
Protokół nr XXI/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 września 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady otworzył dwudziestą pierwszą Sesję Rady Powiatu w

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

12  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Andrzeja Gwizdałę -

Czaplickiego  -  Kierownika  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony  Środowiska  w  Ciechanowie,  Pana  Zbigniewa  Mikołajczaka  –

Prezesa  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych,  Pana

Witolda Chrzanowskiego - Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Wójtów  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego  oraz  Burmistrza  Pułtuska,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji  punktu drugiego

porządku obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

W  związku  z  brakiem  wniosków  Przewodniczący  przedstawił  porządek

obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XX  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 



4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie nt. działalności

inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2007r 

6. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej za 2007r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo–finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku na 2008 r.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku za I półrocze 2008r

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia   Programu  Aktywności

Lokalnej w powiecie pułtuskim na lata 2008 – 2014.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  utworzenia   Środowiskowego Domu

Samopomocy oraz nadania mu statutu

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  realizacji  wieloletniej  inwestycji  pod

nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału   środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

2008r. 



15. Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za I półrocze 2008r

16. . Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

17. Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2008r.

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

Powiatu.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Ad. 3 

Przewodniczący  -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku obrad Przyjęcie protokołu XX  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem protokołu dwudziestej Sesji Rady Powiatu



Za 12 Radnych

Przeciw -

wstrzymało się -

Protokół Nr XX/08 został przyjęty.  

Na salę obrad wszedł Radny Wiesław Cienkowski. 

Obecna liczba radnych wynosi 13.

Ad. 4 

Przewodniczący  -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Na salę obrad weszli Radni: Dariusz Mikuś oraz Krzysztof Pieńkos.

Obecna liczna Radnych wynosi 15. 

Wiceprzewodniczący Rady –K. Łachmański – poinformował, że w ostatnim

Tygodniku  Pułtuskim,   Redaktor  Naczelny  na  podstawie  informacji  ze

Starostwa, napisał, że będą wykonywane chodniki w miejscowości Gródek  i

Pniewo. Taka informacja znajduje się również w informacji z prac Zarządu

Powiatu. 

Radny  zapytał  na  jakim  etapie  znajduje  się  budowa  chodnika  na  ul.

Grabowej, o który wielokrotnie wnioskowała Radna K. Estkowska i  Radny

J.  Wal.

Ponadto  Radny  zapytał,  czy  chodniki,  o  których  wspomniał  wcześniej

zostały umieszczone w Palnie  Rozwoju Lokalnego na lata  2007-2013 a tak

naprawdę na rok 2008-2009.



Radny – Jerzy Wal  – odnoście  oddania  szpitala  do użytkowania  w 2009r.

poinformował,  że  ul.  Bartodziejska  planowana  jest  jako  jedna  z  dróg

dojazdowych.  Niestety droga ta jest w opłakanym stanie. Radny zwrócił się z

prośbą do Zarządu Powiatu aby remont ww. drogi został uwzględniony w

budżecie powiatu na 2009r.

Radny przypomniał, że na jednej z ostatnich Sesji Rady Powiatu w Pułtusku,

podczas omawiana sytuacji finansowej SP ZOZ, Przewodniczący Rady złożył

propozycję “okrągłego stołu” w sprawie SP ZOZ. Radny zapytał czy takie

spotkanie miało miejsce? Jeśli tak,  to kto w tym spotkaniu uczestniczył?

Radna  Henryka  Pielachowska  -poinformował,  że  trochę  się  cieszy  i

jednocześnie jest jej przykro, że Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański

ubiegł  ją  w temacie  chodnika  na  ul.  Grabowej  i  zapomniał,  że  Radna  też

interpelowała w tej sprawie. Dodała, że pełni funkcję Radnej Rady Powiatu

od niedawna – od grudnia 2006r, jednak chciałaby zapytać Pana Starostę, czy

zostało  złożone  wystąpienie  do  Burmistrza  Pułtuska  o  współfinansowanie

budowy chodnika przy ul. Grabowej. ponieważ w części jest to teren miejski.

Radna zwróciła się do obecnego na Sesji Rady Powiatu,  Burmistrza Pułtuska

o umieszczenie w budżecie gminy Pułtusk na 2009r. udziału finansowego na

budowę chodnika  przy ul. Grabowej. 

Radny  Stanisław  Kaczmarczyk  –  poinformował,  że  ul.  Wyszkowska  jest

remontowana tylko na terenie powiatu wyszkowskiego. Radny zapytał, czy

przewiduje  się  również  remont  tej  ulicy  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  a

szczególnie na odcinku od mostu Wyszkowskiego do skrzyżowania  w lesie. 

Ponadto Radny zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,

czy we własnym zakresie można z pobocza wymienionego odcinka usunąć

zakrzaczenia, które stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego?. 



Dyrektor  ZDZ – p.  K.  Strzyżewski  – poinformował,  że  te  sprawę zapyta

zarządcy drogi.  

Radny  Wiesław  Barkała  –  zwrócił  się  z  prośbą  do  Wydziału  Rolnictwa,

Leśnictwa  i  Ochrony Środowiska  Starostwa  Powiatowego  o  udostępnienie

informacji nt. zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o

przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław

Barkała  –  poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  na

posiedzeniu  w  dniu

10 września  2008r.   pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

obrad

XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Izabela

Sosnowicz  –  Ptak  –  poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych  na

posiedzeniu  w dniu  10  września   2008r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy

będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski  –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w

dniu 10 września  2008r.  



Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicza Komisji Budżetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska –

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu

w  dniu

10 września  2008r.  

Komisja  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXI

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  nt.

działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2007r.

Przewodniczący  poinformował,  że  informacja  została  szczegółowo

omówiona  na  posiedzeniach  Komisji  Rady.  Zapytał,  czy  Pan  Kierownik

chciałby uzupełnić przekazaną informację?

Pan Andrzej Gwizdała - Czaplicki - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie –w nawiązaniu do pytania

Radnego  p.  W.  Barkały  dot.  osadów  ściekowych,  poinformował,  że  w

materialne, który Radni otrzymali nie ma informacji na ten temat. 

WIOŚ przygotuje taką informację na piśmie  i przekaże Panu Radnemu. 

Kierownik  poinformował,  że  problematykę,  o  którą  interpelował  Radny

reguluje  ustawa  z  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  oraz   Rozporządzenie

Ministra  Środowiska  z  1  sierpnia  2002r.  w sprawie  komunalnych  osadów

ściekowych. 



Poza  tym,  regulacje  dot.  tej  problematyki,  które  obowiązują  w UE,  będą

również  obowiązywały  Polskę.  Priorytetowy  kierunek  wykorzystania

osadów ściekowych w przyszłości to ich spalanie. 

Większość  osadów  ściekowych,  zwłaszcza  z  dużych  aglomeracji  miejskich

będzie  musiała  zostać  oddana  obróbce  termicznej,  czyli  w tym przypadku

spaleniu.  

