
Protokół nr IV/06

IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 grudnia 2006r.

Ad. 1

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

IV Sesji  Rady Powiatu  w Pułtusku  wypowiadając  formułę  „Otwieram Sesję  Rady

Powiatu”.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13

Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi

quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  i  uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, zaproszonych gości i przedstawicieli

prasy. 

Ad.2

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

obrad – Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby

zgłosić zmiany do przekazanego porządku obrad

Wobec  braku  propozycji  zmiany  porządku  obrad  Przewodniczący  przedstawił

porządek wg którego prowadzone będą obrady:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr   XXXVIII/296/06  Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia formy i

wysokości  zabezpieczenia  prawidłowej  realizacji  umowy  w  ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r. 

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

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasających  z  upływem  roku

budżetowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na rok

2007. 

1



a. przedstawienie  uzasadnienia  Zarządu  Powiatu  do  projektu  uchwały

budżetowej;

b. odczytanie  uchwały  nr  366/C/2006  Składu  Orzekającego  Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie;

c. odczytanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Budżetu i Finansów;

d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji;

e. dyskusja nad projektem budżetu;

f. odczytanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego

na 2007 r.   

g. głosowanie nad projektem  uchwały budżetowej.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego   zwalniania  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dziecka  w  rodzinie

zastępczej.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego   zwolnienia  rodziców  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  lub  osoby

pełnoletniej  do  ukończenia  szkoły,  w  której  rozpoczęło  naukę  przez

rozpoczęciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  rocznego planu kontroli  Komisji

Rewizyjnej.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały 2006 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie  „Programu współpracy powiatu  pułtuskiego na

2007 r.  z organizacjami pozarządowymi i  innymi uprawnionymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

15. Wytypowanie  dwóch  przedstawicieli  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  do  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku. 

16. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie Sesji.

2



Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za

13 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

„Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna K. Estkowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia,

Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  oraz  na  posiedzeniu  Komisji

Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa uzyskała zadawalającą

odpowiedź na temat budowy ronda na ul.  Wyszkowskiej.  Ponadto do końca lutego

2007r.  w  sprawie  modernizacji  dróg  wojewódzkich  odbędzie  się  spotkanie  z

Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radna nawiązała do sprawy budowy chodnika w Grabówcu. Radna zapytała jaki jest

termin realizacji tego zadania. 

Radny S. Kaczmarczyk poinformował, że „idąc za głosem Radnego Rady Miejskiej p.

Dynaka chciałbym wskazać drogę, którą trzeba bardzo pilnie naprawić tj. drogę -  ul.

Solna do kawiarni „Krokus”. Radny poinformował, że jest to droga powiatowa. 

Ponadto Radny zapytał kiedy będzie realizowane zadanie - mała obwodnica , która

będzie  przebiegała  przez  miejscowości  Popowo-  Zatory-  Gładczyn  ,  połączona  z

Obytem. 

Radny zgłosił zadanie do realizacji , tj. wykonanie chodnika w miejscowości Pniewo -

na  razie  przy Szkole.  Radny poinformował,  że  w  najbliższym czasie  w  okolicach

szkoły   planowane  jest  wykonanie  kanalizacji.  W trosce  o  bezpieczeństwo  dzieci

wykonanie chodnika jest konieczne. 

Radny  K.  Łachmański   poinformował,  że  we  wrześniu  2005r.  kolektor  ściekowy

został  doprowadzony  w  okolice  szpitala.  Natomiast  ścieki  z  ww.  jednostki  nadal

odprowadzone są do kanału i  zatruwają środowisko oraz źle  wpływają na estetykę

3



otoczenia.   Radny poinformował,  że koszt  przyłącza wynosi ok. 70.000zł.   a koszt

wywożenia ścieków z tej jednostki wynosi 17.000zł – 20.000zł.  Radny zapytał, kiedy

zostanie wykonane przyłącze. Jeżeli nie planowane jest wykonanie przyłącza, to czy

budżet powiatu przewiduje środki finansowe na uregulowanie kar z tego tytułu, albo

też liczy się z konsekwencjami  zamknięcia ścieku. 

Drugie  pytanie  dot.  sprzątania  ulic.  Radny poinformował,  że  obecnie  nie  musimy

usuwać  śniegu  z  ulic  zatem  Zarząd  Dróg  Powiatowych  mógłby  sprzątnąć  ulice:

Staszica, Stare Miasto, Tysiąclecia. 

Kolejne  pytanie  dot.  informacji  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku,  która  ukazała  się  w

Tygodniku Pułtuskim w dniu 9 listopada  2006r. nt.  przetargu na wykonanie projektu

hali  sportowej  przy  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku.  Radny  poinformował,  że  na

posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów uzyskał  informację  ,  iż  „przetarg  został

zdjęty”. Radny zapytał,  czy przetarg został  ogłoszony,  a  jeżeli  został  ogłoszony to

dlaczego został zdjęty. 

Radna K. Estkowska – poinformowała, że ul. Białowiejska wymaga remontu, czy ww.

zadanie planowane jest do wykonania. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu

o  przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Pan Wiesław Barkała Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej poinformował, że

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r.  pozytywnie zaopiniowała tematy

będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Pani  Krystyna  Estkowska  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,

Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w

dniu  21  grudnia  2006r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy będące  przedmiotem  IV

Sesji.
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Przewodniczący  Komisji  Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania  Prawa  –  Pan  Wojciech  Żukowski  poinformował,  że  Komisja  na

posiedzeniu  w  dniu  21  grudnia  2006r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące

przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. Andrzej Dolecki  poinformował, że

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r. pozytywnie zaopiniowała tematy

będące przedmiotem  IV Sesji Rady Powiatu. 

W trakcie zgłaszania interpelacji na Salę Rady weszli Radni: Dariusz Mikuś i Magda
Dziubanowska – Wojtyra. 
Stan Radnych – 15. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad -  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVIII/296/06 Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia formy i

wysokości  zabezpieczenia  prawidłowej  realizacji  umowy  w  ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy  ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany

uchwały nr  XXXVIII/296/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się - 

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/24/06 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków Państwowego Funduszu
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006r.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

2006r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/25/06 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.

Przewodniczący zapytał,  czy ktoś  z  Państwa Radnych chce zabrać głos  w sprawie

proponowanej uchwały. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że na posiedzeniach komisji Skarbnik Powiatu

przekazała,  że  w  jednostkach  organizacyjnych  powiatu  nie  będzie  zobowiązań

wymagalnych.

Skarbnik  Powiatu  potwierdziła,  że  taką  informację  przekazała  na  posiedzeniach

Komisji. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2006r. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/26/06 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasających  z  upływem  roku

budżetowego.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały. 
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Odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasających  z  upływem  roku

budżetowego.

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/27/06 została podjęta. 

Ad.8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  powiatu  pułtuskiego  na  rok

2007.

Przewodniczący poinformował, że postępując zgodnie z podpunktem „a” prosił Pana

Starostę  o  przedstawienie  uzasadnienia  Zarządu  Powiatu  do  projektu  uchwały

budżetowej. 

