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Protokół nr XVII/08 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

w dniu 18 marca 2008r.  

 
początek posiedzenia – godz. 14.00 

Przewodniczący Rady – Pan Czesław Czerski - otworzył siedemnastą Sesję Rady 

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

uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał 

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - 

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wójtów Gmin Powiatu 

Pułtuskiego oraz Burmistrza Pułtuska, Pana Tadeusza Nalewajka, przedstawicieli 

prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji drugiego punktu porządku 

obrad  - Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący poinformował, Ŝe Radni otrzymali proponowany porządek obrad 

dzisiejszej Sesji.  

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem zmian Przewodniczący przedstawił  porządek obrad:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIII, XIV i XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Omówienie bieŜącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Pułtusku.  

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz  

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

słuŜbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2007”. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Zespołu Szkół w Golądkowie.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu „Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw 

Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/273/06 Rady Powiatu w 

Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie dochodów własnych jednostek 

budŜetowych powiatu pułtuskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Powiatu 

18. Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów 

pracy za 2007r.  

19. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budŜetu 

powiatu na 2007r. 

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

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

23. Zamknięcie Sesji.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad . 

Za     - 

Przeciw   - 
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Wstrzymało się  - 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku 

obrad Przyjęcie protokołu trzynastej, czternastej i piętnastej Sesji Rady 

Powiatu 

Przewodniczący poinformował, Ŝe do dnia dzisiejszego nie wpłynęły Ŝadne wnioski 

ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyŜszej 

sprawie? 

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołów  trzynastej, czternastej i piętnastej  Sesji Rady Powiatu 

Za   14 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

 

Protokóły nr XIII/07, XIV/07 oraz XV/07 zostały przyjęte.   

 

Ad. 4 

Przewodniczący – zarządził przystępujemy  do realizacji punktu czwartego 

porządku obrad  „Interpelacje  i zapytania radnych”.  

Przewodniczący poprosił  o zgłaszanie interpelacji. 

Wiceprzewodniczący – Jerzy Król – poinformował, Ŝe chciałby poruszyć bardzo 

istotny temat związany z infrastrukturą drogową na terenie miasta i  powiatu 

pułtuskiego. Obecnie w budŜecie województwa i kraju zaplanowano znaczna część 

środków na realizację zadań związanych z modernizacją dróg. Przez miasto Pułtusk 

przebiega kilka dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – w sumie 

jest 8 wyjazdów z miasta. Natomiast wiedza na temat realizacji poszczególnych 

zadań drogowych jest bardzo znikoma. Radni nie wiedzą jakie inwestycje  drogowe 

będą wykonywane w poszczególnych latach. Wiedza ta ogranicza się jedynie do 
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tego co realizuje powiat i miasto. Natomiast największa ilość zadań w zakresie 

infrastruktury drogowej realizowana jest poprzez porozumienia, program 

operacyjny infrastruktury rozwoju modernizacji i naprawy dróg województwa 

mazowieckiego oraz poprzez środki unijne.  

W budŜecie powiatu na infrastrukturę drogową przeznaczono środki w znikomych 

ilościach. Dlatego teŜ Radny prosił o przygotowanie pełnej i  szczegółowej 

informacji w zakresie infrastruktury drogowej na posiedzenie komisji, która zajmuje 

się sprawami dróg.  

Radny przypomniał, Ŝe na tej sali odbyło się spotkanie z dyrekcją Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, m. in. odnośnie drogi wojewódzkiej nr 618 relacji 

Wyszków – Pułtusk – Gołymin.  

Wówczas Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  wystąpił z prośbą o pomoc w 

sprawie modernizacji ww. drogi. Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe do dziś 

nie zostało załatwionych ponad 20 spraw. Nikt nie rozmawiał z rolnikami, nie 

ustalono gdzie będą się znajdować przystanki, zatoczki, jaka i czyja będzie 

partycypacja w kosztach inwestycji. Wiceprzewodniczący zaznaczył, Ŝe jest juŜ rok 

2008.  

Radny poinformował, Ŝe kilka dni temu jeden z mieszkańców powiatu pułtuskiego, 

za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy, zwrócił się do Dyrekcji  Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o interwencje na drodze nr 

618. W odpowiedzi otrzymał informację, Ŝe projekt przebudowy drogi nr 618 

został zakończony w miesiącu październiku 2005r. Dokumentacja posiada wszelkie 

niezbędne uzgodnienia i wymagane opinie prawne. 

