymał  żadnej  pisemnej  informacji  na  temat  wykorzystania

środków.  Zastrzegł,  że  wstrzyma  się  do  głosu  i  wyraził  nadzieję,  że  członkowie

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej również tak uczynią. Uzasadnił to tym,

że powiat jest  na tyle dynamiczną instytucją,  zwłaszcza jeśli  chodzi o budżet,  że jeżeli

zachodziła  konieczność  to  Sesja  Rady  Powiatu  była  zwoływana  w  ciągu  kilku  dni  i

podejmowano  uchwały  takie,  które  Zarząd  przedstawił  jako  najlepsze.

Wiceprzewodniczący  stwierdził,  że  w  chwili  obecnej  ma  zbyt  dużo  wątpliwości

dotyczących realizacji budżetu,  w szczególności odnośnie  zadłużenia, aby pewnie można

było zagłosować „za” podjęciem uchwały.

Radny p. W. Cienkowski –uważa, że zadawane pytania nie dotyczą projektu uchwały  

i szkoda czasu na kłótnie.

Radny p. K. Łachmański – stwierdził, że każdy Radny ma prawo się wypowiedzieć.  

Wiceprzewodniczący – poprosił o pytania dotyczące projektu uchwały.

Radny p. K. Łachmański – czy „dopłata  do dużego projektu drogowego o wartości 13 mln

zł.  jest ujęta w budżecie powiatu?

Skarbnik – odpowiedziała, że ten „duży projekt” dot. modernizacji dróg powiatowych, o



który Radny zapytał, jest ujęty w  budżecie powiatu na 2006 rok od momentu podjęcia

przez  Radę  Powiatu  pierwotnej  uchwały  w  sprawie  budżetu  powiatu  pułtuskiego  na

2006r.  Nie jest to nowe zadanie wprowadzane do budżetu.

Radny p. K. Łachmański – Pani Skarbnik  odpowiedziała, że w bieżącym roku płynność

finansowa będzie zachowana, ale pytanie Radnego  dotyczyło tego jak będzie wyglądała

płynność  finansowa  w  latach  przyszłych.  Radny  troszczy  się  o  realne  zakończenie

omawianych inwestycji,  które niewątpliwie są potrzebne,  ale Radny nie ma wiedzy na

temat  jakie  będzie  zadłużenie  w  przypadku  ich  realizacji.  Odnośnie  dofinansowania

budowy hali sportowej, Radny stwierdził, że wszyscy wiedzą, jakie są źródła i możliwości

pozyskiwania środków na realizację  tego typu inwestycji,  ponieważ one od lat  się nie

zmieniają.

Starosta – posłużył się przykładem samorządu Gminy Pułtusk, która gdyby w pierwszym

terminie  złożył  wniosek  na  dofinansowanie  w  ramach  ZPORR  pewnej  realizowanej

inwestycji, wówczas najprawdopodobniej otrzymałby środki, ale ponieważ wniosek został

złożony w drugim terminie – zadanie nie uzyskało dofinansowania. Starosta podkreślał,

że  jeżeli  projekt  zostanie  przygotowany  wcześniej,  wówczas  można  w  pierwszych

terminach aplikować o środki. Starosta uważa, że Radni Wiernicki i Łachmański mogli od

razu  powiedzieć,  że  wstrzymują  się  w  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały,  co  jest

jednoznaczne z brakiem poparcia propozycji Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodniczący L.Smyk – poprosił Z. Wiernickiego o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący  Z.  Wiernicki  odczytał  projekt   uchwały,  Wiceprzewodniczący

L.Smyk  zarządził  głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  w  sprawie   zmian  budżetu  na

2006r.

Za 10 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 4 Radnych

Uchwała nr XXXVI/276/06 została podjęta. 

Wiceprzewodniczący na prośbę Radnych zarządził pięciominutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady.