Starosta Pułtuski – Tadeusz Nalewajk poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalo-

ną przez Radę Powiatu w Pułtusku , Zarząd Powiatu w terminie do 15 listopada 2006r.

złożył Przewodniczącemu Rady projekt budżetu powiatu na 2007r. W międzyczasie

odbyły się wybory samorządowe, ukonstytuowały się organy powiatu. Nowowybrany

Zarząd Powiatu zaproponował uchwalenie budżetu powiatu w dniu dzisiejszym, ponie-

waż zadania  inwestycyjne zaplanowane w 2007r.  „nie  są  wymysłem ostatnich  dni,

tygodni, tylko lat”. Wynikają one z planów wieloletnich i założeń przyjętych przez Za-

rządy I i II kadencji. Projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany przez Komisje

stałe Rady Powiatu. Natomiast w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu i Finansów wraz z Przewodniczącymi Komisji stałych Rady Powiatu

oraz Zarządem Powiatu. 

Dochody i wydatki budżetu na 2007r. są dość wysokie ponieważ w budżecie powiatu

zaplanowaliśmy  realizację  dwóch  dużych  inwestycji:  budowę  szpitala  i  projektu

modernizacji dróg. Bez ww. inwestycji budżet nie ma tendencji wzrostowych już od

kilku lat. 

Subwencja oświatowa wynosi ok. 13 mln zł.
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Starosta przypomniał, że Radny K. Łachmański zgłosił pytanie dot. zobowiązań wy-

magalnych  w  jednostkach  organizacyjnych powiatu.  Jest  to  bardzo  ważne  pytanie

ponieważ w 2003r. ze względu na okrojoną subwencję oświatową,  Zarząd Powiatu

wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ciechanowie o rozpatrzenie

wniosków  placówek  oświatowych  dot.  przełożenia  terminów  płatności  składek  na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc październik i listopad br. na rok

2004. Takiej sytuacji nie było w 2006r. 

Subwencja oświatowa na rok 2007 nie jest wystarczająca, ale trzeba gospodarować

takimi środkami jakie posiadamy i ewentualnie w trakcie roku budżetowego, starać się

pozyskiwać  środki  z  rezerw.  Władze  samorządowe  nader  często  są  zaskakiwane

zmniejszeniem subwencji. Po przyjęciu budżetów przez gminy i powiaty, wpływają in-

formację, że np. subwencja jest o 2 mln zł niższa niż planowana. Jeżeli dzieje się to już

w trakcie realizacji budżetu, kiedy np. podpisywane są pewne umowy, zobowiązania

wówczas nie lada problemem jest wybrnięcie z takiej sytuacji. Samorząd powiatowy

tylko dystrybuuje środki  finansowe przekazane przez organy rządowe.  Ponadto po-

wiatom odbierane są możliwości wspomagania swoich budżetów np. poprzez pozba-

wianie w trakcie roku budżetowego możliwość sprzedaży kart pojazdów. 

Starosta poinformował, że jest to budżet uchwalany przez Radę Powiatu III kadencji,

w której składzie część Radnych znalazła się po raz pierwszy, zatem konieczne jest

pewne wprowadzenie. Starosta wyjaśnił, że na inwestycję „Budowa Szpitala w Puł-

tusku” samorząd powiatowy przeznaczył ok. 4 mln zł środków samorządowych, jeżeli

weźmie się pod uwagę najwyższy próg udziału własnego samorządu – czyli 25%, sta-

rając się o fundusze unijne, doliczając 75%– stanowiłoby to środki na inwestycje w

wysokości ok. 20 mln zł. Rozważając możliwość pozyskania środków unijnych na lata

2007-2013 , należy brać pod uwagę korzystny dla samorządu warunek dotyczący wy-

sokości  udziału własnego – tj.  15% kosztów kwalifikowanych inwestycji (łącznie z

projektem). W takim przypadku zainwestowanie 4 mln zł środków własnych stwarza

szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości ok. 26,5 mln zł. Starosta poinfor-

mował,  że  na  szczeblu  rządowym  trwają  dyskusje,  czy  wysokość  zadłużenia

samorządu mają określać ustawy, czy analizę możliwości udzielenia kredytu mają do-

konywać banki (w lepszej sytuacji będą duże miasta, niż np. małe gminy). Priorytetem

inwestycyjnym samorządu powiatowego jest budowa szpitala, ale poza nim realizowa-

ne są inne zadania takie, jak remonty i modernizacje jednostek oświatowych (głównie
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w ramach kredytów z WFOŚiGW, które były częściowo umorzone)  oraz modernizacja

i utrzymania dróg (z udziałem środków pomocowych i kredytów). Inwestycjami, które

samorząd powiatowy planuje wykonać w najbliższych latach są budowy:  szpitala, hali

sportowej i dróg. Budowa szpitala jest inwestycją priorytetową, ale nie może blokować

innych inwestycji. Pomimo dwuletnich starań władz powiatu, jest już wiadomym, że w

budżecie państwa na 2007 r. nie ma środków na inwestycję pn.:„Budowa Szpitala w

Pułtusku”. Powyższa informacja zmienia całą koncepcję działania. Zakładano oddanie

nowego budynku szpitala do użytkowania w 2007 r.  ,  ale  przy dofinansowaniu in-

westycji z budżetu państwa. Jeżeli na budowę szpitala w Pułtusku zostaną pozyskane

środki z kontraktu wojewódzkiego, wówczas należy uwzględniać udział własny po-

wiatu (10%-25% kosztów). Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów przyjętym

przez Radę Powiatu na Sesji w dniu 7 czerwca 2006 r. – do zakończenia inwestycji są

niezbędne środki w wysokości  ok. 15 mln 479 tys zł, czyli nawet jeżeli wymagany

udział własny powiatu wynosiłby 10%, to oznacza że powiat zmuszony byłby na ten

cel zaciągnąć kredyt  w wysokości ok. 2 mln zł. Starosta podkreślał, że przed uchwa-

leniem budżetu państwa występował z pisemnymi apelami o wsparcie inwestycji po-

wiatu pułtuskiego i uchwalenie w budżecie państwa finansowania „Budowy Szpitala w

Pułtusku”. Do dnia dzisiejszego nie ma odzewu na powyższe działania. Przed chwilą

Rada Powiatu  podejmowała uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upły-

wem roku budżetowego i p. Radny Łachmański, pytał dlaczego unieważniono przetarg

dot. budowy hali.  Powodem takich działań, było założenie aby najpierw sporządzić

koncepcję architektoniczno-użytkową, która byłaby wystarczającą (zgodnie z zasadą

preselekcji),  aby wnioskować o dofinansowanie  hali przy LO im.P.Skargi. Zarząd Po-

wiatu planuje ogłoszenie konkursu na  opracowanie koncepcji architektoniczno-użyt-

kowej, również ze względu na szczególny charakter zabytkowej części miasta. Po 1

maja 2007 r. mogą być realizowane faktury, jeżeli chodzi o kwalifikowanie środków

na nowe zadania realizowane w ramach programów na lata 2007-2013. Należy rozwa-

żyć, czy jeżeli należało będzie zabezpieczyć środki stanowiące udział własny w kosz-

tach dokończenia budowy szpitala, to czy powiat będzie w stanie realizować projekt

modernizacji dróg powiatowych, a jeżeli tak, to Rada Powiatu powinna zdecydować w