W chwili  obecnej  trwają  prace  przygotowawcze  do takiej  instalacji  np.  na

terenie Miasta Ciechanowa, choćby ze względu na znacznie większą niż w

Pułtusku,  przepustowość oczyszczalni. 

Kierownik  zaznaczył,  że  zgadza  się  z  Radnym W.  Barkałą,  że  na  terenie

powiatu  pułtuskiego  ten  problem  również  występuje  i  występował  w

poprzednich latach.

Problem  zagospodarowania  osadów  ściekowych  z  aglomeracji  Miasta

Ciechanowa jest znacznie bardziej nabrzmiały niż w Pułtusku, co jednak nie

znaczy, że w przyszłości osady produkowane w oczyszczalni w Pułtusku nie

będą termicznie unieszkodliwiane na instalacji, która będzie się znajdowała w

Ciechanowie. 

Dodał,  że  nie  ma  ku  temu  żadnych  przeszkód  formalnych,  aby  osady  z

pewnego  obszaru  były  termicznie  unieszkodliwiane  w  jednej  instalacji.

Kierownik poinformował,  że  trudno jest  mu w chwili  obecnej  powiedzieć

jaka będzie przepustowość instalacji termicznego przekształcania, ale uważa,

że na pewno nie będzie to instalacja, która zaspokoi tylko potrzeby Miasta

Ciechanowa. 

Radny – Wiesław Barkała – poinformował, że będzie bardzo wdzięczny za

uzyskanie  takiej  informacji.  Zaznaczył,  że  jego  pytanie  nie  dotyczyło

oczyszczalni w Pułtusku. Są dużo większe oczyszczalnie ale to wraca na nasz

teren i to nie z oczyszczalni w Pułtusku.



Pan Andrzej Gwizdała - Czaplicki - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie – poinformował,  że nie

mówiąc  o  tym,  że  problem wykorzystania  osadów ściekowych  na  terenie

powiatu  w  poprzednich  latach  nie  wystąpił,  nie  miał  na  myśli  osadów  z

oczyszczalni  pułtuskiej.  Mówił  o  osadach  przywożonych  z  oczyszczalni  z

terenu Warszawy i innych oczyszczalni, ale nie z Pułtuska. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura

w Ciechanowie nt. działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego

w 2007r:

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej za 2007r.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007r i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali obrad. 

Uchwała nr XXI/155/08 została podjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  planu rzeczowo–

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Pułtusku na 2008 r. 

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  również  został

omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie przyjęcia planu rzeczowo–finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2008 r  i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem. 

Za 14 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali 

Uchwała nr XXI/156/08 została podjęta. 

Ad. 8 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Pułtusku za I półrocze 2008r.

Przewodniczący poinformował, że podobnie jak poprzednie, powyższy temat

został  omówiony  na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

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

Wiceprzewodniczący rady  – K. Łachmański – poinformował, że w kwietniu

br.  Starosta  Pułtuski  zgłosił  apel  aby  Klub  Radnych  Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej  był wstrzemięźliwy w wyrażaniu opinii  na

temat  SP ZOZ. Klub dotrzymało słowa. 

Jednak  przy  wyrażaniu  opinii  nt.  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ  w

Pułtusku  za  I  półrocze  2008r.,  nasuwa  się  kilka  pytań,  które  wynikają  z

posiedzeń  komisji  stałych  bądź  też  uzasadnienia  wykonania  planu

przedstawionego przez Dyrektora SP ZOZ p. Tokarskiego.

Wiceprzewodniczący  zacytował:  '”  ...  taka  sytuacja  może  skutkować

zobowiązaniami wymagalnymi, a konsekwencji ogromnymi trudnościami w

otrzymaniu  dostaw  odczynników  leków  itp.  Związane  z  działalnością

jednostki”.

Wiceprzewodniczący  Rady  zapytał,  czy  istnieje  realne  zagrożenie  dostawy

środków opatrunkowych, leków, czy odczynników chemicznych, do czego



szpital jest statutowo zobowiązany. Czy jakiekolwiek firmy wystąpiły już na

drogę sądową o wypłatę należności. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  od  pewnego  czasu  obserwuje  się

lawinowy odpływ pacjentów w podstawowej opieki zdrowotnej,  która jest

jak wiadomo wyjątkowo dochodową częścią SP ZOZ. Wiceprzewodniczący

wyraził nadzieję, że nie jest to prawdą. 

Wiceprzewodniczący  poprosił  o  udzielenie  informacji,  ilu  pacjentów  już

odeszło  z  Przychodni  w Pułtusku  ,  a  może  ilu  pacjentów pozyskano,  co

pozwoli na zwiększenie kontraktu. 

Następne  pytanie  –  w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pani  Henryki

Pielachowskiej  z  posiedzeń  komisji  stałych,  czy  przewiduje  się,  rozważa  ,

zwiększenie ilości i zakresu świadczeń  medycznych, co może spowodować

zwiększenie dochodu, czyli wyższy kontrakt z NFZ. Dodał, że jest to jedna z

naturalnych form  zwiększenia kontraktu.

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – odnośnie pytania dot.

zmniejszenia  liczby  pacjentów  z  podstawowej  opieki  zdrowotnej  -

poinformował, że odpływ pacjentów miał miejsce w I kwartale br., jednak w

chwili obecnej sytuacja jest stabilna. Obecnie jest 11.500 pacjentów, w tym

100 osób przybyło. 

Odnośnie  pytania  dot.  prawidłowego  funkcjonowania  szpitala,  Dyrektor

poinformował, że na razie nie ma żadnych utrudnień. Kontrakt w dalszym

ciągu jest i będzie realizowany. 

Odnośnie  regulowania  faktur  za  leki,  itp.  Dyrektor  poinformował,  że

występują  niekiedy  przeciągnięcia,  czy  opóźnienia  w  terminach  płatności,

jednak nie dochodzi do sytuacji, że SP ZOZ ma sprawy sądowe. Co prawda

niektóre sprawy znalazły  się  w sądzie,  jednak w wyniku negocjacji  strony



dochodziły  do porozumienia  i  np.  SP ZOZ spłacił  zadłużenie  w ratach,  a

relacje w spłacie zadłużeń są pozytywne.

Dyrektor  poinformowała,  że  jeśli  w  2009r.  zostanie  uruchomiony  nowy

szpital, wówczas kontrakt z NFZ będzie na pewno większy. 

W  tej  chwili  realizowany  jest  kontrakt  opisany  na  podstawie  planów  SP

ZOZ,   a  wszystkie  zwiększenia  kontraktu  odbywają  się  w  ramach

prowadzonych negocjacji z NFZ. 

Wiceprzewodniczący rady  – K. Łachmański – zaznaczył, że uruchomienie

nowego  szpitala  w  2009r.  nie  ma  nic  wspólnego  z  wielkością  kontraktu.