Ad. 11

Wiceprzewodniczący – zaproponował przejście do punktu 11 porządku obrad Informacja

Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  dot.  działalności  inspekcyjnej  na  terenie

powiatu pułtuskiego za 2005 r.  i poprosił radnych o zadawanie pytań. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  podziękował  p.  Markowi

Nowotczyńskiemu Inspektorowi  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Warszawie Delegatury w Ciechanowie za przybycie.

Rada Powiatu przez aklamację przyjęła Informację Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  dot.  działalności

inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego za 2005 r.

Ad. 7

Wiceprzewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  zasad  ich

zbywania, nabywania i wykupu. 

Poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Skarbnik –  poinformowała,   że  propozycja  uchwały  wynika  z  zadań  inwestycyjnych.

Powiedziała, że obligacje będą przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

• budowa szpitala,

• powiatowa infrastruktura drogowa,

• infrastruktura oświatowa,

• bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Wysokość  emitowanych  obligacji  4.800.000  zł.  Proponuje  się  obligacje   15-letnie,  z

trzyletnim okresem karencji  /ponieważ w tych latach budżet  jest  najwyżej  obciążony/.

Obligacje są bardziej elastycznym instrumentem niż kredyt, ponieważ zaciągając je należy

określić  główny  cel  /np.  ochrona  zdrowia,  infrastruktura  drogowa,  bezpieczeństwo/  i

zawsze  istnieje  możliwość  zmodyfikowania  zadania,  na  które  zostaną  przeznaczone

środki.  Nie  ma  również  potrzeby  rozliczania  się  z  wykonania  zadania  na  podstawie

faktur,  tak  jak  to  jest  wymagane  w  przypadku  kredytu.  Jeżeli  wartość  zadania   po

przetargu  będzie  niższa  niż  zakładana,  bądź  jakieś  zadanie  nie  będzie  realizowane



wówczas można zrezygnować z pewnej serii i nie ponosić jej kosztów. Oprocentowanie  w

skali roku (uwzględniając wszystkie koszty) wynosi ok. 5%. Oznacza to, że obligacje są

tańsze  od  kredytu  o  marżę  banku.   Wynegocjowana  z  BISE  marża  wynosi  0,4%,  co

również jest konkurencyjne w porównaniu do kredytu. 

Skarbnik przedstawiła koszty emisji obligacji– które wynoszą ok. 5%:

• WIBOR 3M,

• marża banku – 0,4 %

• obsługa programu – 0,1%

• tzw. uplasowanie obligacji – 0,05 %

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Wiernicki –  zapytał  do  jakich  osób  adresowane  są

obligacje, czy osoba fizyczna- mieszkaniec Pułtuska- będzie mogła nabyć takie obligacje?

Ponadto zapytał, jaka może być najniższa kwota nabytych obligacji emitowanych  przez

Powiat Pułtuski ? Jaki profit uzyska nabywający obligacje – czy tylko 5%, czy jest to tylko

profit banku ? 

Skarbnik – poinformowała,  że  propozycja  emisji  obligacji  jest  kierowana do sprzedaży

niepublicznej, czyli będzie kierowana przez BISE do wybranych inwestorów. Jednak nie

oznacza to braku możliwości nabycia obligacji  przez osobę fizyczną. Minimalna kwota

obligacji, jaką osoba fizyczna może zakupić wynosi 500.000 zł z tym, że nie muszą być to

obligacje  powiatu  pułtuskiego,  tylko  np.  100.000  zł  –  obligacje  powiatu,  a  pozostałe

400.000  zł  obligacje  innych   firm  bądź  instytucji.  Nawet  gdyby  nie  było  nabywców

zainteresowanych  zakupem  obligacji  powiatu  bank  gwarantuje  ich  wykup.  Skarbnik

stwierdziła, że obecnie nie zna zasad zakupu obligacji komunalnych przez osoby fizyczne

ponieważ są to indywidualne sprawy bankowe  - określane przez bank.  