jakim  zakresie.  Starosta  przypomniał,  że  tzw.  „projekt  nadnarwiański”  dotyczący

modernizacji dróg na terenie powiatu, znalazł się na pierwszej pozycji na liście rezer-

wowej  projektów dofinansowywanych w  ramach działania  1.1.  ZPORR.  Ponieważ
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spada kurs euro, powyższy projekt może nie uzyskać dofinansowania i będzie trzeba

zastanowić się, czy wykonywać jeden wielki projekt (który może nie uzyskać dofinan-

sowania), czy wykonywać inny projekt uwzględniający gminy, które nie wchodzą w

skład pakietu nadnarwiańskiego. Może zaistnieć taka sytuacja, że po ogłoszeniu na-

boru wniosków, na złożone projekty zostanie przyznane dofinansowanie przewidziane

na okres trzech lat (w tym okresie projekty będą realizowane), a kolejny nabór będzie

ogłoszony dopiero w 2010.  Rząd przygotował prognozy wydatkowania środków unij-

nych  w  poszczególnych  latach.  W budżecie  państwa  na  2007  r.  po  raz  pierwszy

uwzględniono fundusze unijne. Samorząd powiatowy będzie również podejmował sta-

rania o  pozyskanie środków z „mniejszych” programów tj. programy Marszałka Woje-

wództwa, FOGR, INTERREG III (zakup samochodu dla KP PSP). Uchwalając budżet

potrzeb trzeba wiedzieć, że starano się „w miarę” o zabezpieczenie bieżącego funkcjo-

nowania powiatu poprzez dofinansowanie jednostek organizacyjnych, ponieważ do-

piero później można rozważać inwestowanie pozostałych środków, wolnych środków,

środków pomocowych i  środków zwrotnych (obligacji  i  kredytów).  Jako Przewod-

niczący Zarządu, Starosta zaproponował uchwalenie budżetu, który będzie na bieżąco

monitorowany, ponieważ pewne kwestie będą miały swoje rozstrzygnięcie w najbli-

ższych miesiącach (m.in. dotyczące podziału środków unijnych, finansowania budowy

szpitala). Starosta poinformował, że prowadził rozmowy m.in. z Marszałkiem Woje-

wództwa Mazowieckiego w zakresie dofinansowania inwestycji „Budowa Szpitala w

Pułtusku” oraz adaptacji pozostałych budynków szpitala na potrzeby opieki zdrowotnej

„ponadpowiatowej” (ok. 6.000 m2 w budynkach B i D). W najbliższych czasie Zarząd

Powiatu  wystosuje  do  Marszałka  Województwa wystąpienie  w powyższej  sprawie.

Rozważana jest możliwość, aby w tych budynkach uruchomić  szpital rehabilitacyjny –

w zakresie rehabilitacji neurologicznej (brak jest takich „łóżek” w woj. mazowieckim).

Jest to temat, który będzie przedmiotem posiedzeń komisji i Rady. 

Starosta poinformował, że budżet powiatu, po autopoprawce Zarządu przedstawia się

następująco:  

dochody – 54.259.479 zł 

wydatki – 53.588.767 zł

nadwyżka – 670.712 zł 
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Planowana  nadwyżka przeznaczona będzie  na  spłatę  rat  kredytów i  pożyczek

przypadających do spłaty w 2007 r. 

W stosunku do budżetu bieżącego roku planujemy wyższe dochody o 10,2%,

niższe wydatki o 3,8%. 

Niższe  wydatki  –  to  przede  wszystkim zadania  inwestycyjne  roku  bieżącego

sfinansowane kredytem i obligacjami. Zadłużenie powiatu na koniec bieżącego roku –

8.756.434  zł,  na  koniec  2007  r.  -  8.085.722  zł,  co  stanowi  14,9%  planowanych

dochodów.

Raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 r. wraz z odsetkami

obciążają budżet w wysokości 2,32%.

Projekt  budżetu  przewiduje  nakłady  na  zadania  inwestycyjne  w  łącznej

wysokości 18.936.665 zł (po autopoprawce), co stanowi 35,3% wydatków budżetu.

Projekt  budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.,  przedstawiony dzisiaj  Państwu do

uchwalenia,  zawiera  wszystkie  elementy,  które  wynikają  z  art.  184  ustawy  

o finansach publicznych. Opracowany został na podstawie prognozowanych dochodów

i zakłada niezbędne wydatki w ramach poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Projekt  skonstruowano  tak,  aby  zapewnić  realizację  podstawowych  zadań

ustawowych powiatu i  zapewnić  bieżące funkcjonowanie  jednostek powołanych do

realizacji tych zadań. 

Dzisiaj proszę o uchwalenie tego budżetu, chociaż, jak Państwo wiedzą, nie jest

to stały i ostateczny kształt na rok 2007. 

Działania  Zarządu  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  będą  skierowane  na

wyszukiwanie  i  pozyskiwanie  dodatkowych środków finansowych i  nowych źródeł

dochodów. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „b”. 

Poprosił  Panią Skarbnik o odczytanie uchwały nr 366/C/2006 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę.

Przewodniczący Rady postępując zgodnie z podpunktem „c” porządku obrad  zwrócił

się do Przewodniczących Komisji o odczytanie opinii komisji stałych,  w tym komisji

Budżetu i Finansów.
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Pan Wiesław Barkała – Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej poinformował,

że Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r. pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały budżetowej na 2007r. wraz z wnioskiem aby w projekcie budżetu uwzględnić

zadania:

- budowa płyty gnojowej  dla  Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach  .  Koszt

zadania do realizacji w 2007r. -  18.567zł. 

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnych.

- zakup  kolonoskopu  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Koszt zadania 157.500zł.  

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pan  Wojciech  Żukowski  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu

21 grudnia  2006r.  pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały budżetowej  na 2007r.

wraz z wnioskiem aby w projekcie budżetu uwzględnić zadania:

- budowa płyty gnojowej  dla  Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach  .  Koszt

zadania do realizacji w 2007r. -  18.567zł. 

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnych.

- zakup  kolonoskopu  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Koszt zadania 157.500zł.  

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pani  Krystyna  Estkowska  –  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,

Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w

dniu  21  grudnia  2006r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej  na

2007r. wraz z wnioskiem aby w projekcie budżetu uwzględnić zadania:

- budowa płyty gnojowej  dla  Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach  .  Koszt

zadania do realizacji w 2007r. -  18.567zł. 

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnych.

- zakup  kolonoskopu  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Koszt zadania 157.500zł.  
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Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pan Andrzej Dolecki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że

Komisja na  posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r. pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały budżetowej na 2007r. wraz z wnioskiem aby w projekcie budżetu uwzględnić

zadania:

- budowa płyty gnojowej  dla  Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach  .  Koszt

zadania do realizacji w 2007r. -  18.567zł. 

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnych.

- zakup  kolonoskopu  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Koszt zadania 157.500zł.  

Zadanie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na  drugim  posiedzeniu  w  dniu  27  grudnia  2006r.  Komisja  Budżetu  i  Finansów

obradując wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczącymi Komisji  stałych Rady

Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetu na 2007r. wraz z wyżej

przedstawionymi wnioskami.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „d” 

Poprosił Pana Starostę o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii

komisji

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „e” – dyskusja. 