Natomiast w 2006r przez pół dnia. trwały dyskusje jak moŜna pomóc 

Mazowieckiemu Zarządu Dróg  w tym zakresie. Dziś praktycznie dowiadujemy się 

z prasy, Ŝe Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na drogę nr 618 przeznacza 10 

mln zł, a co będzie w tym zakresie wykonywane -   nikt nie wie. Przede wszystkim 

nie wiedzą właściciele poszczególnych działek przy ww. drodze, gdzie będą 

przystanki, przejścia dla pieszych, kto takie sprawy zaprojektuje, kto będzie 

wykonawcą itp.  
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Środki finansowe jakie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznacza na 

drogi  jest bardzo duŜa. W projekcie operacyjnym województwa do 2013 r.  na 

drogownictwo przeznaczono 2,7 miliarda zł. Część z tych środków przyznana jest 

na nasz powiat. Czy w związku z tym nie moŜna dowiedzieć się jakie drogi i w 

jakim zakresie będą finansowane?  

W sąsiednim powiecie – wyszkowskim,  Województwo Mazowieckie partycypuje w 

kosztach wspólnie z powiatem oraz miastem.  

Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe Radna Estkowska wiele razy interpelowała 

o modernizację ul. Wyszkowskiej – a szczególnie o bardzo niebezpieczny odcinek 

drogi przy osiedli wyszkowskim. WzmoŜony ruch drogowy notowany jest w 

niedzielę gdy odbywają się targi.  

Radny poinformował o konieczności jak najszybszej modernizacji ww. drogi, 

dlatego teŜ naleŜy pozyskać informację, czy ta sprawa zostanie uregulowana przy 

pomocy środków z zewnątrz, a jeśli nie,  to naleŜy zastanowić się jak to rozwiązać 

we własnym zakresie. MoŜe powinniśmy podjąć wspólne działania z miastem. 

Następnie Radny poinformował, Ŝe przy ul.. Kościuszki –głównej drodze krajowej 

przechodzącej przez miasto, prawdopodobnie zostanie zlikwidowany parking, 

zatoczki, zakazy zatrzymywania się itd. Czy w związku z tym moŜna otrzymać 

pełną informację w jakim stadium jest przebudowa tej drogi.  

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o przygotowanie informacji nt. terminu 

modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. 

Program modernizacji dróg dla województwa mazowieckiego został opracowany 

do 2013r.  

Jest to bardzo waŜna kwestia, poniewaŜ środki na tego typu zadania są przydzielane 

z zewnątrz. To od zaangaŜowania samorządów – powiatowego i miejskiego zaleŜy 

realizacja tematu. Istotnym elementem jest to, kto drogę projektuje. Wystarczy 

porównać drogę w kierunku Warszawy, gdzie nie ma Ŝadnych zabezpieczeń 

chociaŜby na przystankach autobusowych oraz drogę do Ciechanowa, gdzie są 

wykonane zatoczki, są zaznaczone przystanki autobusowe i właśnie ta droga jest 

bezpieczna dla ludzi. Na dzień dzisiejszy potrzebna jest nam jedynie wiedza, kto 



 6

drogę zaprojektuje, kto ją będzie wykonywał. Jest to temat, którym niezwłocznie 

Rada Powiatu powinna się zająć oraz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.  

 

Na salę obrad weszła Radna Krystyna Estkowska. 

Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

 

Wiceprzewodniczący – K. Łachmański – kontynuując myśl Wiceprzewodniczącego 

p. J. Króla zwrócił się do obecnego na Sali Rady   Radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego p. Witolda Chrzanowskiego o przygotowanie informacji, na temat  

planów  Urzędu Marszałkowski w zakresie infrastruktury drogowej. Które drogi z 

terenu powiatu pułtuskiego zostały zgłoszone do modernizacji.  

Przewodniczący – stwierdził, Ŝe temat dróg jest bardzo obszerny i w związku z tym 

naleŜałoby przewidzieć odrębną sesję na szczegółowe omówienie.  

Radna – Krystyna Estkowska – zapytała  

– jakie są uzgodnienia ze stroną związkową jeśli chodzi o Regulamin 

wynagradzania nauczycieli w roku 2008, czy odbyły się juŜ negocjacje,  na jakim 

etapie trwają? 

– czy w jednostkach oświatowych został określony  fundusz zdrowotny np. 

uchwałą Zarządu Powiatu i jaka jest wysokość funduszu zdrowotnego? 

– w kontekście Regulaminu wynagradzania – Radna zapytała, czy w roku bieŜącym 

przewidziane są podwyŜki dla pracowników administracji – placówki oświatowe. 

W roku ubiegłym podczas negocjacji były one obiecywane. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu 

o przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji.  