Radny p. K. Łachmański – zapytał czy oferta Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

jest  najlepsza  ofertą?  Czy   BISE  jest  konkurencyjny  wobec  innych  banków?  Prosił  o

wyjaśnienie opłat związanych z emisją obligacji. 

Skarbnik –  przypomniała,  że   na  oprocentowanie  5%  składa  się:  WIBOR  3M  /

trzymiesięczny/ – 4,12%, marża banku – 0,4%, prowizja za obsługę programu – 0,10%,

opłata  za  gwarancję  uplasowania  –  0,05%.  Wszystkie  te  składniki  stanowią

oprocentowanie  na  poziomie  ok.  4,67%,  ale  ze  względu  bezpieczeństwa  w  projekcie

uchwały przyjęto 5%. Jedynym składnikiem zmiennym jest WIBOR /obecnie jest tendencja



malejąca/, a pozostałe koszty są stałe.  Skarbnik powiedziała, że nie ma wielu banków, w

których ofercie  znajduje  się  emisja  obligacji  komunalnych.  Jednym z znanych banków

organizujących emisję obligacji komunalnych jest  Bank Gospodarstwa Krajowego, jednak

obsługuje  on przede wszystkim budżet państwa na zasadzie prefinansowania.  Skarbnik

podkreśliła, że powiat pułtuski ma dobre doświadczenie odnośnie współpracy z  Bankiem

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w którym zostały zaciągnięte trzy  kredyty.

Radny p. K. Łachmański –zapytał o koszty w Banku Gospodarstwa Krajowego?

Skarbnik  – na podstawie wcześniejszych informacji, ustaliła że w BGK jest dużo wyższa

marża, która wynosi 0,6-0,8%. Stwierdziła, że jest to istotny element, ponieważ wskaźnik

WIBOR jest taki sam dla wszystkich  banków. Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych

jest bankiem prowadzącym obsługę  budżetową samorządów wielu gmin i  powiatów,

korzystającym z linii dofinansowanie  z Banku Światowego (w związku z czym kredyty są

tańsze). 

Radny p. Z. Wałachowski – odnośnie kosztów emisji obligacji, za czy prowizja za obsługę

programu w wysokości 0,10% i opłata za gwarancję uplasowania 0,05% - są to określone w

§5 „wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania (...)”. Jeżeli tak, czy

są to koszty, które będą występować corocznie (w związku z obsługą emisji obligacji w

danym  roku),  czy  jest  to  jednorazowa  opłata  ustalona  odgórnie  przez  bank  (tak  jak

prowizja  bankowa  od  udzielonego  kredytu)?  Jest  to  istotne  ze  względu  na  koszty

udzielonego kredytu. 

Skarbnik –  poinformowała,  że  są  to  opłaty,  które  będą  ponoszone  corocznie,  ale  od

malejącego salda zadłużenia.

Radny p. Z. Wałachowski – stwierdził, że po dokonaniu przeliczeń może się okazać, że

obligacje  nie  są  konkurencyjne  w stosunku do  kredytu.  Zapytał  ponownie,  czy są  to

koszty o których mowa w §5.

Skarbnik –  podkreślała,  że  nie  są  to  dodatkowe  koszty,  ponieważ  są  to  koszty

uwzględnione w zestawieniu przepływów pieniężnych.

Radny p. Z. Wałachowski –  powiedział, że ma zastrzeżenia odnośnie sformułowania w §7

projektu  uchwały.  Jest  tam  zapis,  że  obligacje  będą  oprocentowane  w  stosunku

kwartalnym, natomiast to oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg trzymiesięcznej

stawki WIBOR. 



Radny Z. Wałachowski złożył formalny wniosek , aby  w §7 zmienić zapis na następujący:

„Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym – spłacane kwartalnie”.

Rada Powiatu przez aklamację przyjęła wniosek Radnego Z. Wałachowskiego. 