Sprawa dotyczy uruchomienia nowych poradni. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – poinformował, że SP

ZOZ planuje zwiększyć kontrakt z NFZ i dlatego poszerza zakres usług. W

Statucie  SP ZOZ została  dopisana nowa poradnia,  co  zapewne wpłynie  w

przyszłości na dodatkowe środki z kontraktu. 

Wiceprzewodniczący – K. Łachmański – zapytał o liczbę  pacjentów POZ na

początku roku? 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – odpowiedział,  że na

początku 2008r. było 12.500, później  ta liczna zmniejszyła się do 11.500. a

teraz przybyło 100 pacjentów. 

Wiceprzewodniczący  –  K.  Łachmański  –  poinformował,   że  rozumie,  że

żadna firma nie wystąpiła na drogę sądową przeciw SP ZOZ?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – odpowiedział, że nie. 

Wiceprzewodniczący  –  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  Dyrektor  SP

ZOZ  w  uzasadnieniu  do  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  przedstawił

„czarną  wizję”.  W  związku  z  tym  Radny  zapytał,  czy  nie  ma  żadnego

zagrożenia funkcjonowania SP ZOZ. 



Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  -p.  Narcyz  Tokarski  -poinformował,  że

przedstawienie „czarnej wizji funkcjonowania SP ZOZ” wiązało się z tym ,że

w momencie gdy obejmował stanowisko Dyrektora SP ZOZ nie był jeszcze

badany  bilans  jednostki,  nie  funkcjonowały  dwa  oddziały  a  sprawozdanie

finansowe za I półrocze br. było pierwszym stworzonym przez Dyrektora SP

ZOZ.  Poinformował,  że  mija  4  miesiące  pełnienia  przez  niego  funkcji

Dyrektora  SP ZOZ i  na podstawie  analiz  finansowej  stwierdzenie  „czarna

wizja”  nabrało innej barwy i wymiarów. 

Wiceprzewodniczący – K. Łachmański – przypomniał, że Dyrektora SP ZOZ

informował,,  że  niektórzy  wystąpili  na  drogę  sądową  ale  zostało  to

załagodzone. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – potwierdził, że takie

wystąpienie  na  drogę  sądową  miało  miejsce,  ponieważ  jeśli  nie  ma

porozumienia to sprawa idzie do sądu. Jednak już  na pierwszym spotkaniu

strony porozumiały się co do formy spłaty, ewentualnie umorzenia odsetek. 

Wiceprzewodniczący  –  K.  Łachmański  –  odnośnie  liczby  pacjentów

zadeklarowanych w podstawowej opiece zdrowotnej - poinformował, że jeśli

doda  się  do  11.500  pacjentów  100  to  wyniesie  to  11.600  pacjentów  czyli

ubyło nam w sumie 900 pacjentów. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku -p. Narcyz Tokarski – potwierdził, że o 900

pacjentów zmniejszyła się liczba pacjentów. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku za I półrocze 2008r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych



Przeciw -

Wstrzymało się  3 Radnych 

Uchwała nr XXI/157/08 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w

Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

Wiceprzewodniczący  –  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  należy  podjąć

wszelkie  działania  aby  rozszerzyć  zakres  usług  w  podstawowej  opiece

zdrowotnej. Należy mieć odpowiednią kadrę lekarską. Radny zapytał , czy

Dyrektor  SP  ZOZ  przewiduje  otwarcie  jeszcze  innych  poradni  w  celu

zwiększenia kontraktu z NFZ?

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  -p.  Narcyz  Tokarski  –  poinformował,  że

zostały podjęte już działania w celu rozszerzenia zakresu usług medycznych

w  podstawowej  opiece  zdrowotnej.  W  pewnym  momencie  z  Przychodni

zaczęli  odchodzić  pacjenci  oraz  lekarze.  Obecnie  wszystko  wróciło  do

normy.

SP ZOZ , tam gdzie są nadwykonania zwiększa  kontrakty. Ostatnio zostało

podpisane zwiększenie kontraktu na rehabilitację. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 



Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/158/08 została podjęta. 

Ad. 10 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia   Programu

Aktywności Lokalnej w powiecie pułtuskim na lata 2008 – 2014.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/159/08 została podjęta. 

Ad. 11 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego

Domu  Samopomocy oraz nadania mu statutu.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie?



Radny Jerzy Wal -  poprosił o przedstawienie planowanej ilości zatrudnienia

w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz struktury zatrudnienia. 

Dyrektor  PCPR  w  Pułtusku  –  p.  Beata  Jóźwiak  –  poinformowała,  że

placówką będzie kierował Dyrektor,  zatrudniony przez Zarząd Powiatu w

Pułtusku.  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  będzie  placówką

przystosowaną  dla  25  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie.  Poza  tym

będzie  zatrudniony główny księgowy w wymiarze czasu  pracy ¼ etatu,  3

terapeutów,  instruktor  terapii  zajęciowej,  opiekun.  Dyrektor  dodała,  że

pracownicy będą zatrudniani przez Dyrektora ŚDS.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w  sprawie  utworzenia

Środowiskowego Domu  Samopomocy oraz nadania mu statutu i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch  Radnych  nie  brało  udziału  w  głosowaniu.  Byli  nieobecni  na  sali

obrad.

Uchwała nr XXI/160/08 została podjęta. 

O godz. 14.55 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 11 

Po  przerwie  o  godz.  15.05  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do

realizacji  następnego punktu porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie

realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku.



Przewodniczący  poinformował,  że  temat  również  był  omawiany  na

posiedzeniach  komisji.  Szczegółowych  wyjaśnień  udzielili  przedstawiciele

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie.  

Przewodniczący  poprosił  obecnego  na  sali  Inwestora  Zastępczego  Pana

Zbigniewa Mikołajczaka o uzupełnienie przedstawionej informacji.

Inwestor  Zastępczy  –  p.  Zbigniew  Mikołajczak  –  poinformował,  że

nieodłącznym elementem  inwestycji  wieloletniej  jest  Zbiorcze  Zestawienie

Kosztów,  które  bardzo  szczegółowo  omawiano  na  posiedzeniach  komisji

stałych Rady Powiatu w Pułtusku.

Obowiązek  aktualizacji  Zbiorczego  Zestawienia  Kosztów  wynika  z

rozporządzenia Ministra Finansów i  taki obowiązek ciąży na inwestorach.

Prezes poinformował, że w tym roku taki przeliczenie wartości miało miejsce

dwukrotnie, tj.: w kwietniu oraz we wrześniu i zostało to skonsultowane z

nowym  kierownictwem  szpitala.  Przeliczenie  dotyczyło  głównie

wyposażenia oraz aktualizacji programu funkcjonalnego szpitala. 

