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Protokół Nr XXII/05

XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku inż. Czesław Czerski otworzył obrady

XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Radni i goście  powstali i uczcili

minutą ciszy pamięć Papieża Jana Pawła II.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  porządku  obrad  i  powitał

Radnych Rady Powiatu, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pana

Jerzego Króla oraz Pana Witolda Chrzanowskiego, Burmistrza Pułtuska, Wójtów

Gmin Powiatu Pułtuskiego, gospodarzy Gminy – Przewodniczącego Rady Gminy

Zatory  –  Pana  Zygmunta  Łacha,  Wójta  Gminy  Zatory  –  Pana  Włodzimierza

Kaczmarczyka,  Dyrektora Zespołu  Szkół  w Pniewie – Pana Krzysztofa  Gierka

dziękując  im   za  udostępnienie  sali  na  obrady  Rady  Powiatu,  Panią  Halinę

Witkowską – opiekuna Kuźni Kurpiowskiej,  przedstawicieli prasy, zaproszonych

gości oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach. 

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy

16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący poinformował, że w porozumieniu z Prezydium Rady Powiatu,

Zarządem Powiatu w Pułtusku  oraz władzami Gminy Zatory podjęto decyzję aby

XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbyła się na naszej Kurpiowskiej Ziemi w

Pniewie. W ten sposób chciano przybliżyć przynajmniej część naszego powiatu z

jego folklorem oraz zanikającą tradycją i kulturą kurpiowską, które tak starannie

są podtrzymywane i pielęgnowane przez społeczeństwo  okolic Pniewa. 

Do  osób  najbardziej  zaangażowanych  w  pielęgnowaniu  naszej  kurpiowskiej

kultury należy Pani Halina Witkowska. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie
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Kurpie  Białe  oraz  Kuźnia  Kurpiowska  w Pniewie.  Eksponaty  zgromadzone  w

Kuźni,  to  przedmioty  codziennego  użytku,  przekazane  dzięki  staraniom  Pani

Haliny  przez  ludzi  dobrej  woli.  Przewodniczący  podziękował  wszystkim

darczyńcom.  Przewodniczący  Rady poinformował  Radnych  oraz  zaproszonych

gości , że przed 12 laty – będąc Wójtem, wspólnie z mieszkańcami Pniewa i okolic

oddał do użytku szkołę, w której odbędzie się dzisiejsza Sesja – budując ją tylko 2

lata. 

Starosta – przypomniał  słowa, które wypowiedział  na inauguracji  działalności  /

otwarciu  siedziby  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ziemi  Pułtuskiej  -  przed

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiały się informacje, które miały

potęgować   obawy przed  zjednoczeniem,  a  Starosta  wówczas  stwierdził,  że

człowiek  światły,  mądry  na  pewno  poradzi  sobie  w  nowej  rzeczywistości.

Działalność  „Kuźni  Kurpiowskiej”  dowodzi  temu  ,  że  w  powiecie  pułtuskim

potrafiono połączyć  przystąpienie  do Unii  Europejskiej   z  tzw.  regionalizmem

(produktem  regionalnym),  czyli  kultywowaniem  tradycji  ojców,  zachowaniem

pamięci.  Starosta  wspomniał  również  o  działalności  Zespołów  „Puszcza  Biała-

Cepelia”,  „Dzieci  Puszczy  Białej-Cepelia”,  „Golądkowo”,  które  5.06  br.  będą

obchodziły  25-lecie  istnienia.  Starosta  poinformował,  że  Wójt  Gminy  Zatory

przekazał budynek na potrzeby Stowarzyszenia „Kuźnia Kurpiowska”, a wkrótce

zostanie zakończona  procedura  rejestracyjna  Stowarzyszenia. Starosta odczytał

podziękowanie dla Pani Haliny Witkowskiej opiekuna „Kuźni Kurpiowskiej”: 

„W imieniu  władz powiatu i własnym, przekazuję Pani wyrazy szczerego uznania

za  wyjątkowe  zaangażowanie  w  pracy  na  rzecz  zorganizowania  i  utrzymania

Kuźni  Kurpiowskiej.  Popularyzowanie  regionalnego  folkloru  jest  ważnym

zadaniem każdej  społeczności.  Istnienie  Kuźni  udowadnia,  jak  wielką  skarbnicą

folkloru  jest  ziemia  kurpiowska.  Jest  bogata  w  tradycje,  roztańczona  i

rozśpiewana.  Dziękuję  Pani  za  pielęgnowanie  wyjątkowego  folkloru

kurpiowskiego.  Życzę  wytrwałości  w  realizacji  wszelkich  zamierzeń.   Życzę
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radości i szczęścia osobistego.”.