Wiceprzewodniczący  – odczytał projekt uchwały w sprawie  emisji obligacji komunalnych

oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu uwzględniający  wniosek  złożony  przez

Radnego Zbigniewa Wałachowskiego i  zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 10 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 4 Radnych

Rada Powiatu podjęła  uchwałę nr XXXVI/277/06.

Ad. 8

Wiceprzewodniczący  L.Smyk -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminów  przyznawania  i

przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i

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

Wiceprzewodniczący  - poinformował, że Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na Sesję,

propozycję  Zarządu Powiatu,  aby ustalić  limit  godzin nieusprawiedliwionych,  którego

przekroczenie powoduje utratę prawa do stypendium w wymiarze - 5% zajęć lekcyjnych

(jest to załącznik do wyżej wymienionego projektu uchwały - Rozdział VII  §7 ustęp  1

punkt 3). 

W związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  w powyższej  sprawie,  Wiceprzewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminów  przyznawania  i  przekazywania

stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007  i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku  podjęła uchwałę nr XXXVI/278/06.



Ad. 9

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Stypendia dla

studentów powiatu pułtuskiego 2006/2007” 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania dotyczące projektu uchwały. W związku z

brakiem pytań Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do

realizacji  projektu  „Stypendia  dla  studentów  powiatu  pułtuskiego  2006/2007”  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 10 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Czterech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali.

Rada Powiatu podjęła  uchwałę nr XXXVI/279/06.

Ad. 10

Wiceprzewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Stypendia dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 2006/2007”.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? W związku z  brakiem

pytań Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji

projektu  „Stypendia  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego  2006/2007 i

zarządził głosowanie nad  jej podjęciem 

Za 10 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Czterech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali.

Rada Powiatu podjęła  uchwałę nr XXXVI/280/06.

Ad. 12 

Wiceprzewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pułtusku



o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2005.

Wiceprzewodniczący - poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie,

ponadto  była  ona  omawiana  na  posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa.

Henryk Staśkiewicz PSSE w Pułtusku - uważa, że przekazana  Radzie Powiatu Informacja

jest  wyczerpująca,  ale  gdyby  Radni  mieli  do  Inspektora  pytania,  uwagi  prosił  o  ich

zgłaszanie. Inspektor zapewnił Radnych, że stan bezpieczeństwa sanitarnego w oparciu o

dane  statystyczne  z  roku  ubiegłego  nie  budzi  zastrzeżeń.  PPSSE  w  2005  r.  dokonała

ok.2500 kontroli.   

Rada  Powiatu  w  Pułtusku   przez  aklamację  przyjęła  informację  Państwowego  Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za

rok 2005.

Ad. 13

Wiceprzewodniczący   zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o

stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego za 2005rok.

Wiceprzewodniczący  poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie,

ponadto  była  ona  omawiana  na  posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa.

Rada  Powiatu  w  Pułtusku   przez  aklamację  przyjęła  informację  Komendanta  Powiatowego

Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,

zagrożeniach  pożarowych  i  innych  miejscowych  oraz  zabezpieczeniu  operacyjnym  powiatu

pułtuskiego za 2005 rok.

Ad. 14

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący odczytał projekt  uchwały w sprawie



zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej  podjęciem

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali.

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/281/06. 

Ad. 15

Wiceprzewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad –  Podjęcie  uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej  w Obrytem

poinformował, że Radni,  wraz z zaproszeniem na Sesję, dostali wniosek Zarządu Powiatu

o dokonanie korekty  paragrafu 8 ustępu 2 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,

który brzmi: „Dyrektora Domu powołuje Zarząd Powiatu.  (...)” a powinno być: „Dyrektora

Domu zatrudnia Zarząd Powiatu.(...)”.