Prezes  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  do  zakończenia  inwestycji

potrzeba 33.241.000 zł. Te środki są zbilansowane w następujący sposób:

– ze środków niewygasających z roku 2007 jest 6.400.000 zł.,

– z  umowy  zawartej  z  samorządem  województwa  mazowieckiego  jest

7.000.000 zł.,

– zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych: 

– jeden wniosek na 10.170.000 zł.,

– drugi wniosek jest przygotowany na kwotę 2.880.000

Prezes  poinformował,  że  w  momencie  kiedy  pojawiła  się  możliwość

dofinansowania  inwestycji  ze  środków  unijnych,  to  w  stosunku  do

pierwotnych,  wspólnych  założeń,  został  skorygowany  zakres  rzeczowy,



niejako  poprawiając  jakość  i  ilość  wyposażenia.  Ponadto  zostały

uwzględnione postulaty w związku ze zwiększeniem bazy diagnostycznej, tj.

w  pierwotnym  wyposażeniu  nie  było  tomografu,  laboratorium

bakteriologicznego - było tylko analityczne. W tej chwili te pozycje znajdują

się  w  wyposażeniu.  Prezes  uważa,  że  obecny  program  inwestycyjny  w

dobrym stopniu zapewnia funkcjonowanie szpitala. Został również ustalony

termin oddania szpitala do użytkowania - IV kwartał 2009r. Oczywistym jest,

że uruchomienie szpitala nie może odbyć się z dnia na dzień. Czeka nas kilka

miesięcy  prac  związanych  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,  opinii,  np.

Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej,  Straży  Pożarnej,  ochrony  środowiska,

uzyskanie  decyzji  na  użytkowanie,  utrzymanie  w  pełnej  sprawności

wszystkich  instalacji  technicznych  i  przekazanie  ich  do  użytkownika.

Przewiduje  ,  że  taki  proces  będzie  trwał  praktycznie  od  półrocza,  kiedy

wejdzie się w fazę odbioru i uruchomiania szpitala. Prezes zaznaczył, że w tej

chwili  inwestycja  jest  już  na  takim  etapie,  że  nie  da  się  tego  zatrzymać,

ponieważ przesunięcie terminów pociągnęłoby za sobą dużo większe koszty

związane  z  utrzymaniem  tego  obiektu,  zapewnieniem  pełnej  gotowości

technicznej, niż do tej pory. 

Wysokość  kosztów  eksploatacji  i  konserwacji  na  lata  2007  i  2008  to  ok.

900.000 zł. Są to koszty utrzymania wszystkich instalacji technicznych, np.

chłodnictwo, instalacje komputerowe, sterownia, automatyka.

Wszystkie  firmy,  które  uczestniczą  w procesie  inwestycyjnym,  z  którymi

powiat pułtuski podpisał umowę są zobowiązane w roku 2009 do przekazania

w pełni sprawnych instalacji technicznych z okresem gwarancyjnym, który

wynika z zawartych umów. Rok 2009 jest rokiem optymalnym, kiedy bez

żadnych  innych  nieprzewidzianych  kosztów  będzie  można  uruchomić

szpital. 



Radny Jerzy Wal –zapytał, czy lądowisko dla helikopterów jest dopiero teraz

doprojektowywane?

Inwestor Zastępczy – p. Zbigniew Mikołajczak – poinformował, że lądowisko

dla helikopterów było elementem szpitala i zostało uwzględnione w planie

zagospodarowania  terenu.  Zakres  rzeczowy  szpitala  nie  uległ  zmianie.

Przesunięto tylko kilka elementów z II etapu do I etapu i tym elementem jest

między innymi budowa lądowiska. 

Radny Jerzy Wal – poinformował,  że  należy rozumieć  że to lądowisko w

2009r. również zostanie oddane do użytkowania?

Inwestor  Zastępczy  –  p.  Zbigniew  Mikołajczak  –  poinformował,  że  w

przedstawionym przez niego zakresie  rzeczowym na 33 mln. zł.  mieści  się

również lądowisko. Bez tego elementu nie mógłby funkcjonować szpitalny

oddział ratunkowy. Jest taki wymóg, że musi być lądowisko przy SOR.

Radny Z. Szczepanik – poinformował, że nawiązując do interpelacji, zapytał

która z ulic jest ulicą dojazdową do szpitala?

Inwestor Zastępczy – p. Zbigniew Mikołajczak – poinformował, że w planach

zagospodarowania,  główną  ulicą  dojazdową  do  szpitala  jest  ulica  od

strzelnicy.  W  chwili  obecnej  główny  dojazd  do  szpitala  będzie  od  ul.

Pisakowej,  natomiast  ul.  Bartodziejska  ma  stanowić  dojazd  techniczny  –

zaopatrzenie,  kadra.  W  momencie,  kiedy  będzie  zrobiona  docelowa  ulica

dojazdowa  od  strzelnicy,  nie  spowoduje  to  zakłócenia  istniejącej

infrastruktury, tylko nastąpi płynne włączenie. Układ parkingowy jest tak w

tej  chwili  przygotowany,  że  to  połączenie  może  odbyć  się  w  każdym

momencie.  Inwestor  poinformował,  że  jeden  wyjazd  od  ul.  Piaskowej  na

pewno będzie wystarczający i zapewni prawidłowe funkcjonowanie całości. 

Burmistrz Miasta Pułtusk – p. Wojciech Dębski –zaproponował, aby niektóre

sprawy dotyczące budowy szpitala konsultować z samorządem miejskim.



Jeżeli chodzi o wykonanie ulicy to termin jej wykonania jest uzależniony od

daty uruchomienia szpitala. Zapewnił, że w momencie, kiedy szpital będzie

miał być oddany do użytku, ta ulica również będzie gotowa. Przypomniał, że

jakiś  czas  temu  samorząd  miejski  pytał,  czy  ulica  Pisakowa  będzie

wystarczająca do obsłużenia szpitala 

Wówczas odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor SP ZOZ – p. Trędota,

informując że takiej możliwości nie ma.  W związku z tym samorząd miejski

przygotowuje  się  do  tego  przedsięwzięcia,  które  niewątpliwie  będzie

przedsięwzięciem kosztownym. W dniu dzisiejszym pojawiła się informacja,

że jedna ulica wystarczy do obsłużenia szpitala . Burmistrz uważa, że brakuje

komunikacji między samorządami. 

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

Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie w kwocie 7.000.000

zł., podczas gdy planowano ponad 10.000.000 zł. Mamy już koniec września

a środki z roku ubiegłego nie są jeszcze wydatkowane, zostało 6,4 mln. zł. 

Radny  poinformował,  że  zdziwiłby  się,  gdyby  powiat  pułtuski  otrzymał

kwotę jaka była planowana w budżecie powiatu , czyli ponad 10.000.000 zł

W  poprzednich  latach,  gdy  był  inny  Przewodniczący  Zarządu,  powiat

otrzymywał  wyższe  dofinansowanie  z  samorządu  województwa  –  11  mln

zł.,10 mln zł., 14 mln zł. Dofinansowanie otrzymane w takiej wysokości na

pewno  zabezpieczyłoby  potrzeby,  w zakresie  uruchomienia  szpitala  w IV

kwartale 2009r.