H.Witkowska – Opiekun Kuźni Kurpiowskiej – podziękowała za słowa Starosty i

przekazała upominek– koronkową figurkę przedstawiającą Jana Pawła II. 

Starosta – poinformował, że w dniu dzisiejszym oficjalnie zostaną przekazane na

rzecz Kuźni  Kurpiowskiej  krosna,  na  których w rzeczywistości  Panie  z  Kuźni

Kurpiowskiej już pracują.  

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  punktu drugiego porządku

obrad  „Zgłoszenie  zmian  do  porządku  obrad”.  Ponieważ  nie  zgłoszono

wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

Za głosowało 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła porządek XXII Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  „Przyjęcie  protokołu  z  XXI  Sesji  Rady  Powiatu.”  Przewodniczący

poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne  wnioski  ani  uwagi

dotyczące protokołu XXI Sesji Rady Powiatu. 

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła protokół XXII/05.

Ad. 4

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”. 
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Ponieważ nie zgłoszono interpelacji i zapytań, przed przystąpieniem do realizacji

kolejnego  punktu  porządku  Przewodniczący  zwrócił  się  do  Przewodniczących

komisji  stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienia  opinii  nt.  projektów  uchwał

będących przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych – Radna

M. Dziubanowska-Wojtyra -  przedstawiła opinię Komisji nt. projektów uchwał

będących  przedmiotem  obrad  XXII  Sesji  Rady  Powiatu  (załącznik  do  nin.

protokółu).  

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej   Radny  W.Barkała -  przedstawił

opinię  Komisji  nt.  projektów uchwał  będących  przedmiotem obrad  XXII  Sesji

Rady Powiatu (załącznik do nin. protokółu).  

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Radny  St.  Myślak-  przedstawił

opinię  Komisji  nt.  projektów uchwał  będących  przedmiotem obrad  XXII  Sesji

Rady Powiatu (załącznik do nin. protokółu).  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania

Prawa - Radny Z. Szczepanik  - przedstawił opinię Komisji nt. projektów uchwał

będących  przedmiotem  obrad  XXII  Sesji  Rady  Powiatu  (załącznik  do  nin.

protokółu).  

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  Radna  H.Wojtaszek -

przedstawiła opinię Komisji nt. projektów uchwał będących przedmiotem obrad

XXII Sesji Rady Powiatu (załącznik do nin. protokółu). 

Ad.5

Przewodniczący - zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Informacja nt. inicjatywy młodzieży w sprawie budowy pomnika Jana

Pawła II. 

Starosta –  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  chciałby  przedstawić  Informację  nt.

inicjatywy młodzieży w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II.  Starosta oznajmił,

że przedstawiciele młodzieży i Dyrektor LO im.P.Skargi w Pułtusku uczestniczyli
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w posiedzeniu Zarządu. Inicjatywa budowy pomnika Papieża zrodziła się wśród

uczniów klasy I „f” Liceum Ogólnokształcącego. Starosta po „Marszu Młodych”,

który odbył się wokół pułtuskiego Rynku a zakończył na modlitwie w Kościele

„Szkolnym”,  w  Gabinecie  Dyrektora  Szkoły  spotkał  się   z  przedstawicielami

młodzieży. Uczniowie zwrócili się do władz powiatu z prośbą o pomoc w tych

działaniach.  Zarząd  Powiatu  uznał,  żeby  należy   wspomóc  młodzież,  między

innymi  dlatego,  że  inicjatywa  zrodziła  się  w  szkole  dla  której  organem

prowadzącym jest  Rada Powiatu.  Uznano,  że środki  mogą być gromadzone na

koncie  Rady Rodziców,  bezpośrednia  opiekę  sprawować  będzie  Pani  Dyrektor

Lidia  Ziemiecka.  Jednocześnie  Zarząd  Powiatu  uznał,  ze  w pewne  kwestie  nie

będzie wkraczał, aby od początku do końca była to inicjatywa młodzieży. Zarząd

Powiatu  podkreślał  konieczność  spełnienia  wymogów  formalno-prawnych  i

poinformował  o zadeklarowaniu pomocy kancelaryjno-organizacyjnej  ze  strony

powiatu.  Uzgodnienia  dot.  budowy  pomnika  należy  skoordynować  z  Ks.