Radna K.Estkowska – przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia,

Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych analizowano sytuację i potrzeby szkół

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Jest dosyć pokaźna rezerwa celowa w

wysokości  ok.  700.000 zł,  należy jednak pamiętać,  że  właściwa dyskusja na temat

potrzeb oświaty będzie wówczas, gdy będzie już znana ostateczna kwota subwencji.

Radna  zwróciła  się  o  przedstawienie  opinii  rad  pedagogicznych  jednostek

oświatowych w zakresie planów finansowych na 2007 r. 

Wiceprzewodniczący K.Łachmański – Klub Radnych Samorządowego Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej projekt budżetu powiatu na 2007 r. analizował szczegółowo. Starano

się dostrzec w nim zarówno mocne, jak i słabe strony oraz warunki w jakich przyszło
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samorządom w tych czasach funkcjonować.  Radni SPZP zgadzają się całkowicie z

przyjętymi przez Zarząd Powiatu priorytetami, jednak zdaniem Klubu SPZP budżet na

2007 r. jest mało proinwestycyjny.  W budżecie zapisano dwie poważne inwestycje –

„Budowa Szpitala w Pułtusku – I etap” i życzeniem wszystkich jest, aby zaplanowane

środki udało się pozyskać i  by zgodnie z założeniami szpital oddać do użytku pod

koniec  przyszłego  roku  budżetowego.  Samo  utrzymanie  budynku  nowego  szpitala

(ogrzewanie), jak poinformowano na ostatnich posiedzeniach komisji również kosztuje

i są to znaczne środki. Drugim ważnym zadaniem uwzględnionym w projekcie budżetu

jest  przebudowa  drogi  powiatowej  Kacice  –  Pokrzywnica-Klusek    oraz  kilka

mniejszych celów inwestycyjnych. Odnośnie przebudowy drogi powiatowej Kacice –

Pokrzywnica-Klusek,   tak jak informował Starosta,  ze względu na niski  kurs euro,

zadanie  może  zostać  nie   zrealizowane  w  całości  lub  częściowo.  Obowiązuje

generalnie zasada, że aby starać się o środki w ramach funduszy europejskich trzeba

mieć  zabezpieczone  środki  chociażby  w  postaci  udziału  własnego  ,  a  na  pewno

inwestycja  musi  być  zapisana  w  projekcie  budżetu.  Uwzględniając  duży strumień

środków na lata 2007-2013, o których wcześniej mówiono, SPZP uważa, że projekt

budżetu jest zbyt mało aktywny – wręcz pasywny w kwestii inwestycji, nie przedstawia

alternatyw. Mimo zapowiedzi, odnośnie budowy hali, Radni SPZP zauważają że prace

chociażby przy projekcie hali, straciły dynamikę. Działania w pewnym czasie, nabrały

odpowiedniej dynamiki, a obecnie ją straciły. Nie wiadomo, czym jest spowodowana

utrata dynamiki działań dotyczących tego ważnego zadania, jakim jest budowa hali.

Patrząc  na  dochody i  wydatki  budżetu,  Radnych  SPZP  niepokoi  niedoszacowanie

wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu na kwotę  1.600.000 zł, z czego

ponad 900.000 zł (jak poinformowano na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów)

dotyczy  działów  związanych  z  oświatą  ponadgimnazjalną  –  OŚWIATA  I

WYCHOWANIE,  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA.  Zdaniem  Klubu

Radnych  SPZP,  udział  powiatu   w  wysokości  40.000  zł  rocznie  w  stosunku  do

subwencji oświatowej, może pogłębić i tak niełatwą sytuację w oświacie, zakładając

oczywiście  że  cała  rezerwa  celowa  w  wysokości  700.000  zł  zostanie  na  ten  cel

wydatkowana.  Dodatkowym niepokojem w zakresie oświaty,  jest  nie zapisanie w

planie  budżetu  środków  na  ewentualne  podwyżki,  prawdopodobnie  w  wysokości

0,2%- podwyżki inflacyjnej i wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wynikającego ze

wzrostu  kwoty  bazowej  do  wysokości  1.831  zł  oczywiście,  o  ile  budżet  państwa
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zostanie  przyjęty.  Niezmiernie  niepokojącym  jest  fakt,  że  budżet  roku  2007  nie

uwzględnia nie tylko inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Pułtusk,

ale  nie  przewiduje  takich  inwestycji  w  latach  następnych,  nawet  w  zakresie

dokumentacji.  Przecież  Pułtusk,  jest  stolicą  Powiatu...  Nie  przewiduje  się  również

inwestycji  w  Gminie  Świercze,  która  przez  ostatnie  dwie  kadencje  nie  była

„rozpieszczana”. Odnośnie środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2007 r.,

dla Zarządu Dróg Powiatowych, poza wynagrodzeniami w wysokości 662.102 zł, nie

dają także nadziei na inwestycje w zakresie tej infrastruktury - z tych środków. Projekt

budżetu  powinien  być  nieco  inaczej  skonstruowany,  by  dawać  większe  pole  i

możliwości pozyskiwania środków, szczególnie na zadania w zakresie infrastruktury

drogowej  i  inwestycji  oświatowych.  Ze  względu  na  powyższe  oraz  uznając,  że

przedstawiony przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekt budżetu powiatu na 2007 r.

jest zbyt zachowawczy i pasywny, Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej nie

do końca może utożsamić się z tym projektem budżetu, w związku z tym nie może

także  wziąć  odpowiedzialności  za  jego  realizację.  Radni  SPZP  wyrażają  jednak

nadzieję,  że  Zarząd  Powiatu  wykaże  się  w  ciągu  2007  roku  pomysłowością  i

inicjatywą, aby na koniec roku można było stwierdzić, że przedstawione obawy były

zbyt przedwczesne. 

Wiceprzewodniczący J.Król – stwierdził, że założenia inwestycyjne zaplanowane na

2007 r. oparte są na wielu niewiadomych. 

Odnośnie  finansowania  inwestycji  pn.  „Budowa  Szpitala  w  Pułtusku”  ,

Wiceprzewodniczący uważa,  że  samorząd  powiatowy nadal  powinien  podejmować

działania w celu pozyskania środków z budżetu państwa. Wiadomym jest, że w ciągu

roku  środki  finansowe  jakie  posiada  Ministerstwo  Zdrowia  oraz  budżet  państwa

ulegają  zmianom.  Dlatego  też  należy  jeszcze  raz  przedyskutować  tę  sprawę  z

parlamentarzystami z naszego terenu i  ocenić nasze  szanse w tym zakresie.  Radny

poinformował,  że  środki  finansowe  pozyskane  z  Kontraktu  Wojewódzkiego

przybliżają  zakończenie  tej  inwestycji,  ale  może  we  współfinansowanie  inwestycji

należy zaangażować mieszkańców powiatu pułtuskieg. Poza tym nie do końca został

określony udział Miasta Pułtuska w realizację ww. zadania.

W 2007 roku Rada Powiatu powinna bliżej zająć się tymi zagadnieniami, omawiając je

wspólnie z samorządem miejskim. 