Natomiast nasuwa się refleksja o mniejszej skuteczności obecnego Zarządu. 

Poza tym na posiedzeniach komisji stałych Prezes WPUI referując punkt dot.

realizacji wieloletniej inwestycji budowy szpitala w Pułtusku, poinformował,

że Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku złożył wniosek w ramach RPO na zakup

wyposażenia  i  sprzęt  medycznego do nowego szpitala  na kwotę  ponad 10



mln.  zł.  Natomiast  Dyrektor  SP  ZOZ  był  zdumiony  pytaniem,  czy  ten

wniosek jest rzeczywiście złożony a termin składania wniosków upływa w

dniu dzisiejszym.

Poza tym radny zapytał,  czy samorząd powiatowy występował o wsparcie

finansowe  do  innych  samorządów,  tak  jak  to  robił  poprzedni  Starosta

Pułtuski. 

Inwestor  Zastępczy  –  p.  Zbigniew  Mikołajczak  –  nawiązując  do  pytania

Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  K.  Łachmańskiego  dot.  wielkości

„przerobionych”  środków  przypomniał,  że  kilka  razy  na  Sesjach  Rady

Powiatu  informowano,  że  decyzje  finansowe  w  sprawie  budowy  szpitala

związane są z terminem końcowym budowy.  

Obecnie znamy już termin oddania szpitala i dopiero teraz  można podjąć

działanie,  żeby  sensownie  te  środki  wydatkować.  Cały  czas  prezentowane

było stanowisko, że pewnych prac nie można wykonywać z wyprzedzeniem

i  lepiej  poczekać  2  czy  3  lata,  aby  nie  ponosić  kosztów  związanych  z

niszczeniem i niepotrzebnym ponoszeniem kosztów eksploatacyjnych. Taka

polityka  jest  konsekwentnie  prowadzona  praktycznie  do  dziś  i  przynosi

bardzo dobre skutki. 

W momencie, gdy termin oddania szpitala do użytkowania został ustalony na

IV kwarta 2009r., budowa szpitala koncentruje się na tym, że wszystkie prace

mogą  być  zakończone.  Prace,  które  nie  wymagają  specjalnych  zabiegów

konserwacyjnych,  zostały  już  wykonane.  Natomiast  pozostałe  rzeczy

związane z uruchomieniem systemów, oprogramowaniem, utrzymywaniem

tego na ruchu muszą być dokonywane płynnie. Na to jest czas począwszy od

tego roku do czerwca 2009r. Wykonawcy muszą przekazywać instalacje na

tzw. “ruchu”.  Ostatnie badania szpitala np. na zawartość cząstek pyłów, czy

czystości  powietrza  na  bloku  operacyjnym  musza  zostać  wykonane  2



tygodnie  przed wprowadzeniem pierwszego pacjenta.  Zaznaczył,  że  szpital

nie  jest  obiektem,  gdzie  można  po  prostu  przerwać  roboty,  odebrać  i

uruchomić.   Wszystko  musi  się  odbywać  płynnie,  musi  być  w  pełniej

gotowości,  co  jest  bezpośrednio  związane  przede  wszystkim  z

bezpieczeństwem  pacjentów,  odpowiednim  przeszkoleniem  służb

technicznych. 

Poinformował,  że  WPUI  posiada  doświadczenie  w  sprawie  oddawania

obiektów  szpitalnych  do  użytkowania.  Wszystkie  działania  zostaną

skoordynowane w taki sposób, aby zadanie zostało wykonane w najlepszy

sposób.

Poinformował,  że  nie  ma  obaw,  co  do  ilości  posiadanych  środków.

Zaznaczył,  że  nawet  gdyby  było  ich  więcej  to  de  facto  nie  byłyby  one

potrzebne w tym roku. Nie byłoby możliwości ich przerobienia.. 

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

nadzieję,  że  Pan  Prezes  się  przejęzyczył  mówiąc:  “decyzje  finansowe  są

związane z terminem końcowym”. Czy  w związku z tym, tych decyzji nie

było  wcześniej?  O terminach  oddania  szpitala  do  użytkowania  słyszał  już

wiele razy. 

Inwestor Zastępczy – p.  Zbigniew Mikołajczak – poinformował,  że  środki

inwestycyjne  powinny  być  wydawane  sensownie.  Nie  można  kupować

wyposażenia, które by tylko stało, gdy trzeba wykonać masę elektroniki.

Zaznaczył, że Wiceprzewodniczący Rady cały czas  porusza temat, żeby jak

najszybciej  kończyć  roboty  budowlane.  Poinformował,  że  w  tej  chwili

nadszedł moment na to, żeby kończyć roboty montażowe. 

Natomiast jeśli chodzi o termin oddania szpitala to począwszy do roku 1998

było ich kilka. 



Obecnie został ustalony termin – IV kwartał 2009r. i w tym momencie jest

zamknięty plan finansowy budowy szpitala, czyli wszystko w tym momencie

jest realne. 

Prezes poinformował, że nie twierdzi, iż nie było to realne rok, czy dwa lata

temu,  ale  wówczas  nie  wszystko  zostało  zrealizowane.  Nie  było  wtedy

pewności, co do zabezpieczenia środków finansowych. 

Obecnie też nie  wiemy,  czy wniosek na sprzęt  i  wyposażenie szpitala   na

kwotę ok. 10 mnl zł zostanie zrealizowany. 

Prawdopodobnie decyzja będzie w marcu przyszłego roku, jednak wszystko

musi być zbilansowane. Nie jest też tak, że jeśli np. powiat otrzyma o 3 mln.

zł. mniej , to szpital nie zostanie ukończony. Będzie to wyposażenie trochę

skromniejsze, ale otwarcie szpitala jest nieodwracalne. W tym kierunku będą

prowadzone zadania. Będą uruchamiane wszystkie procedury zmierzające do

tego, aby szpital został otwarty w IV kwartale 2009r. 

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

w to wierzy i wierzy również w to, że Prezes go zrozumiał dlaczego cały czas

mówił o tym, żeby budować i budować. 

Przewodniczący Rady –zapytał czy jest już złożony wniosek o dotację?

Wicestarosta Pułtuski –  w nawiązaniu do wypowiedzi Prezesa Mikołajczaka,

poinformował, że Zarząd  Powiatu nie wystąpił do Marszałka Województwa

Mazowieckiego o wsparcie finansowe  w wysokości 7 mln. zł., lecz o kwotę

11.210.672 zł. Prawdopodobnie Marszałek rozważał również tą możliwość, że

powiat może wystąpić o fundusze strukturalne. I to zapewne było przyczyną,

że  Marszałek  udzielił  powiatowi  pułtuskiemu  wsparcia  finansowego  w

wysokości  7  mln.  zł.  Należy również podkreślić  to,  że nie  był  wymagany

udział  własny.  Do  tej  pory  powiat  musiał  zabezpieczyć  udział  własny  w

wysokości 15%, a otrzymane 7 mln. zł. jest bez udziału własnego powiatu. 