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała – 

poinformował, Ŝe Komisja Polityki Regionalnej i Promocji na posiedzeniu w dniu 6 

marca 2008r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.  
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska – 

poinformowała, Ŝe Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu w dniu 

6 marca 2008r. Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy  tematy będące 

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech śukowski – 

poinformował, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 6 marca 2008r. 

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.  

 

Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska -  

poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 6 marca 

2008r. pozytywnie zaopiniowała tematy będą przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.  

 

Ad. 5  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  Omówienie bieŜącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.  

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.  

Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki – poinformował, Ŝe informację nt. bieŜącej 

sytuacji SP ZOZ w Pułtusku przedstawi Dyrektor SP ZOZ, natomiast sprawę 

negacji z grupami zawodowymi SP ZOZ w sprawie regulacji wynagrodzeń Starosta 

proponował przesunąć  na czas ok. 2-3 godz., poniewaŜ trwają pewne dodatkowe, 

ostateczne obliczenia.  

Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku – 

Pana Michała Borkowskiego.  

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Michał Borkowski – poinformował, Ŝe Zarząd 

Powiatu w Pułtusku powołał Zespół negocjacyjny, który negocjował warunki 

wynagrodzeń z poszczególnymi grupami zawodowymi w SP ZOZ. Grupie 

zawodowej lekarzy została zaproponowana kwota 500 zł. podwyŜki w formie 

ryczałtu, czyli dodatku do wynagrodzenia brutto oraz dyŜury kontaktowe  
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w wysokości  32-40 zł.  

W grupie zawodowej pielęgniarek i połoŜnych zaproponowano następujące 

podwyŜki: 

– pielęgniarki bez specjalizacji i wykształcenia – do 200 zł. 

– pielęgniarki ze specjalizacją – 250 zł.,  

– pielęgniarki z wyŜszym wykształceniem (w tym licencjat) – 300 zł.  

Dyrektor dodał, Ŝe podwyŜki zostały zaproponowane w formie ryczałtu  

W grupie techników medycznych zaproponowano podwyŜki w następującej 

wysokości; 

– technik medyczny – 200 zł., 

– technik medyczny z wyŜszym wykształceniem – 300 zł.  

w formie ryczałtu. 

W grupie administracji: 

– administracja 130 zł., 

– kierowcy – 100 zł., 

– obsługa – 50 zł., 

w formie ryczałtu.  

Po przedstawieniu propozycji, lekarze zaŜądali 1000 zł podwyŜki i wyŜszych stawek 

za godziny dyŜurowe, pielęgniarki zaŜądały 400 zł. podwyŜki oraz 50 zł. za 

specjalizację i kolejne 50 zł. za wyŜsze wykształcenie.  

Pozostałe grupy zawodowe, w tym technicy medyczni wyrazili zgodę na 

proponowane podwyŜki, czyli 200 zł., jednak pod warunkiem włączenia tej kwoty 

do uposaŜenia zasadniczego.  

W wyniku prowadzonych dalszych negocjacji, Zarząd Powiatu utrzymał w mocy 

wcześniejszą decyzję. W związku z tym część lekarzy podczas rozmowy z 

Dyrektorem p. Borkowskim i Zastępcą Dyrektora p. Trusińskim wycofała w dniu 

wczorajszym wypowiedzenia umów o pracę. Poza tym wyrazili zgodę na 

proponowane podwyŜki na okres 3 miesięcy, jednak z włączeniem do uposaŜenia 

zasadniczego.  
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Dyrektor poinformował, Ŝe pielęgniarki w dniu dzisiejszym przyjęły propozycje 

podwyŜek w wysokości 250-300 zł. pod warunkiem włączenia do wynagrodzenia 

zasadniczego.  

W grupie techników medycznych miała miejsce podobna sytuacja.  

Dyrektor poinformował, Ŝe wprowadzenie podwyŜek wynagrodzeń powoduje  

wysokie skutki finansowe. 

Przewodniczący - poprosił o zadawanie pytań. 

Radna Magda Dziubanowska – Wojtyra – zapytała ile wypowiedzeń de facto 

zostało wycofanych? 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Michał Borkowski – odpowiedział, Ŝe pisemnie 

wycofano 3 wypowiedzenia, podczas rozmowy zostało wycofanych 7 

wypowiedzeń, natomiast swoich wypowiedzeń nie wycofało 2 lekarzy neonatologii.  