Kolejny temat  poruszony przez  Wiceprzewodniczącego  dotyczył  drogownictwa.  W
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bieżącym roku  wątpliwości  może  budzić  wykorzystanie  środków unijnych na  ww.

zadania.  Warunkiem podstawowym ich  pozyskania  jest  prawidłowe  przygotowanie

zadań-projektów. Sąsiednie powiaty, pod tym względem są w korzystniejszej sytuacji,

ponieważ nie prowadzą takiej wielkiej inwestycji, jak powiat pułtuski – czyli „Budowy

Szpitala”.  Wiceprzewodniczący  podkreślał,  że  w  2007  r.  nie  można  zaprzepaścić

przygotowania  zadań  –  projektów  z  zakresu  drogownictwa,  które  miałyby  być

realizowane w roku 2008. 

Sprawa  obwodnicy  Pułtuska  –  Wiceprzewodniczący  uważa,  że  powyższe  zadanie

powinno zostać przygotowane z najwyższą starannością zarówno przez władze powiat

jak i przez władze miasta. 

Sprawa dot. hali sportowej – należy przygotować ww. zadanie w sposób o, którym

mówił  p.  Starosta.  Jest  to  inwestycja  trudna  pod  względem  archeologicznym,

architektonicznym.  Nie  możemy  dopuścić  do  sytuacji,  aby  jej  realizacja  została

zablokowana  na  etapie  np.  dokumentacji.  Wiceprzewodniczący  w  pełni  popiera

założenia budżetu na 2007r.. Jednocześnie podkreślił, że nie jest to budżet tylko 2007r.

ale jest to kontynuacja założeń przyjętych przez poprzednią Radę Powiatu.

Radny Z. Szczepanik poinformował, że budżet powiatu na 2007r. przygotowany przez

poprzedni Zarząd Powiatu , przeanalizowany przez Zarząd obecnej kadencji, można

powiedzieć, tak jak Radny K. Łachmański , że nie jest budżetem doskonałym. Radny

zapytał, który budżet gminy, powiatu , czy nawet państwa jest doskonały. 

Budżet  powiatu  pułtuskiego  zakłada  realizację  trzech  głównych  zadań:  budowę

szpitala, modernizację dróg i budowę hali sportowej. 

Radny Szczepanik podkreślił, że bardzo ważną sprawą jest budowa szpitala w Pułtusku

i gdyby  przedstawiciele naszego powiatu, nie tylko w trakcie kampanii wyborczej ale

również teraz zabiegali o środki finansowe z budżetu państwa na budowę szpital, to

zostałby on zrealizowany w 2007r. 

W  takiej  sytuacji   znaczne  środki  finansowe  przeznaczylibyśmy np.  na  realizację

innych zadań  powiatu  pułtuskiego,  tj.  modernizację  dróg  -   wówczas  nasz  budżet

nazwalibyśmy proinwestycyjny. 

W budżecie państwa zaplanowano środki finansowe na inwestycje drogowe , ponadto

mówi  się  o  możliwości  pozyskania  środków  z  Unii  Europejskiej.  Jednak  w  dniu

dzisiejszym nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć jakie środki zostaną przeznaczone

na drogi wojewódzkie, krajowe , czy też powiatowe i gminne. 
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W budżecie powiatu zostały uwzględnione inwestycje,  których będą realizowane w

2007r. Poza tym budżet powiatu będzie realizowany przez cały rok i Rada Powiatu

znając informację o pozyskanych środkach może zawsze dokonać w nim zmian. 

Odnośnie  podwyżek  w  oświacie  –  Radny  uważa,  że  pracownicy oświaty powinni

otrzymać należne im podwyżki. 

Odnośnie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  Pułtusku  –  p.  Szczepanik

poinformował,  że  powiat  pułtuski  to  nie  tylko  miasto  Pułtusk.  W  każdej  gminie

konieczne są inwestycje. Powiat powinien tylko współfinansować zadania realizowane

w mieście Pułtusku i na pewno nie zastąpi w tym władz Pułtuska. 

Pan Z. Szczepanik jako Radny Powiatu i członek Zarząd obecnej kadencji zwrócił się

do Radnych o przyjęcie budżetu powiatu w proponowanym kształcie. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – K. Łachmański poinformował, że stanowisko

przedstawione  przez  Klub  Porozumienie  Samorządowe  Ziemi  Pułtuskiej  mówi  o

projekcie budżetu przedstawionym wyłącznie przez powiat. Nie mówimy o budżecie

państwa.

Inwestycje drogowe – projekt budżetu nie daje nam żadnej alternatywy, że np. jeżeli

jeden  projekt  nie  zostanie  pozytywnie  rozpatrzony  to  możemy  realizować  drugi

projekt. Ponadto żaden projekt drogowy nie uwzględnia inwestycji realizowanych w

mieście Pułtusk -  nawet w latach następnych. 

Wiceprzewodniczący  nawiązał  do  wystąpienia  Radnego  J.  Króla  –  na  ostatnim

posiedzeniu Rady Miejskiej dyskutowano nie nt. obwodnicy Pułtuska, ale przebudowie

drogi Nr 61 dot. drogi dwujezdniowej na odcinku Serock – Pułtusk 

Radna M. Dziubanowska – Wojtyra – poinformowała, że Radny Z. Szczepanik  w

swoim wystąpieniu  przekazał  ,  że  jeżeli  będą znane  środki  jakimi powiat  pułtuski

będzie  dysponował,  to  zakres  inwestycji  drogowych  zostanie  rozszerzony.  Radna

zapytała w oparciu o jaki plan zakres inwestycji będzie rozszerzany, „bo tych planów

jest  kilka”  Plan  Rozwoju  Lokalnego,  są  deklaracja  składane  przez  różne  gminy

podczas obecności p. Starosty na posiedzeniach Rad Gmin. 

Starosta Pułtuski poinformował, że w swojej wypowiedzi wyznaczył pewne priorytety. 

Sprawa budowy hali – Starosta nie rozumie stwierdzenia „spowolnienie pracy”.

Starosta  poinformował,  że  obecnie  jesteśmy  w  posiadaniu  Postanowienia

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Warszawie  i  oczekujemy  na  decyzję

Burmistrza Pułtuska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
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budowie hali widowiskowo – sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku

Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku. 

Starosta  poinformował,  że  z  uwagi  na  położenie  projektowanej  inwestycji  istnieje

konieczność wykonania badań archeologicznych przed wykonywaniem prac ziemnych.

Powyższą  inwestycję  planujemy  realizować  ze  środków  unijnych  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Zgodnie z

wytycznymi  ww.  Programu  wnioski  wybierane  do  dofinansowania  w  trybie

konkursowym i podlegać będą dwustopniowej ocenie. Najpierw nastąpi preselekcja,

czyli ocena zgodności projektu z celami danego programu na podstawie uproszczonej

dokumentacji.  W  konkursie  właściwym  oceniana  będzie  już  pełna  dokumentacja

projektu – zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej.

Uproszczona dokumentacja , tj. projekt architektoniczny i program użytkowy, pozwoli

na sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów. 

Zarząd Powiatu po wykonaniu prac archeologicznych podejmie decyzję o ogłoszeniu

konkursu. 

W  zależności  od  walorów  estetycznych  i  użytych  materiałów  koszt  budowy  hali

widowiskowo-sportowej waha się między 6-8 mln zł.      