Dziekanem. Inicjatywa  godna podziwu i poparcia  wyszła od uczniów, którzy

mają po 16 lat. Starosta poinformował o dokumentach przekazanych do Zarządu

Powiatu  –  piśmie  Komitetu  Organizacyjnego  i  Dyrktora  LO  dot.  budowy

pomnika  Jana  Pawła  II,   jako  daru  młodzieży  Ziemi  Pułtuskiej,  pisemnych

deklaracjach wsparcia akcji złożonych przez samorządy szkół pułtuskich stopnia

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Zarząd Powiatu sugerował, że jeżeli ma to

być młodzież Ziemi Pułtuskiej to należy włączyć do akcji również  uczniów szkół

spoza Pułtuska. 

Rada Powiatu przyjęła informację. 

Ad. 6

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2004.

Radni otrzymali powyższą informację na piśmie, z związku z czy Przewodniczący
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zapytał Inspektora, czy chciałby ja uzupełnić. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - S.Biesiekierski – poinformował, że

w Informacji we wnioskach końcowych przedstawiono ocenę stanu sanitarnego i

sytuacji epidemiologicznej z której  wynika, że pomimo istniejących niedociągnięć

i nieprawidłowości nie ma zagrożenia stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Inspektor  dodał,  że  od  1  stycznia  2005  r.  zostały  zlikwidowane  laboratoria  –

laboratorium  higieny  komunalnej  (gdzie  wykonywano  badanie  wody)  i

laboratorium  higieny   żywienia  i  żywności,  przedmiotów  użytku  (gdzie

wykonywano  badania  żywności).  Powyższa  sytuacja  nie  wynika  ze  złej  pracy

laboratorium, ale w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej i przepisami

unijnymi  badania  te  muszą  wykonywać  laboratoria  akredytowane.  Takie

laboratorium  akredytowane  dla  rejonu  powiatu  pułtuskiego  znajduje  się  w

Ciechanowie.  Odnośnie  badania  wody poinformował,  że  Powiatowy Inspektor

Sanitarny  nie  odpowiada  za  cenę  tego  badania,  gdyż   ustala  ją  .........w

Ciechanowie.  Oczywiście  istnieją  przepisy  prawne  regulujące  te  kwestie  –

rozporządzenia.  Inspektor  poinformował  również,  że  PPIS  dokonując  kontroli

urzędowej  pobiera  opłaty,  co  również  nie  wynika  z  decyzji  Inspektora  ale  z

przepisów  ustawy  o  Inspekcji  Sanitarnej.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor

Sanitarny w Pułtusku zminimalizował wysokość opłaty ustawowej i jest to stawka

minimalna. 

W związku z brakiem pytań i wniosków w powyższej sprawie Przewodniczący

zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  Informacji  Państwowego  Powiatowego

Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego

za rok 2004 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła  informację. Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był
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nieobecny w sali obrad . 

Ad. 7

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności  Państwowej  Inspekcji

Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego Inspektoratu  w Warszawie –

Oddział w Pułtusku za 2004r.

Radni  otrzymali  powyższą  informację  na  piśmie,  w  związku  z  czy

Przewodniczący zapytał Panią Kierownik, czy chciałby je uzupełnić. 

Kierownik   Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego  

Inspektoratu   w  Warszawie  –  Oddział  w  Pułtusku  .   –   Violetta  Kozłowska     -

wyjaśniła, że informacja na powyższy temat została przedstawiona na posiedzeniu

Komisji Polityki Regionalnej. 

Kierownik poinformowała o najważniejszych zmianach wprowadzonych w 2004r.

-  został  opracowany  system rejestracji  producentów roślin.  Na terenie  powiatu

zostało  zarejestrowanych  ok.  400  przedsiębiorców,  którzy  zajmują  się  przede

wszystkim  dystrybucja  i  produkcją  ziemniaków  jadalnych,  sadzeniaków  ,

materiału rozmnożeniowego.  

– Nastąpiła  całkowita  harmonizacja  krajowej  listy  organizmów

kwarantannowych z listą obowiązującą na terenie wspólnoty. Dotychczasowa

polska lista obejmowała 142 organizmy szkodliwe, unijna – 229.  

– występują  organizmy  kwarantannowe  typu:  bakterioza  pierścieniowa

ziemniaka, mątwik ziemniaczany . Natomiast w dniu 25 stycznia 2005 r. powiat

pułtuski został uznany za wolny od raka ziemniaka. 