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki – przypomniał, że na posiedzeniach Komisji zwracano

uwagę na kwestię odniesienia się  uchwalanych statutów jednostek do art.20 ust.2 ustawy

o finansach publicznych – „Art.20.2   Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu

określającego  w  szczególności  jej  nazwę,  siedzibę  i  przedmiot  działalności,  w  tym

działalności  podstawowej”.  Wiceprzewodniczący  prosił  o  wyjaśnienie,  czy  nie  ma

potrzeby aby w Statutach zawierać wyraźne zapisy, mówiące o działalności podstawowej.

Radca  Prawny –  B.  Sokalski  – wyjaśnił,  że  w statutach  jednostek.............dotyczą  tylko

działalności podstawowej .

   

Wiceprzewodniczący   odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  Statutu  Domu  Pomocy

Społecznej w Obrytem uwzględniający wniosek Zarządu Powiatu i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/282/06.



Ad. 16

Wiceprzewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad –  Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Poinformował, że Radca Prawny przed Sesją zauważył błąd w paragrafie ósmym ustęp 2

Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, który powinien brzmieć: „Dyrektora Domu

zatrudnia  Zarząd Powiatu.  ”  a  jest  :  „powołuje”  W związku z  tym Zarząd  wnioskuje  o

zmianę powyższego zapisu.

W związku z brakiem pytań i wniosków, Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały

w  sprawie:  Statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ołdakach,  uwzględniający  wniosek

Zarządu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/283/06.

Ad. 17

Wiceprzewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad –  Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

W związku z brakiem pytań i wniosków, Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały

w sprawie: Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/284/06.

Ad. 18

Wiceprzewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad  –  Podjęciem  uchwały  w  sprawie:  utworzenia  Powiatowego  Centrum  Pomocy



Rodzinie  i  nadania  mu  statutu.  W  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków,

Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  utworzenia  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie i nadania mu statutu  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/285/06.

Ad. 19

Wiceprzewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad –  Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  W

związku z brakiem pytań i wniosków, Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w

sprawie:  utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i  nadania mu statutu  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/286/06.

Ad. 20

Wiceprzewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad –  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg

Powiatowych w Pułtusku. W związku z brakiem pytań i wniosków, Wiceprzewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 11 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXXVI/287/06.

Ad. 21

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad: Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący zapytał czy  są pytania w sprawie?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji. 

Rada Powiatu w Pułtusku przez aklamację przyjęła informację na temat prac Zarządu Powiatu i

realizacji uchwał Rady Powiatu     .  

Ad. 22.

Wiceprzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Starosta  – odpowiadając  na  interpelację  Radnej  K.  Estkowskiej,  poinformował  że  ul.

Tartaczna została ujęta w projekcie „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o

dostępności  do  terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego.”  Projekt  został   umieszczony na

liście rezerwowej  projektów – pod pozycją  1  i  w przypadku pojawienia się wolnych,

niewykorzystanych środków  finansowych, wniosek ten może otrzymać dofinansowanie

w  ramach  działania  1.1.  ZPORR.  Wartość  całości   inwestycji   to  ok.1  mln  300  tys  zł.

Odnośnie  drogi  w  Grabówcu  –  ul.  Grabowej  w  Pułtusku,  Starosta  poinformował,  że

rozważana jest  możliwość  ujęcia  tej  inwestycji  w kolejnym projekcie  i  jej  realizacja  na

zasadach  współfinansowania kosztów własnych przez  gminę i powiat. Powiat nie jest w

stanie samodzielnie sfinansować kosztów zadania. 

Odpowiadając  na  interpelację  Radnego  K.  Łachmańskiego  Starosta  poinformował,  że

przyjęty przez Radę Powiatu regulamin wynagradzania nauczycieli wchodzi w życie 14

dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, co o ile

Starosta  przypomina  sobie  nastąpiło  10  czerwca  br.  Wyrównanie  wynagrodzeń

nauczycieli zostanie wypłacone w dniu 3 lipca br. Odnośnie podwyżek wynagrodzeń dla



pracowników  niepedagogicznych.  Starosta  przypomniał,  że  na  ostatniej  Sesji  Rada

Powiatu podjęła  uchwałę ustalającą dla szkół i placówek oświatowych powiatu najniższe

wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 450 zł, które będzie

obowiązywało od dnia 1 lipca br. 