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański – poinformował, Ŝe wypowiedź Dyrektor 

SP ZOZ moŜna posumować tylko w jeden sposób - nie zostało zawarte  

porozumienie z Ŝadną grupą zawodową. UwaŜa, Ŝe nie został zrobiony Ŝaden krok 

do przodu. W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, Ŝe trwają obliczenia  jednak Radny 

uwaŜa, Ŝe i tak pracownicy SP ZOZ poszli na duŜe ustępstwa  - 25% początkowych 

Ŝądań.  

Poza tym nie zostały podpisane porozumienia, czyli  kwoty podwyŜek nie są 

wynegocjowane tylko zaproponowane. Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe 

brak porozumienia między stronami powoduje pewien niepokój w pracy oraz 

groźbę być moŜe zawieszenia lub zamknięcia poszczególnych oddziałów, co w 

konsekwencji moŜe spowodować zamknięcie szpitala. Wiceprzewodniczący 

poprosił Starostę o udzielenie odpowiedzi jaka jest decyzja Zarządu Powiatu w 

sprawie podwyŜek dla lekarzy i pozostałych pracowników SP ZOZ, czy Zarząd 

byłby skłonny ustąpić ze swojego sztywnego stanowiska? 

Starosta Pułtuski – zaproponował aby stanowisko Zarządu Powiatu zostało 

przedstawione po dokonaniu obliczeń. Następnie Starosta zapytał, co by było 

gdyby  Rada Powiatu, Zarząd Powiatu zgodzili się na Ŝądania podwyŜek w 

wysokości 3 krotności średnich poborów dla lekarzy,  800 zł. - podwyŜki dla 

pielęgniarek oraz 400 zł  dla pozostałych pracowników. Czy w takiej sytuacji 
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starczyłoby środków finansowych  na wypłatę samych wynagrodzeń biorąc pod 

uwagę wysokość środków, które SP ZOZ otrzymuje z NFZ? Starosta 

zaakcentował, Ŝe na pewno środków by nie wystarczyło.   

Radna Krystyna Estkowska – poinformował, Ŝe z tego co słyszy to i pielęgniarki i 

lekarze, wykazali duŜe zrozumienie. Pielęgniarki zgodziły się na podwyŜki w 

wysokości 250-300 zł. pod warunkiem włączenia do uposaŜenia zasadniczego, czyli 

naleŜy rozumieć, Ŝe po ostatecznych obliczeniach, jeszcze dziś wszyscy poznają 

odpowiedź czy taka podwyŜka jest moŜliwa. Radna nie chciałaby, aby się 

“zagadać”, bo jest to tylko kwestia czasu aby poznać odpowiedź.  

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański – poinformował, Ŝe w  tej sytuacji 

zastanawia się dlaczego ten punkt nie został przesunięty na koniec obrad. Dodał, Ŝe 

jest pełen uznania dla personelu medycznego, poniewaŜ wykazał się duŜą 

odpowiedzialnością. Pomimo słusznych Ŝądań, nastąpiły bardzo duŜe ustępstwa. 

Wiceprzewodniczący zaznaczył, Ŝe pracownicy słuŜby zdrowia dali wyraz temu, Ŝe 

leŜy im na sercu dobro mieszkańców powiatu pułtuskiego, utrzymanie zakładu 

pracy. Poinformował, Ŝe z całą pewnością waŜny jest budynek oraz sprzęt 

medyczny, natomiast dopracowanie się wykształconego zespołu jest niezwykle 

trudne. Dlatego teŜ, równie waŜnym elementem jak opieka nad mieszkańcami 

powiatu, jest utrzymanie zespołu, który gwarantuje odpowiednią jakość pracy. W 

związku z tym, Ŝe w chwili obecnej dyskusja staje się bezprzedmiotowa, 

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o przesunięcie punktu o bieŜącej sytuacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku do czasu, 

kiedy Pan Starosta będzie gotowy do dyskusji.   

Starosta Pułtuski – poinformował, Ŝe jego zdaniem nie ma potrzeby przesuwania 

tego punktu, poniewaŜ pkt 22 dzisiejszego posiedzenia to Wolne wnioski i 

oświadczenia radnych, gdzie będzie moŜna udzielić stosownych odpowiedzi. 

Starosta dodał, Ŝe w dzisiejszym porządku obrad taka sytuacja została 

przewidziana.  

Przewodniczący – poinformował, Ŝe dyskusja zostanie wznowiona w pkt 22.  

 

Ad. 6 
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Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji 

oraz  informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

słuŜbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2007”. 

Przewodniczący poinformował, Ŝe Szanowni Radni otrzymali informację na piśmie. 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz  informacji o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie słuŜbowym Komendy 

Powiatowej Policji w roku 2007”. 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

      

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

Ad. 7  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

 

Uchwała Nr XVII / 122  /08 została podjęta.  