– W 2004 r. Inspekcja wydała paszporty roślin - czyli dokumenty potwierdzając,

że towar spełnia określone wymogi zdrowotne i jakościowe . 

– Kierownik  poinformowała,  że  Inspekcja  zajmuje  się  również  zintegrowaną

produkcją roślin, stąd osoby, które są zainteresowane uzyskaniem stosownych

certyfikatów dla  produktów,  które  mogą  być  zaliczane  do  tej  zintegrowanej
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produkcji. 

– W  2004  r.  została  utworzona   dodatkowa  stacja  atestacji  opryskiwaczy  na

terenie  Ostrzeniewa   /wsi  Pniewo  . W ubiegłym  roku  przebadano  ok.  500

opryskiwaczy.

W związku z brakiem pytań i  wniosków Przewodniczący zarządził  głosowanie

nad  przyjęciem   sprawozdania  z  zakresu  działalności  Państwowej  Inspekcji

Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego Inspektoratu  w Warszawie –

Oddział w Pułtusku za  2004r

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie.  Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu,

był nieobecny w sali obrad . 

Ad.8

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej

w Pułtusku za 2004r. 

W  związku  z  brakiem  pytań  w  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt

uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Pułtusku  za  2004r.

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/174/05 .  Jeden Radny nie  brał udziału w

głosowaniu, był nieobecny w sali obrad . 

Ad.9
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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 2005r

W  związku  z  brakiem  pytań  w  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo-finansowego  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  na  2005r  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/175/05 .Rada Powiatu przyjęła  informację.

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny w sali obrad . 

Ad.10

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zakup  sprzętu  i

aparatury medycznej.

W  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/176/05 .  Jeden Radny nie  brał udziału w

głosowaniu, był nieobecny w sali obrad . 

Ad.11

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

W  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt
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uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/177/05 .

Ad. 12

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości.

W  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt

uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości.

Za 15 radnych

Przeciw   1 radnych

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/178/05 .

Ad. 13

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego.

Wicestarosta – przypomniał, że w dniu 30 sierpnia 2004 r. Rada Powiatu podjęła

uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Rozwoju  Lokalnego

powierzając  wykonanie  niniejszej  uchwały  Zarządowi  Powiatu.  Zarząd,  który

został zobligowany do przedstawienia projektu Planu Radzie Powiatu, rozważał

sposób  realizacji  tego  zadania.  Plan  Rozwoju  Lokalnego  jest  dokumentem

istotnym,  rozstrzygającym  w  perspektywie  kilku-  a  nawet  kilkunastoletniej  w

jakim kierunku będzie rozwijał się powiat, określa poszczególne zadania i termin

ich realizacji. Zarząd Powiatu tak jak w przypadku opracowania Strategii Rozwoju

Powiatu  Pułtuskiego  postanowił  uspołecznić  proces  przygotowania  planu,  nie

zlecać tej pracy podmiotom zewnętrznym (co jest bardzo kosztowne) ale wykonać
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to zadanie samodzielnie, przy wsparciu Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wójtów.

Wicestarosta  przypomniał  również,  że  Rada  Powiatu  rozszerzyła  kompetencje

Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  o  „współudział  w  opracowaniu  Planu

Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego”

Już w dniu 31 sierpnia 2004 r. Zarząd Powiatu powołał Zespół ds. Opracowania

Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego. W skład Zespołu weszły osoby,

które  bardzo  ściśle  współpracowały  przy  opracowaniu  Planu  m.in.  Burmistrz

Pułtuska,  Wójtowie  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego,  przedstawiciele  organizacji

pozarządowych – Cech Rzemiosł  Różnych,  Pułtuskie  Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne, Stowarzyszenie  Animatorów Społecznych, Polski Czerwony Krzyż,

Stowarzyszenie  Moderatów  Społeczeństwa  Obywatelskiego,  Dyrektorzy

Wydziałów  Starostwa  Powiatowego  oraz  Dyrektorzy  instytucji  podległych

powiatowi. 

Zespół opracował projekt planu, który po konsultacjach w gminach przedłożony

został w dniach 5 listopada 2004 r. i 7 grudnia 2004 r. Zarządowi Powiatu. W dniu

7  grudnia  2004  r.  Zarząd  Powiatu  zaakceptował  projekt  Planu  i  skierował  do

dalszej  pracy  w  komisjach.  Dokument  został  omówiony  z  Wójtami  Gmin

Powiatu  Pułtuskiego  podczas  konsultacji  indywidualnych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  Działu  3  i  4  –  Kierunki  rozwoju  powiatu  i  związane  z  tym

zadania  prowadzące  do  poprawy  sytuacji  oraz  realizacja  zadań  i  projektów.  