Wicestarosta  poinformował,  że  zostanie  złożony  projekt  pn.:  “Poprawa  i

dostępności i jakości  opieki zdrowotnej w szpitalu w Pułtusku” z działania

7.1 infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Planowany udział własny

powiatu to 15% co stanowi 1.525.452 zł. na 10.169.680 zł. W tym wniosku

będzie  ujęte  całe  wyposażenie.  Wniosek  złoży  Dyrektor  SP  ZOZ  przy

współudziale powiatu a termin składania wniosków został przesunięty do 6

października br. W tym tygodniu wniosek zostanie złożony. 

Ponadto  drugi  wniosek,  o  którym  wspomniał  Prezes  WPUI  na  kwotę

2.880.000 zł. złoży Starostwo Powiatowe w Pułtusku z udziałem własnym w

wysokości 432.000 zł. Wniosek obejmie roboty budowlane w budynku B –

montaż  kotła  –  270.000  zł.,  projekty  –  105.000  zł.  oraz  wspomniane  dziś

lądowisko – 440.000 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – w związku z wypowiedzią

Wicestarosty zapytał, czy Dyrektor SP ZOZ złożył już wniosek?

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że wniosek jest już przygotowany a

termin składania wniosków został przesunięty do 6 października. 

Wobec  braku  dalszej  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  realizacji  wieloletniej  inwestycji  pod  nazwą  Budowa  Szpitala  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/161/08 została podjęta. 

Ad. 12 



Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2008r.  

Przewodniczący udzielił  głosu Pani Skarbnik. 

Skarbnik  Powiatu  –  poinformowała,  że  do  projektu  uchwały,  który  była

omawiany  na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady  Powiatu,  wprowadzone

zostały następujące zmiany:

– w załączniku inwestycji  wieloletnich wprowadzono aktualne kwoty dot.

budowy  szpitala  w  Pułtusku  ,  wynikające  ze  zbiorczego  zestawienia

kosztów. Jednocześnie zwiększono środki na budowę szpitala o 45.000 zł.,

w związku z tym łączne środki przeznaczone na ten cel wynoszą 7.045.000

zł.  Kwota  45.000  zł.  będzie  przeznaczona  na  wykonanie  tzw.  studium

wykonalności. Dokument ten będzie niezbędny do wniosku o pozyskanie

środków finansowych  w ramach  RPO na  zakup  wyposażenia  i  sprzętu

medycznego oraz na wykonanie pozostałych robót budowlanych. 

– do  projektu  uchwały  został  wprowadzony  załącznik  realizowany  w

ramach porozumień różnych szczebli, dot.  programu “eurokwalifikacje”

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2008r.  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/162/08 została podjęta. 



Ad. 13 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  zmiany  podziału   środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych na 2008r i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15  Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/ 163 /08 została podjęta. 

Ad. 14 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad   Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu

powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008r.

Przewodniczący - poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie Uchwały Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik  –  odczytała  uchwałę  Nr  225/C/2008  składu  orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  15  września  2008r.

wyrażająca  opinię  o  przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008r. 



Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  –  Pana

Krzysztofa Pieńkosa o przedstawienie opinii o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2008 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Krzysztof Pieńkos – poinformował,

że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 września 2008r. pozytywnie

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I

półrocze 2008r. 

Przewodniczący  poprosił  Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji  Spraw

Społecznych  –  Panią  Izabelę  Sosnowicz  –  Ptak  o  przedstawienie  opinii

Komisji. 

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Spraw  Społecznych  –  p.  Izabela

Sosnowicz  –  Ptak  –  poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych  na

posiedzeniu  w  dniu  10  września  2008r.  pozytywnie  zaopiniowała

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008r. 

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego Komisji  Polityki  Regionalnej  i

Promocji  – Pana Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii Komisji

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  p.  Wiesław  Barkała  –

poinformował, że Komisja Polityki Regionalnej obradowała na posiedzeniu w

dniu 10 września 2008r. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z

wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008r.

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego Komisji  Bezpieczeństwa– Pana

Wojciecha Żukowskiego  o przedstawienie opinii Komisji.  



Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  p.  Wiesław  Żukowski  –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  10

września  2008r.  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania

budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008r.

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –

Panią Henrykę Pielachowską o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – p. Henryka Pielachowska –

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  w  dniu  10

września  2008r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z

wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008r.

Przewodniczący  otworzył  dyskusję.  Zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby

zabrać głos w  powyższej sprawie?

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

„chciałbym się podzielić pewną refleksją, mianowicie wykonanie dochodów

jeśli  chodzi  o   inwestycje  wykonano  17%.  W uzasadnieniu  Pana  Starosta

napisał,  że  niska  realizacja  dochodów w I  półroczu  –  to  brak  przyznania

pomocy  z  samorządu  województwa  mazowieckiego  na  realizację  zadania

budowa  szpitala  w  Pułtusku”.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że

pozostawi to bez komentarza, nie wspominając już o innych inwestycjach.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze

2008r. 

Za 12  Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się  3 Radnych 

Informacja została przyjęta.

Ad. 15 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący  –  poinformował  Szanownych  Radnych,  że  skarga  Pana

Tadeusza Stalmacha  złożona na Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w

Pułtusku została przedstawiona i omówiona na posiedzeniach komisji Rady

Powiatu w Pułtusku w dniu 10 września 2008r. Radni zapoznali się z treścią

skargi pana  Stalmacha oraz z notatką służbową sporządzoną podczas wizji

lokalnej  w  dniu  26  sierpnia  br.  Szczegółowych  wyjaśnień  dotyczących

zarzutów  przedstawionych  w skardze  udzielili  Wicestarosta  Pułtuski  oraz

Sekretarz  Powiatu.  Komisje  Rady  Powiatu  wnioskują  do Rady  Powiatu  o

uznanie skargi za bezzasadną. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie rozpatrzenia skargi i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15  Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała nr XXI/ 164 /08 została podjęta

Ad. 16 



Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie

zmian budżetu powiatu na 2008r.

Przewodniczący  poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik – poinformowała, że w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady

Powiatu, Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

– Uchwałę Nr 125/08 z dnia 30 czerwca 2008r. - zwiększono budżet powiatu

o dotację celową przyznaną przez Wojewodę Mazowieckiego dla KP PSP

w wysokości 27.139 zł. oraz dla domów pomocy społecznej w wysokości

179. 400zł

– Uchwałę Nr 131/08 z dnia 9 lipca 2008r. -  zwiększono budżet powiatu o

dotację celową przyznaną od Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie

spraw  paszportowych  w  wysokości  1.610  zł.,  jednocześnie  dokonano

podziału  rezerwy celowej  w wysokości  131.819 zł  z  przeznaczeniem na

regulacje wynagrodzeń administracji placówek oświatowych

– Uchwałę Nr 133/08 z dnia 29 lipca 2008r. – nastąpiło zmniejszenie dotacji

celowej przez Wojewodę Mazowieckiego o kwotę 884 zł. - dotyczy komisji

poborowych.