Ad. 8 
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Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 123  /08 została podjęta.  

Ad. 9  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Zespołu Szkół w 

Golądkowie.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 124 /08 została podjęta.  

Ad. 10  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 
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Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 125 /08 została podjęta.  

Ad. 11  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu 

osobowego. 

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 126  /08 została podjęta.  

Ad. 12  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego 

(uchwała dot. wykreślenia Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w 

Golądkowie oraz wpisania Zespołu Szkół w Golądkowie).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII /127 /08 została podjęta.  
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Ad. 13  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/273/06 Rady 

Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie dochodów własnych 

jednostek budŜetowych powiatu pułtuskiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 128  /08 została podjęta.  

Ad. 14 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (projekt 

uchwały dot.. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Świercze z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla rodzin poszkodowanych w 

poŜarze budynku mieszkalnego w miejscowości Świeszewo) 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -   

Uchwała Nr XVII /129 /08 została podjęta.  

O godz. 15.10 Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę. 

 

Ad. 15  

Po przerwie o godz. 15.25 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu 

powiatu na 2008r. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 130  /08 została podjęta. 

 

Ad. 16  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Uchwała Nr XVII / 131 /08 została podjęta.  

 

Ad. 17 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -   

Uchwała Nr XVII / 132  /08 została podjęta.  
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Ad. 18  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji 

planów pracy za 2007r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -   

Sprawozdania zostały przyjęte.  

 

Ad. 19  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w 

budŜecie powiatu.   

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.  

Skarbnik – poinformowała, Ŝe od początku roku, budŜet powiatu był zmieniany 

dwukrotnie: 

– uchwała nr 92/08 z dnia 23 stycznia 2008r. - na wniosek Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego zostały przesunięte środki z paragrafu 

wynagrodzenia korpusu słuŜby cywilnej na paragraf umowa zlecenia w kwocie 

5.400 zł. w ramach planu finansowego jednostki, 

– uchwała nr 98/08 z dnia 3 marca 2008r. - na wniosek Dyrektora przesunięcie 

środków z paragrafu 421 zakup materiałów na paragraf zakup usług 

remontowych w kwocie  40.000 zł. w ramach planu finansowego jednostki 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządzam głosowanie nad przyjęciem 

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

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   
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Wstrzymało się    -  

Informacja została przyjęta.   

Ad. 20 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady 

Powiatu.  

Przewodniczący poinformował, Ŝe powyŜszą informację Radni otrzymali na piśmie.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

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

Za   15 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

Informacja została przyjęta.   

 

Starosta – zgłosił wniosek o 20 minutową przerwę w obradach, aby mógł spotkać 

się Zarząd Powiatu. 

O godz. 15.45 Przewodniczący zarządził 20 minutową przerwę. 

 

Ad. 21 

Po przerwie o godz. 16.05 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych.  

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.  

Wicestarosta Pułtuski - odpowiadając na interpelację Radnego Jerzego Króla  

poinformował, Ŝe z wielką uwagą wysłuchał wypowiedzi dotyczącej problemów 

infrastruktury drogowej w powiecie pułtuskim. Drogownictwo jest to bardzo 

waŜny problem. Zarząd postanowił odbyć specjalne spotkanie podczas którego 

omówi całokształt realizacji przedsięwzięć szeroko rozumianych dot. drogownictwa 

nie tylko Gminy Pułtusk ale całego powiatu pułtuskiego. Było kilka pomysłów, 

dobrych pomysłów, które na terenie powiatu kompleksowo rozwiązywałoby pewne 

problemy. Niestety nie zyskały one akceptacji, np. modernizacja dróg w ramach z 
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działania 1.1. Ten projekt został bardzo wysoko oceniony – był pierwszy na liście 

oczekujących. Spotkanie w sprawie dróg zostanie zorganizowane w miesiącu maju 

br.  

Będziemy chcieli  wrócić do ustaleń spotkania, które odbyło się na tej Sali Rady z 

udziałem Radnych Sejmiku: p. W. Chrzanowskiego, p. J. Króla. Padły pewne 

ustalenia, jednak Mazowiecki  Zarząd Dróg do końca z tych ustaleń  się wywiązał. 

JeŜeli będzie odrębne spotkanie to spróbujemy te sprawy omówić przybliŜyć i 

równieŜ postawić na jednej z Sesji Rady Powiatu.  