Odnośnie wypłaty świadczeń urlopowych, które jak Radny przytoczył  powinny zostać

wypłacone do 31 sierpnia br., Starosta poinformował, że dotyczy to środków w ramach

budżetów jednostek i  księgowość Starostwa  nie zdążyła sprawdzić, jak to zadanie zostało

zrealizowane  na  dzień  dzisiejszy.  W  Sesji  uczestniczą  Dyrektorzy  szkół  i  placówek

oświatowych, którzy mogą udzielić informacji o realizacji tego zadania. 

Odnośnie  sprawy  budowy  hali  widowiskowo-sportowej  Starosta  poinformował,  że  w

najbliższym czasie zostanie zakupiony od Parafii p.w. Św.Mateusza w Pułtusku grunt pod

jej budowę. 

Odnośnie  interpelacji  Radnego  Z.  Wiernickiego,  Starosta  przypomniał,  że  po  licznych

dyskusjach, został ustalony w formie opinii program restrukturyzacji, w którym ustalono,

że wprowadzenie zmian organizacyjnych wymaga akceptacji Zarządu Powiatu.  Do chwili

obecnej wniosek dotyczący sprawy, o której mówił Wiceprzewodniczący do Zarządu ani

do Starosty nie wpłynął. Prawdopodobnie jest to przedwczesna pogłoska na temat planów

pewnych osób.   W zakresie  usług  rehabilitacyjnych,  Starosta  stwierdził,  że  nie  jest  to

tajemnicą,   że  SPZOZ  ma  niskie  środki  w  ramach  kontraktu  z  NFZ  na  rehabilitację,

wiadomym jest również jakim sprzętem dysponuje i że  konkurencją dla niego są NZOZ

-y świadczące usługi w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii.  Starosta poinformował, że do

końca  czerwca  Dyrektor  SPZOZ  przedłoży  sprawozdanie  z  realizacji  Programu

Restrukturyzacji. 

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki – prosił o przekazanie w formie pisemnej odpowiedzi,

że tego typu działania są niezgodne z programem restrukturyzacji.

Starosta – poinformował, że na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu sprawa

zostanie poruszona. 

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki – w związku z tym, poprosił o przekazanie o informacji

na piśmie. 

Starosta–  odnośnie  interpelacji  Radnej  K.  Estkowskiej  wyjaśnił   że  modernizacja  ulicy

Grabowej  została  ujęta  w  „Kompleksowym  rozwiązaniu  układu  komunikacyjnego



powiatu pułtuskiego w oparciu o drogi krajowe nr 57,60,61,62 i drogi wojewódzkie nr 618,

619,620” - w tym budowa chodnika w miejscowości Grabówiec. 

Odpowiedź na interpelację Radnego  K. Łachmańskiego zostanie przekazana na piśmie.

Ad. 23

Wiceprzewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad: Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny  K.  Pieńkos  -   podziękował  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.

Kazimierzowi  Strzyżewskiemu  za  szybką  interwencję,  która  spowodowała  naprawę

zjazdu przy drodze krajowej nr 61 -  przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Dzierżenin. 

Ad.24

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Lech Smyk zarządził przystąpienie do realizacji

ostatniego  punktu  porządku  obrad  -  Zamknięcie  Sesji. Wiceprzewodniczący

poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w obradach

XXXVI  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -  Radnym  i  zaproszonym  gościom.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Lech Smyk zamknął XXXVI Sesję Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 17.40.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Lech Smyk
            Sylwia Chojnacka

            Dorota Sobotka