– Uchwałę  nr  138/08  z  dnia  19  sierpnia  2008r.  -  zwiększono  dochody  i

wydatki  o  kwotę  48.192  zł  -  dotacja  celowa  przyznana  dla  nadzoru

budowlanego  w  wysokości  3.175  zł.,  sprawy  geodezyjne  związane  z

zakładaniem ksiąg wieczystych – 42.000 zł., KP PSP - 2.477 zł. jednocześnie

Zarząd Powiatu dokonał podziału rezerwy celowej w kwocie 254. 880 zł.  z

przeznaczeniem  dla:  a)  LO im.  P.  Skargi  -  104.880  zł   współfinansując

budowę windy realizowanej w ramach środków PFRON 

b) ZSZ im. J. Ruszkowskiego - 150.000 zł na wykonanie remontów. 



– Uchwałę  Nr 141/08 z  dnia  27  sierpnia  2008r.  -   dokonano  zwiększenia

dochodów i wydatków – dotacja dla szkół za maturę ustną w wysokości

17.381 zł. Jednocześnie dokonano podziału:

a)  rezerwy ogólnej w wysokości 90.000 zł.  z przeznaczeniem na zakup

usług remontowych w ZDP, 

b) rezerwy  oświatowej  w  wysokości  108.093  zł.  z  przeznaczeniem  na

zakup  usług  remontowych  i  materiałów  w   w  ZS  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku, SOSW im. A. Karłowicz oraz ZSZ im. J. Ruszkowskiego. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący   zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji  na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2008r.                

Za 14  Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali obrad.

Informacja została przyjęta.

Ad. 17

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku obrad  Informacja  na  temat  prac  Zarządu Powiatu i  realizacji

uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na

piśmie. 



Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący   zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem  informacji na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał

Rady Powiatu.

Za 14  Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali obrad.

Informacja została przyjęta.

Ad. 18

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Wicestarostę Pułtuskiego o udzielnie odpowiedzi na

interpelacje.

Odnośnie interpelacji dot. budowy chodnika na ul. Grabowej,  Wicestarosta

Pułtuski  poinformował,  że  modernizacja  dróg  na  terenie  Gminy  Pułtusk

wygląda trochę inaczej niż w pozostałych gminach powiatu pułtuskiego. Od

2  lub  3  lat  były  prowadzone  rozmowy  z  Burmistrzem  Pułtuska,  aby

uregulować własności dróg na terenie Miasta Pułtusk. Udało się to wykonać,

za co Wicestarosta podziękował Burmistrzowi.  Odnośnie budowy chodnika

przy drodze w Grabówcu - Wicestarosta poinformował, że  nie został jeszcze

uregulowany stan prawny tej drogi i dopóki te sprawy nie zostaną załatwione

to bardzo trudno będzie można “wejść” tam z budową. 

Zarząd  Powiatu  zajmie  się  tym  problemem  przy  omawianiu  założeń  do

budżetu  powiatu  na  rok  2009.  Ulica  Grabowa  oraz  cała  miejscowość

Grabówiec  bardzo  szybko się  rozbudowuje  i  na  pewno każdy z  Radnych



wskaże że  budowa chodnika jest  tam wręcz  konieczna.  Ta sprawa bardzo

szczegółowo  zostanie  omówiona  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Powiatu.

Odnośnie interpelacji dot. wykonania chodników w miejscowościach Psary i

Pniewo,  Wicestarosta  poinformował,  że  sytuacja  zmienia  się  z  godziny  na

godzinę. Wicestarosta poinformował, że gdyby na to pytanie odpowiadał na

początku  posiedzenia,  to  powiedziałby,  że  zadanie  budowa   chodnika  w

Psarach było wpisane w zadania  lat 2007-2013, ponieważ był duży projekt

drogowy  1.1.   i  to  zadanie  było  tam  ujęte.   Natomiast  jeśli  chodzi  o

wykonanie chodnika w Pniewie, to w projekcie drogowym 1.1. nie został on

uwzględniony, ale nie tak dawno Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie

zmian budżetu powiatu na 2008r. i załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne  na

rok 2008 zawiera  właśnie  wykonanie   chodnika  w Pniewie.  W związku z

powyższym zarówno chodnik w Psarach jak i w Pniewie jest uwzględniony

w budżecie powiatu. 

Wicestarosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  z  inicjatywy  Starosty

Pułtuskiego   postanowił,  że  w tym roku  nie  będą  zaciągane  kredyty   na

budowę dróg. 

Również budowa chodnika jest inwestycją, na którą nie trzeba było zaciągać

kredytu. 

Wicestarosta  poinformował,  że  w  zadaniach  inwestycyjnych  na  rok  2008

Rada Powiatu podjęła decyzję, że wystąpi się z propozycją projektu “Poprawa

dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” z

działania  3.1.  infrastruktura  drogowa.  Jest  to  przekomponowany  projekt

drogowy  1.1, który obecnie obejmuje 11 km 389m dróg. Znajduje się tam

droga Golądkowo – Łubienica oraz Zatory do granicy powiatu. 

Wicestarosta  poinformował,  że  jest  przygotowywany  wniosek  na  łączną

kwotę  ok.  5.300.000zł  z  15%  udziałem  powiatu.  Termin  składania  tego



wniosku został również przesunięty do 13 października br. Wniosek zostanie

złożony jak najszybciej. 

Odnośnie interpelacji dot.  ul. Bartodziejskiej, Wicestarosta uważa, że  jest to

ważna  ulica  i  będzie  stanowić  ulicę  dojazdową  do  szpitala.  Wicestarosta

uważa,  że  powinna  ona  stanowić  przedmiot  rozmów  na  posiedzeniach

komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  przed  tworzeniem  budżetu

powiatu na rok 2009. 

Wicestarosta poinformował, że na interpelację Radnego Barkały, odpowiedzi

pisemnej  udzieli  już  Pan  Andrzej  Gwizdała  -  Czaplicki  -  Kierownik

Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Ciechanowie,  natomiast  na  interpelację  zgłoszoną  przez  Radnego  S.

Kaczmarczyka   odpowiedzi  udzieli  Dyrektor  ZDZ  p.  Kazimierza

Strzyżewskiego. 