Odnośnie interpelacji Radnej Estkowskiej – dot. regulaminu wynagradzania 

nauczycieli – Wicestarosta wyjaśnił, Ŝe dopiero 12 marca br. Minister ogłosił w 

dzienniku urzędowym  pewne wytyczne, na podstawie których naleŜy pracować. 

Termin ustalenia regulaminu wynagradzania do 5 maja. Zarząd będzie chciał 

bardzo szybko podjąć stosowne decyzje i aby dyskusje na ten temat mogły się 

odbyć jak najszybciej.  

Na jednym z posiedzeń Zarząd podjął juŜ pewne decyzje i proponuje : 

140 zł za wychowawstwo, 

50zł - opiekun staŜu 

od 5% dodatek motywacyjny  

10% podwyŜki dla dyrektorów 

dyrektor od 30%  do 80% dodatku  

wicedyrektor do 50% dodatku  

Przedstawiona propozycja została przekazana związkom  zawodowym. 

Odnośnie funduszu zdrowotnego – Wicestarosta poinformował, Ŝe nie został 

wydzielony fundusz zdrowotny poniewaŜ zgodnie z ustawą, Ŝe moŜna tworzyć 

funduszu zdrowotnego.  

Skarbnik Powiatu – poinformowała, Ŝe niektóre jednostki to zadanie  realizują.  

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański – poinformował, Ŝe sprawa funduszu 

zdrowotnego naleŜy do kompetencji Zarządu. 

Odnośnie podwyŜek dla pracowników administracji - Wicestarosta Pułtuski 

poinformował, Ŝe podwyŜki będą, ale Zarząd będzie czynił starania aby sprawę 

rozwiązać globalnie. JeŜeli Zarząd zakończy sprawę regulacji wynagrodzeń dla 
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pracowników SP ZOZ w Pułtusku to zacznie omawiać sprawy podwyŜek dla 

pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.  

Radna – p. K. Estkowska – poinformowała, Ŝe w związku z tym, Ŝe jesteśmy przed 

negocjacjami ze związkami zawodowymi prosiła o pisemną informację nt. funduszu 

zdrowotnego. 

Ad. 22 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu.  

Skarbnik Powiatu – poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu w Pułtusku proponował 

pracownikom SP ZOZ w Pułtusku podwyŜki wynagrodzeń w postaci dodatków - 

ryczałtów i taka forma podwyŜek została rozliczona.  

PowyŜsza propozycja miała na celu zabezpieczenie postulatów płacowych w 

ramach moŜliwości finansowych SP ZOZ oraz aby wynagrodzenia zostały 

wypłacone na czas i to w 100%, i Ŝeby nie doszło sytuacji, Ŝe pracownicy zamiast 

wynagrodzeń otrzymają  zaliczki.  

Skarbnik poinformowała, Ŝe średnioroczne przychody SPZOZ wynoszą 

1.330.000zł. Obecnie wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Pułtusku – nie 

uwzględniając podwyŜek wynagrodzeń, wynoszą ok. 1.100.000zł.  

Pomijając fakt, Ŝe SP ZOZ posiada zobowiązania w wysokości ponad                       

1 mln zł, to na „rzeczówkę” naleŜy wydać  ok. 350.000zł – 400.000zł miesięcznie.   

Skutki postulatów płacowych wyniosą 150.000zł – 160.000zł, wydatki na 

wynagrodzenia będą wynosiły ok. 1.260.000zł. Natomiast ok. 60.000zł – 70.000zł 

pozostanie na pozostałą działalność zakładu, tj. zakup leków, materiałów 

diagnostycznych, media, itd. 

Zarząd Powiatu proponując związkom zawodowym kwoty podwyŜek wynagrodzeń 

wykazał wielką troskę o istnienie SP ZOZ w Pułtusku. Były to  propozycje 

maksymalne i powodujące pogarszanie się sytuacji finansowej SP ZOZ. Jednak 

Zarząd miał nadzieję, Ŝe w przyszłości zmienią się kontrakty.  
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Zarząd Powiatu pod wpływem wniosków i postulatów związków zawodowych 

działających przy SP ZOZ w Pułtusku przychylił się do ich prośby i postanowił 

włączyć proponowane kwoty do płac zasadniczych.  

Włączenie kwoty 500zł do płac zasadniczych daje skutki regulacji wynagrodzeń dla 

lekarzy w wysokości 675zł. 

Włączając kwoty 200zł-250zł-300zł do płac zasadniczych dla pielęgniarek daje 

skutki  regulacji wynagrodzeń    w wysokości: 

– pielęgniarki bez specjalizacji i wyŜszego wykształcenia – 260zł., 

– pielęgniarki ze specjalizacją – 325zł., 

– pielęgniarki ze wyŜszym wykształceniem – 390zł.,  

– technicy medyczni – 325zł.  