Odnośnie szpitala Starosta podkreślał, że należy wziąć pod rozwagę, czy ważniejszy

jest szpital, czy droga dwujezdniowa do Serocka. Modernizacja drogi nr 61 jest ujęta w

budżecie  Generalnej  Dyrekcji  Dróg i  Autostrad i  to  kiedy zostanie  wykonana,  jest

kwestią czasu. Starosta poinformował, że w Starostwie odbyło się spotkanie z prof.

Kraszewskim z Politechniki Warszawskiej, który w ramach seminariów studenckich

chce opracować studium oddziaływania na środowisko obwodnicy Pułtuska (udziałem

powiatu w przedsięwzięciu będzie udostępnienie istniejących map geodezyjnych). Nie

powinno się stwierdzać, że „nie można posiłkować się budżetem państwa”, ponieważ

pierwszy raz  w okresie  powojennym ziemia  pułtuska  ma swojego  reprezentanta  w

Sejmie, który jest przedstawicielem partii rządzącej i decyduje o budżecie. Wobec tego

gdzie indziej można byłoby zabiegać o środki na finansowanie inwestycji „Budowa

Szpitala w Pułtusku”.  Starosta poinformował,  że w tej  sprawie podejmuje wszelkie

działania – rozmawiał z Posłem Henrykiem Kowalczykiem, jak również wystosował

do niego pismo, na które oczekuje odpowiedzi. Pozostałe działania zależą od tego, czy

powiat będzie zmuszony zagwarantować udział własny w kosztach budowy szpitala,

czy ten udział może zostać spożytkowany na inne inwestycje. Odnośnie dróg, Starosta
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przypomniał,  że jest przygotowany projekt powiatu pułtuskiego, który jest  na liście

rezerwowej wniosków do dofinansowania w ramach działania 1.1. ZPORR. Drugi –

„duży”  projekt  drogowy-  jest  ustalony  z  poszczególnymi  gminami,  miał  być

wykonywany w ubiegłym roku, ale brak było pewności, że mimo zlecenia przez powiat

wykonania projektu budowlanego za milion złotych, wniosek zostanie dofinansowany i

zrealizowany. Dlatego obecnie przyjęto zasadę preselekcji – czyli przedkładana jest

koncepcja,  a  następnie  po  uzyskaniu  promesy  dofinansowania,  przygotowany  jest

projekt.  Dylematem  jest  czy  po  uchwaleniu  budżetu,  organizować  przetarg  na

wykonanie  „dużego  projektu”,  nie  mając   pewności  na  pozyskanie  środków.  Ze

środków Zrównoważonego Programu Rozwoju – dla województwa mazowieckiego w

wysokości  1.800.000.000  euro,  obecnie  już  zarezerwowano  środki  w  wysokości

2.800.000.000 zł na 15 największych inwestycji np. lotnisko w Modlinie,  wymianę

taboru kolejowego (czyli  ok.  30% środków już  zostało rozgospodarowane).  Środki

przeznaczone  na  transport  będą  rozdysponowane  zarówno  na  transport  kolejowy

(Koleje  Mazowieckie),  jak  i  drogi  wojewódzkie,  powiatowe  i  gminne.  Odnośnie

„dużego  projektu”  drogowego,  jedynie  Gmina  Pułtusk  nie  zgodziła  się  na

współfinansowanie  modernizacji  dróg  powiatowych.  Później  ze  strony  powiatu

pułtuskiego wystąpiono z propozycją, aby Gmina Pułtusk przejęła drogi powiatowe –

ulice położone w obrębie zabytkowej części Miasta Pułtuska i włączyła je do planu

rewitalizacji  miasta, a powiat sfinansuje w całości udział własny modernizacji dróg

powiatowych przebiegających na  terenie  Gminy Pułtusk.  Odpowiadając  na  pytanie

Radnej  M.Dziubanowskiej  –  Wojtyry,  Starosta  poinformował,  że  jeżeli  zostanie

uzupełniony  duży  projekt  drogowy  –  to  musi  to  być  komplementarny  z  Planem

Rozwoju Lokalnego, uchwalonym przez Radę Powiatu. Starosta ponowił pytanie, kto

zostanie  obciążony  odpowiedzialnością,  jeżeli  na  przygotowanie  projektu  zostanie

wydatkowane  milion  złotych,  a  projekt  nie  zostanie  zatwierdzony  do

dofinansowania  ...?  Odpowiedź  brzmi:  Przewodniczący  Zarządu.  Czy  35,3%

przychodów przeznaczonych na inwestycję, oznacza, że budżet jest proinwestycyjny,

czy  nie?  Zarząd  Powiatu  przygotowując  budżet,  zakładał  pozyskanie  środków   z

zewnątrz.  Starosta  uzyskał  telefoniczną  odpowiedź  od  p.Posła,  że  na  inwestycję  -

szpital w Pułtusku w budżecie państwa pieniędzy nie będzie. Jeżeli będą pojawiały się

jakieś nowe programy w ciągu roku, Zarząd Powiatu będzie szybko reagował. Starosta

przypomniał, że posiada do utrzymania 362,8 km dróg powiatowych, w tym 75 km to
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drogi  o  nawierzchni  nieulepszonej  i  drogi  gruntowej,  pozostałe  drogi  to  drogi  o

nawierzchni  asfaltowej,  z  których  ok.  połowa  wymaga  wymiany  nawierzchni,  co

oznacza  potrzebę  wydatkowania  ok.  30-40  mln  zł.  Starosta  podkreślał,  że  gros

środków,  które  mogłyby  zostać  przeznaczone  na  inwestycję  stanowią  kredyty

zaciągnięte  przez  powiat  pułtuski  na  zapewnienie  udziału  własnego  w  kosztach

budowy szpitala. Inne powiaty są często w bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ

przejęły bądź otwierały szpitale  budowane przez  administrację  rządową,  a  obecnie

mogą  przeznaczać  środki  na  inne  inwestycje.  Obecnie  Zarząd  Województwa  i

Dyrektorzy  Departamentów  Urzędu  Marszałkowskiego  nie  znają  zasad

przeprowadzania naboru środków i selekcji wniosków (jedynie wstępnie określono, że

odbędzie się w trzecim kwartale 2007 r.). Obecnie powiat pułtuski w zakresie budowy

szpitala w Pułtusku,  zdany jest na własne siły. 

Odnośnie budowy dróg Starosta Pułtuski poinformował, że powiat pułtuski nie miał

szans na pozyskanie środków na realizację projektu drogowego w ramach działania

3.1.  ZPORR  i  po  analizie  informacji  (w  grudniu  2005),  że  pozostaną  środki  na

działanie  1.1.  –  regionalna  infrastruktura  drogowa,  Zarząd  Powiatu  szybko

zmobilizował się i postanowił, po uzgodnieniu z gminami, ogłosić przetarg na zadanie

realizowane  w  ramach  tego  działania  (dotyczy  ono  gmin:  Zatory,  Pułtusk,

Pokrzywnica). 