Dyrektor  ZDZ  –  p.  K.  Strzyżewski  –  poinformował,  że  droga,   o  którą

interpelował  Radny  S.  Kaczmarczyk  jest  drogą  wojewódzką  i  nie  ma

możliwości  wykonywania  na  niej  jakichkolwiek  prac  bez  wiedzy  jej

zarządcy. Dyrektor zobowiązał się,  że wystąpi  do Mazowieckiego Zarządu

Dróg o wykonanie prac, o które wnioskował p. Kaczmarczyk 

Burmistrz  Pułtuska  –  p.  Wojciech  Dębski  –  odnośnie  ulicy  Grabowej

poinformował, że jeżeli sprawa zostanie przygotowana,  to samorząd miejski

jest w stanie rozmawiać o ewentualnym wsparciu finansowym 

Burmistrz zwrócił się do Zarządu Powiatu aby Gminę Pułtusk traktował w

sposób  szczególny.  Taka  jak  wspomniał  Wicestarosta  od  dnia  1  stycznia

2009r.  niektóre drogi staną się drogami gminnymi. Na tych drogach, poza

bieżącym  utrzymaniem  dróg,  trzeba  będzie  wykonać  niektóre  prace

poprawiające estetykę, komfort mieszkańców Pułtuska, np. ul. Staszica.  Są

też  takie  prace,  które  trzeba  będzie  w  niedługim  czasie  wykonać,  np.



„kładkę”  na  rzece  Narew.  Poza  tym  w  ciągu  ulic  Benedyktyńska  i

Świętojańska są dwa mosty, których stan wymaga remontu.

W  związku  z  tym,  że  z  przejętymi  drogami  powiatowymi  będą  czekały

samorząd  miejski  koszty,  Burmistrz  zwrócił  się  do  Zarządu  Powiatu  aby

pamiętał  również o wsparciu Gminy Pułtusk. Burmistrz poinformował,  że

“te kłopoty gminy” będą kosztowały ok. 1 mln. zł. 

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

informacji  nt.  pracy Zarządu jest  zapis,  że  „ze względu na trudną sytuację

finansową  budżetu  powiatu  ale  również  pilną  potrzebę  wykonania  ww.

chodnika Radny Szczepanik  zaproponował budowę samego pasa chodnika o

szerokości ok. 1,5m” 

Wiceprzewodniczący poinformował, że gdyby była wola Zarządu, to również

chodnik na ul. Grabowej również można było by  tak wykonać. 

Przewodniczący  –  odpowiadając  na  interpelację  Radnego  J.  Wala  dot.

“okrągłego stołu”, poinformował, że przedstawiał taką propozycję spotkania

z  uwagi  na  złą  sytuację  SP ZOZ w Pułtusku.  Obecnie  ,  po  zatrudnieniu

nowego Dyrektora SP ZOZ sytuacja uległa radykalnej zmianie.  

Ad. 19

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku obrad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący  Rady  -  poinformował,  że  do  Rady  Powiatu  wpłynęło

wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na

temat kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu za 2007r. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik Powiatu–  przedstawiła wyniki kontroli kompleksowej gospodarki

finansowej powiatu przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową



w Warszawie.  Kontrolą  objęto  okres  od  1  stycznia  2007r.  do  31  grudnia

2007r.   

Kontrola nie wykazała większych uchybień. Działalność jednostki przebiega

prawidłowo,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wyniki kontroli w załączeniu do nin. Protokółu.

Przewodniczący Rady  - podziękował Zarządowi Powiatu oraz Wydziałowi

Finansów za dobra pracę czego wyrazem  jest  wynik kontroli Regionalnej

Izby Obrachunkowej. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zwrócił się z wnioskiem aby

na przyszły 2009 rok ustalić harmonogram prac Rady Powiatu w Pułtusku,

ponieważ niektórzy radni np. lekarze, mają wcześniej zaplanowane dyżury i

nie  mogą  uczestniczyć  w  posiedzeniach  komisji  ani  Rady  Powiatu.

Wiceprzewodniczący  podkreślił,  że  wszystkie  procedury  związane  ze

zwołaniem Sesji Rady Powiatu są dopełnione, jednak chciałby aby ten pomysł

spotkał się z akceptacją ze strony radnych. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  trochę  go  zaskoczyła  wypowiedź

Radnej Pielachowskiej dot. ul. Grabowej. 

Wiceprzewodniczący dodał, że nie jest ważne kto zgłasza problem. Po prostu

zapytał  o  tę  ulicę.  Poza  tym  wyraził  zdziwienie  wypowiedzią  Pani

Pielachowskiej  ponieważ  jest  ona   Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i

Finansów i ma bezpośredni wpływ na decyzje finansowe..

Radna Henryka Pielachowska – poinformowała, że zabrała głos w tej sprawie

tylko  dlatego,  że  podczas  Sesji,  na  której  Radna  dziękowała  Radnej

Estkowskiej  za wieloletnie  interpelowanie,  monitowanie budowy chodnika

na  ul.  Grabowej,  teraz  jako  Radna  ze  wsi  Grabówiec  będzie  również  się

starała  aby  doprowadzić  do  budowy  tego  chodnika.  Dodała,  że

Wiceprzewodniczący wymienił tylko swoich kolegów – Panią Estkowską i



Pana Wala. Radna podkreśliła, że Wiceprzewodniczący również uczestniczył

w posiedzeniu, na którym Radna zgłaszała problem budowy chodnika we wsi

Grabówiec. 

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

Pielachowska również jest jego koleżanką. 

Radna  Henryka  Pielachowska  –  zapytała  dlaczego  Wiceprzewodniczący

zapomina o niej w swoich wypowiedziach, skoro też jest jego koleżanką?

Radna poinformowała,  że przez 18 lat  była  Radną  Rady Miejskiej,  22 lata

pełni funkcję  sołtysa  wsi Grabówiec  i nie zapomina o sprawach wiejskich.

Stara się pomagać mieszkańcom i dbać o interesy wsi. Skoro wcześniej  nie

była Radną Powiatową i nie miała możliwości interpelowania w sprawie ulicy

Grabowej.  Dlatego  też   bardzo  się  ciszy,  że  Radna  Estkowska  mając  na

względzie  bezpieczeństwo  dzieci  uczęszczających  do  szkoły  w  tej  sprawie

interpelowała.. 

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

pamiętał o Radnej Pielachowskiej w swoich wystąpieniach. .

Radny  Wojciech  Żukowski  –  zapytał  o  termin   modernizacji  drogi

wojewódzkiej, Łady – Nowe Miasto. 

Dyrektor ZDP – p. K. Strzyżewski  – odpowiedział, ze termin realizacji ww.

zadania przewidywany jest na lata 2011 – 2012. Droga wymaga  poszerzenia,

odwodnienia itd.

Poza  tym  drugi  odcinek,  który  należy  przebudować  to  Strzegocin-

Chmielewo-  Nasielsk.  Jeśli  dojdzie  do  porozumienia  z  Powiatem

Nowodworskim, to w przyszłym roku może ta droga zostanie wykonana.. 

Ad. 20



Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach dwudziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu -

Radnym  i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan

Czesław Czerski zamknął XXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając

formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

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

.

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

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

Bogumiła Przybyłowska