Dla pozostałych grup zawodowych skutki włączenia do wynagrodzenia 

zasadniczego to  90zł do 200zł. 

Przyjmując powyŜsze propozycje szacunkowo wyliczono skutki podwyŜek 

wynagrodzeń, które będą wynosiły ok. 160.000zł miesięcznie – co przez okres  9 

miesięcy wyniesie ok. 1.500.000zł. 

Natomiast skutki finansowe wynikające z propozycji regulacji wynagrodzeń 

proponowanych przez Zarząd  wynosiłyby ok. 100.000zł – rocznie ok. 1.000.000zł.  

Skarbnik poinformował, Ŝe w związku z tym, Ŝe wprowadzenie podwyŜek 

wynagrodzeń do płac zasadniczych dodatkowo pogarsza sytuację SP ZOZ, Zarząd 

Powiatu proponuje, aby postulaty płacowe pracowników SP ZOZ były realizowane 

od 1 kwietnia 2008r.  

Odnośnie sprawy dot. podpisania porozumień – Skarbnik poinformowała, Ŝe celem 

Zespołu Negocjacyjnego, powołanego przez Zarząd Powiatu było prowadzenie 

negocjacji, których efektem końcowym byłoby spisanie porozumienia. 

Negocjacje trwały w dniu dzisiejszym i skończyły się o godz. 10.50. O godz. 11.00 

odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ.  Trudno jest w przeciągu 10 

minut spisać stosowne porozumienie pomiędzy stronami.  

Ze względu na fakt, Ŝe w dalszym ciągu sytuacja SP ZOZ będzie się pogarszać, 

Zarząd Powiatu będzie proponował, kaŜdej grupie zawodowej podpisanie 

porozumienia, w którym będzie ustalenie, Ŝe przynajmniej w części zostaną  
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wypracowane przez SP ZOZ środki na podwyŜki, np. poprzez szukanie nowych 

kontraktów, nowych procedur medycznych. Będą przedstawione propozycje: 

obniŜki kosztów, zmian organizacyjnych które w części zabezpieczą postulaty 

płacowe pracowników. Zarząd rozwaŜy realizację tych elementów programu 

restrukturyzacyjnego, które w pełni nie zostały zrealizowane.  

Radny K. Łachmański – podziękował za szczegółowe wyjaśnienie sprawy następnie 

zwrócił się do przedstawicieli związków zawodowych o przedstawienie stanowiska 

w tej sprawie. 

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych p. Pawlak 

poinformowała, Ŝe podczas negocjacji propozycją Związku było przyjęcie 

propozycji podwyŜek przedstawionych przez Zarządu z tym, Ŝe Związek 

Zawodowy  proponował  włączenie jej do grupy od 1 marca br. na okres 3 

miesięcy.  

Po okresie trzech miesięcy, kiedy zostanie zawarty nowy kontrakt, Związek 

Zawodowy będzie chciał wrócić do postulatów jakie  proponował w styczniu br.  

Radny K. Łachmański – zapytał czy Panie wyraŜają zgodę na propozycję Zarządu? 

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych p. Pawlak 

odpowiedziała, Ŝe wyraŜają zgody.  

Radna Magda Dziubanowska – Wojtyra – zapytała kiedy zostaną przedstawione 

porozumienia konkretnym grupom i zawodowy w SP ZOZ w Pułtusku?  

Na Sesji 25 lutego br. rozmawiano o tym, Ŝe przyjdzie taki moment, iŜ do 

Wojewody będzie trzeba zgłosić fakt, Ŝe od 1 kwietnia br. szpital nie będzie miał 

obsady wiąŜącej do prawidłowego funkcjonowania wszystkich oddziałów. Ta 

decyzja miała być przekazana łącznie z opinia ze strony Rady Powiatu oraz Rady 

Społecznej SP ZOZ w Pułtusku w terminie 21 dni (od 18 lutego br.) czyli  daje to 

mniej więcej w granicach 11 marca br. Radna zaznaczyła, Ŝe nie przypomina sobie 

aby z ramienia Rady Powiatu opiniowała jakiekolwiek sugestie do Wojewody. 

Ponadto nie posiada informacji czy taka opinia została przedstawiona przez Radę 

Społeczną SP ZOZ, jednak posiada informację, Ŝe po 11 marca br. decyzje nie 

naleŜą juŜ do Rady Powiatu.  