Odnośnie wieloletniego programu inwestycyjnego przebudowy dróg powiatowych na

terenie gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Starosta poinformował o rozmowach prowadzonych z Z-cą Dyrektora Departamentu

Funduszy Strukturalnych i  Pomocowych p.  Dariuszem Wojtasikiem  nt.  kształtu  w

jakim  zostanie  on  złożony.  Powiat  pułtuski  nie  może  przeznaczyć  środków

finansowych na realizacje projektu , który może nie uzyskać akceptacji.  

Starosta  poinformował,  że  wszystkie  gminy  oprócz  Gminy  Pułtusk,  wyraził  wolę

przystąpienia  do  realizacji  ww.  Programu.  Natomiast  Gmina  Pułtusk  wystąpiła  z

propozycją dot. przejęcia dróg powiatowych położonych  na terenie miasta Pułtusk -

wnioskowanych przez Zarząd Powiatu w Pułtusku – ul Rynek, ul. Świętojańska, ul.

Benedyktyńska, ul. Staszica, ul. Gajkowicza, Stare Miasto, Plac Teatralny, w zamian

za  modernizację  dróg  powiatowych  ujętych  w  omawianym  projekcie.  Zakres

modernizacji dróg powiatowych został już ustalony. Starosta poinformował, że jeżeli

projekt drogowy uzyskałby akceptację, to zgodnie z informacją podaną na posiedzeniu
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Rady Gminy Świercze – w pierwszej kolejności wykonywane byłyby drogi powiatowe

położone na terenie Gminy Świercze, ponieważ tam wykonano najmniej inwestycji.

Starosta  zapytał  Wójta  Gminy  Świercze,  czy  przedstawiony  projekt  budżetu  jest

proinwestycyjny.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  K.  Łachmański  –  uważa,  że  pytanie  jakie

Starosta zadał Wójtowi Gminy Świercze dot. proinwestycyjnego budżetu było trudne,

ponieważ  gdyby Wójt  odpowiedział,  że  budżet  nie  jest  proinwestycyjny  to  może

pojawić się pytanie – a jaki budżet posiada Gmina Świecze. 

Starosta Pułtuski – odpowiedział, że zadając pytanie Wójtowi Gminy Świercze  nie

miał takich intencji. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  K.  Łachmański  poinformował,  że  w  dniu

dzisiejszym nikt nie informował Radnych, czy będą wykonywane nowe projekty, poza

tym budżet również nie przewiduje środków na ten cel. 

Ponadto Wiceprzewodniczący dodał, że trudno jest  dyskutować, co jest ważniejsze,

czy  budowa  szpitala  w  Pułtusku  czy remont  drogi  E61,  bo  na  to  pytanie  nie  ma

odpowiedzi.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  odpowiedź  na  to  pytanie  jest  –  jedno  i  drugi

zadanie jest równie ważne.  

Wójt Gminy Świercze – A.Misiewicz – stwierdził, że budżet, w którym przeznaczono

34-35%  przychodów  na  inwestycje  jest  budżetem  proinwestycyjnym.  Jako  autor

budżetu, Wójt ma świadomość, że o budżecie nie można mówić w dniu 31 grudnia,

ponieważ w  trakcie roku następują zmieniany budżetu.  Wójta zaniepokoił początek

wypowiedzi  Starosty –  to,  że  realizacja  tego  planu  może  „rozciągnąć  się”  na  3-4

kadencje, natomiast na jednej z Sesji Rady Gminy Świercze (Radna jest w posiadaniu

wyciągu  z  protokółu  Sesji)  była  mowa  o  tej  milionowej  kwocie  na  wykonanie

inwestycji. Patrząc na załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-

2009”  do  budżetu  (zał.  nr  6)  powiatu  na  2007 r.  jest  w nim uwzględniona  kwota

358.000 zł na prace projektowe, która nie jest przyporządkowana do żadnego roku.

Czy jakieś prace projektowe były już podjęte, czy są to łączne nakłady w latach , w

ramach tego projektu,  który miał być realizowany we współdziałaniu z gminami ?

Jeżeli nie, to kiedy takie prace Zarząd Powiatu ma zamiar podjąć ?

Skarbnik – są to nakłady poniesione w latach poprzednich. Jest to kwota poniesiona na

studium  wykonalności  i  projekty  techniczne,  poniesiona  w  roku  2005,  na  drogę
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realizowana  w  ramach  ZPORR  –  działanie  1.1.1.  –  przebudowa  dróg  w  Gminie

Pokrzywnica.  Nakłady  wcześniej  poniesione,  zostały  wykazane  w  celu  pokazania

łącznej wartości zadania, ponieważ jest to program wieloletni.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zgłoszonymi

wnioskami.

Wniosek dotyczący budowy płyty gnojowej dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Za

15

Przeciw 

-

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  dotyczącym  zakupu

kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „f”.

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego

na 2007 r.   

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „g”.

Przewodniczący zarządził   głosowanie nad podjęciem uchwały wraz ze głoszonymi

wnioskami

Za 10

Przeciw -

Wstrzymało się 5

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr IV/28/06 została podjęta.  
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Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

- Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego

zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący odczytał  treść  uchwały  w sprawie:  określenia

warunków częściowego lub całkowitego  zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka

w rodzinie zastępczej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/29/06 została podjęta. 

Ad. 10 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

- Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia  rodziców  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  do

ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przez rozpoczęciem pełnoletności

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec braku  pytań Przewodniczący odczytał  treść  uchwały  w sprawie:  określenia

warunków  częściowego  lub  całkowitego   zwolnienia  rodziców  z  opłaty  za  pobyt

dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przez

rozpoczęciem pełnoletności  w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/30/06 została podjęta. 
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Ad 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

-  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego planu kontroli  Komisji

Rewizyjnej.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu. 

Pan  Krzysztof  Pieńkos  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poinformował,  że

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r. opracowała projekt  planu kontroli

na  2007r.  W  dniu  dzisiejszym został  on  przekazany  Szanownym Radnym celem

zapoznania się z nim. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/31/06 została podjęta. 

Ad.12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

-  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały 2006 r.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański poinformował, że podczas posiedzeń

komisji  dyskutowano  nt.  funkcjonowania  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Obawę  budzi

pozostawienie na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

Ponadto nadwykonanie, jak i niewykonanie kontraktu w niektórych jednostkach mogą

sugerować, że w przyszłości należy inaczej negocjować kontakt.  

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie przyjęcia

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za III kwartały 2006 r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw -
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Wstrzymało się -

Jeden Radny był nieobecny na Sali Rady. 

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/32/06 została podjęta. 

Ad. 13 

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 Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec braku 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 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny był nieobecny na Sali Rady. 

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/33/06 została podjęta. 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy powiatu pułtuskiego

na 2007r. z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec braku  pytań Przewodniczący odczytał  treść  uchwały w sprawie  „Programu

współpracy powiatu pułtuskiego na 2007r. z organizacjami pozarządowymi i innymi

uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego”  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny był nieobecny na Sali Rady. 

Przewodniczący stwierdził , że uchwała Nr IV/33/06 została podjęta. 
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Ad. 15 

Przewodniczący  zarządził  przystępujemy do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Pułtusku do Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku

zostali wytypowani: Zbigniew Szczepanik i Wojciech Żukowskiego. 

Przewodniczący zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę  na udział  w

pracach  Komisji.

Radny Z. Szczepanik odpowiedział , że wyraża zgodę.

Pan Wojciech Żukowski odpowiedział, że wyraża zgodę.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny był nieobecny na Sali Rady. 

Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu dokonała wyboru radnych do Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku.

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.   

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji

na temat realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny był nieobecny na Sali Rady. 

Przewodniczący stwierdził, że informacja została przyjęta 

Ad. 17 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.:

Starosta Pułtuski udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje:

Odnośnie  interpelacji  dot.  budowy chodnika w miejscowości  Grabówiec  -  Starosta

poinformował, że ww. droga została ujęta w projekcie drogowym „Przebudowa dróg

powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”. W

dniu dzisiejszym Rada Powiatu w uchwale budżetowej na 2007r. zaplanowała środki

finansowe na realizację ww. projektu. 

Starosta poinformował, że z uwagi na bezpieczeństwo dzieci dochodzących tą drogą

do szkoły, budowa chodnika jest konieczna jednak Starosta zastanawiał się czy powiat

pułtuski  będzie  w  stanie  częściowo  pobudować  chodnik,  czy  będziemy  musieli

poczekać i zrealizować całość zadania. 

Budowa chodnika w Pniewie – Starosta poinformował, że powiat pułtuski wspólnie z

Gminą Zatory częściowo odnowił drogę przy Szkole i Kościele Parafialnym z racji

dożynek diecezjalnych w 2005r. Jest to odcinek drogi bardzo uczęszczany. Inwestor

prowadzący kolektor ściekowy powinien doprowadzić drogę do stanu jaki był przed

prowadzeniem inwestycji.

Sprawa budowy chodnika zostanie omówiona na spotkaniu w dniu  3 stycznia 2007r.

poświęconym modernizacji dróg wojewódzkich 

Sprawa modernizacji ul. Białowiejskiej – jest to odcinek drogi do Gościejewa, który

jest  przewidywany  w  projekcie  drogowym  planowanym  do  realizacji  w  ramach

środków RPO. Niebawem ww. projekt ujrzy światło dzienne. 

Odnośnie interpelacji dot. ulicy Solnej - odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Sprzątanie ulic – na tę interpelację odpowie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p.

Strzyżewski. Starosta nadmienił o planach zakupu pługu dla ZDP , który posłuży m.in.

do odśnieżania ulic. 

Ścieki  ze  szpitala  –  Starosta  poinformował,  że  jest  przeciwnikiem odprowadzania

ścieków do kanałku, ale czy jest sens budowania przyłącza za kilka tysięcy zł., gdy w

niedalekiej  perspektywie  powiat  będzie  kończył  budowę  szpitala  na  Popławach.

Odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona na piśmie. 

Odnośnie  interpelacji  dot.  przetargu  na  budowę  hali  sportowej  –  Starosta

poinformował, że ten temat poruszał podczas omawiania budżetu powiatu na 2007r.

Najważniejsza  sprawą  jest  prawidłowe  przygotowanie  inwestycji.  W  pierwszej
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kolejności  należy  przeprowadzić  badania  archeologiczne  a  następnie  opracować

koncepcję architektoniczną ,  która pozwoli  nam na ubieganie się o środki unijne z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-

2013.  Przetarg  na  projekt  budowlany  hali  sportowej  powinien  zostać  ogłoszony

wówczas, gdy będziemy mieli potwierdzenie o pozyskanym dofinansowaniu. Powiat

pułtuski nie jest w stanie sam zrealizować tej inwestycji. Jednakże po uzyskaniu 85%

dofinansowania realizacja zadania staje się realna. 

Starosta poinformował, że nie chciałby aby jedna inwestycja zablokowało realizację

innych inwestycji. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że z uwagi na dogodne warunki

pogodowe  i  posiadany  sprzęt  specjalistyczny,  podjął  decyzję  aby  w  pierwszej

kolejności remontować drogi powiatowe a dopiero w następnej kolejności  sprzątać

ulice  miasta  Pułtusk.  Dyrektor  dodał,  że  zbyt  mała  liczba  pracowników  ZDP  nie

pozwala  na  wykonywanie tych prac  jednocześnie a  nowelizacja ustawy o promocji

zatrudnienia i  instytucje rynku pracy nie pozwala mu na zatrudnienie dodatkowych

pracowników w ramach  robót publicznych. 

Przewodniczący  Rady  odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego  S.

Kaczmarczyka dot. chodnika przy szkole w Pniewie - poinformował, że w tej sprawie

należy  skontaktować  się  z  Wójtem  Gminy  Zatory  ponieważ  w  budżecie  Gminy

zaplanowano  środki  finansowe  na  projekt  kanalizacji  tej  części  Pniewa.  Pan

Przewodniczący stwierdził, że należy rozważyć, czy jest sens wykonywania chodnika z

uwagi na wyżej planowaną inwestycję. 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  odniósł  się  do  wypowiedzi  p.

Starosty. Poinformował, że każdy doskonale wie o kim jest mowa, gdy padają słowa

„Poseł z Ziemi Pułtuskiej”. Pan H.  Kowalczyk - jest posłem dopiero rok czasu. Radny

uważa,  że  należy poczekać  aż  skończy się  mandat  sprawowania  urzędu  i  dopiero

wówczas  poddawać  jego  pracę  ocenie.  Radny przypomniał,  że  również  w tej  Sali

padały deklaracje różnych osób – posłów o udzieleniu pomocy. Radny stwierdził, że
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współczuje Panu Staroście , że w tej sprawie nikt nie udzielił mu pomocy. 

Przewodniczący  Rady  odnośnie  wypowiedzi  Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  K.

Łachmańskiego  poinformował,  że  posłowie  pomagając  p.  Staroście,  pomagają

powiatowi pułtuskiemu. Nie powinniśmy odnosić się tylko do p. Starosty. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. J. Król poinformował, że wszyscy mieszkańcy powiatu

pułtuskiego  zainteresowani  są  tematem  budowy  szpitala  w  Pułtusku.  W  dniu

dzisiejszym nie chcemy nikogo rozliczać, bo będzie jeszcze na to odpowiedni czas.

Wybory do Sejmu wygrał PiS. Pan H. Kowalczyk – poseł z terenu powiatu pułtuskiego

w programie wyborczym, podobnie jak inni  kandydaci  na  posła,  miał  dokończenie

budowy szpitala w Pułtusku. Pan Kowalczyk wygrał wybory, jest członkiem Rządu i

dzisiaj chcemy mieć informację, czy jest szansa na pozyskanie środków na budowę

szpitala, czy też nie. My nie chcemy upolitycznić sprawy budowy szpitala. 

My Radni , mieszkańcy Pułtuska zwracamy się z prośbą do „waszego klubu” aby poseł

H.  Kowlaczyk,  który  jest  z  tego  samego  ugrupowania  politycznego,  ponadto  jest

członkiem Komisji  Finansów Publicznych Sejmu RP, poinformował nas czy mamy

szanse na pozyskanie środków z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady w związku z zakończeniem roku złożył życzenia noworoczne

radnym oraz zaproszonym gościom. 

Ad. 19

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za

udział w obradach czwartej  Sesji Rady Powiatu  - radnym i zaproszonym gościom.

„Obrady czwartej Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte”. 

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.15

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski 

Dorota Sobotka
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