Radna zapytała jaka w chwili obecnej jest sytuacja prawna szpitala. 
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Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Michał Borkowski – poinformował, Ŝe zgodnie 

z art. 65a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w momencie kiedy przewidywane 

jest zagroŜenie funkcjonowania któregokolwiek z oddziałów, Dyrektor zakładu 

występuje do organu załoŜycielskiego o opinię Rady Społecznej działającej przy SP 

ZOZ oraz Rady Powiatu. W związku z tym, Ŝe interpretacje do tego artykułu są 

róŜne, Dyrektor poinformował, Ŝe wystąpił do Centrum Zdrowia Publicznego z 

prośbą o interpretację, które reprezentuje upowaŜnione przez Wojewodę 

Mazowieckiego do wydawania i opiniowania tego typu decyzji. W odpowiedzi 

Dyrektor otrzymał, Ŝe w związku z nieprzewidywalną sytuacją, musi wszcząć 

procedurę dotyczącą Rady Społecznej i Rady Powiatu. JeŜeli w ciągu 21 dni Rada 

Społeczna się nie wypowie, wówczas opinia jest traktowana jako pozytywna. 

Natomiast nie było wniosku do Rady Powiatu i nie oznacza to, Ŝe nie będzie. 

Dyrektor podkreślił, Ŝe informował wyłącznie o oddziale pediatrycznym, który w 

tamtym czasie został zawieszony. Dodał, Ŝe wniosek do organu załoŜycielskiego 

wystawia Dyrektor zakładu. Jednak na skutek opinii Rady Społecznej i Rady 

Powiatu to Dyrektor zakładu składa wniosek do Wojewody Mazowieckiego. 

Dyrektor podkreślił, Ŝe takiego wniosku nie złoŜył z powodu braku zakończonej 

procedury.  

Starosta Pułtusku – poinformował, ze jeśli chodzi o termin podpisania 

porozumień, Zarząd wyraźnie określił, Ŝe chce aby od dnia 1 kwietnia sytuacja w 

SP ZOZ była uregulowana. W związku z tym porozumienia zostaną podpisane do 

1 kwietnia br. Starosta zwrócił się do zebranych aby sytuacji w pułtuskim SP ZOZ 

nie traktować jako ewenement. Starostowie zrzeszeni w Konwencie Powiatów 

Województwa Mazowieckiego  nieustannie wymieniają uwagi nt. sytuacji w 

szpitalach. śaden szpital nie jest wolny od problemów, Wszystkie szpitale 

dysponują zbyt małym budŜetem. PrzecieŜ budŜet to czysta matematyka. JeŜeli na 

budŜet składają się dochody i wydatki, to w sytuacji gdy muszą wzrosnąć, poniewaŜ 

NFZ nie przekaŜe nam więcej pieniędzy. Czyli matematyka jest w tym przypadku 

bezsilna. To nie Zarząd jest bezsilny. Zarząd wyliczył, Ŝe budŜet SP ZOZ nie stać 

na wynagrodzenia lekarzy rzędu 13 tyś – 15 tyś zł. miesięcznie.  
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Radny – Jerzy Wal – poinformował, Ŝe w związku z otrzymanym pismem, w 

którym mieszkańcy Gminy Obryte i Pracownicy DPS w Obrytem negatywnie 

wyraŜają się o Panu Bogdanie Ł., który został powołany na Zastępcę Dyrektora 

DPS w Obrytem, zapytał czy Starosta zamierza podjąć kroki, które będą zmierzały 

do weryfikacji zawartych w piśmie informacji. Dodał, Ŝe pismo zostało skierowane 

do wszystkich  Radnych Rady Powiatu w Pułtusku.  

Starosta Pułtuski – poinformował, Ŝe aby spełnić postulat Radnego, zaproponował 

aby osoba, która wysłała list, podpisała się pod nim. JeŜeli  pismo zostanie 

podpisane wówczas zostaną wszczęte stosowne procedury.  

 

Przewodniczący Rady z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych złoŜył radnym 

oraz zaproszonym gościom najserdeczniejsze Ŝyczenia.  śyczył aby te radosne dni 

upłyną w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze, niosąc ze sobą miłość i 

nadzieję. 

AAdd..  2233  

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku 

obrad Zamknięcie Sesji.  

Przewodniczący poinformował, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach siedemnastej Sesji Rady Powiatu - Radnym i 

zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski 

zamknął XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam 

Sesję Rady Powiatu”.   

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 16.40. 

 Protokółowały:         Przewodniczył obradom: 

......................................................    ...................................... 
            Sylwia Chojnacka      Czesław Czerski 
 

......................................................  

 Bogumiła Przybyłowska  
 