W  dniu  11  stycznia  2005  r.  Wicestarosta  przedstawił  propozycję  Planu

organizacjom pozarządowym. W dniu 14 stycznia br. projekt Planu był omawiany

na posiedzeniu Zespołu ds. Dróg. W dniu 17 stycznia br. projekt omówiono w

gronie - Prezydium Rady Powiatu,  Starosta i Wicestarosta. Tego samego dnia z

koncepcja  Planu  została  zapoznana  Komisja  Integracji  i  Promocji  Powiatu.  Na

kolejnym  posiedzeniu  Zespołu  ds.  Opracowania  Planu  Rozwoju  Lokalnego

Powiatu Pułtuskiego, które odbyło się w dniu 2 lutego br.,  został zaproponowany

ostateczny  kształt  dokumentu,  naniesiono  poprawki,  uwagi.  Projekt  trafił  pod
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obrady komisji stałych Rady Powiatu, które odbywały posiedzenia w dniach 15-

21 lutego br.  i  11-12 kwietnia  br.  Plan Rozwoju Lokalnego został  opracowany

dlatego, aby określać, wskazywać najistotniejsze cele powiatu i przyczyniać się do

ich  realizacji  oraz,  aby  pozyskać  środki  unijne  (Plan  jest  dokumentem

niezbędnym).  Inwestycjami  wymagającymi  planu  są  –  budowa  i  modernizacja

urządzeń  do  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków,  budowa  lub  modernizacja

urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i  poboru  wody,  wykorzystanie  odnawialnych

źródeł  energii,  poprawa  jakości  powietrza,  gospodarowanie  odpadami,

przeciwdziałanie powodziom, budowa dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu

lokalnym, kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje, budowa lub budowa

lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej. Istotnym elementem jest również to, aby

środki finansowe były kierowane na wcześniej zaplanowane inwestycje i według

zaprogramowanej  w  Planie  kolejności.  Przedstawiony  Radzie  Powiatu  w  dniu

dzisiejszym Plan zawiera:

– analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu (rozdział 2),

– kierunki rozwoju powiatu i związane z tym zadania prowadzące do poprawy

sytuacji – czyli diagnoza potrzeb lokalnej społeczności (rozdział 3),

– wskazanie zadań do realizacji  w okresach planowana unijnego tj.  2004-2006 i

2007-2013 (rozdziały 4).

Plan ten zawiera również elementy dokumentu zunifikowanego tzn. jest podobny

do dokumentu w innych samorządach, jego struktura jest kompatybilna z zasadą

programowania,  poszczególne  projekty,  zadania  są  wpisane  w  7-letnie  okresy

programowania.  Wicestarosta  wyraził  przekonanie,  że  przedstawione  prace

związane  z  opracowaniem tego  Planu,  poprzez  tak  zorganizowane  planowanie

ułatwiły  znalezienie  rozsądnych  rozwiązań,  budowały  nowe  partnerstwa  w

naszym  powiecie,  ustaliły  priorytety  zarówno  rzeczowe,  jak  i  finansowe.

Wykonując dokumentu od wszystkich będzie zależała jego realizacja – zarówno

od  Radnych,  Dyrektorów,  jak  i  pracowników   Starostwa.  Odnośnie  realizacji
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zadań  i  projektów,  Wicestarosta  podkreślał,  że  bezwzględnym priorytetem jak

uznały  wszystkie  osoby,  z  którymi  dokument  był  analizowany/konsultowany,

jak również Radni Rady Powiatu na posiedzeniach Komisji, jest „Budowa Szpitala

w Pułtusku”. Ta inwestycja w początkowym okresie była planowana na 235 łóżek

i  ok. 124 mln zł, a obecnie ok. 160 łóżek i w I etapie ok. 30 mln zł (wysokość

środków niezbędna  do  uruchomienia  szpitala).  Kolejnym znaczącym  zadaniem

ujętym w przedstawionym dokumencie  są  inwestycje  drogowe – proponowana

jest  zmiana   (Radni  otrzymali  stosowny  dokument)pierwotnego  planu  tj.  w

projekcie  1  nazwanym  „Wzrost  konkurencyjności  terenów  rekreacyjnych

położonych nad Narwią,   zwiększenie  dostępności  do Puszczy Kurpiowskiej”  .

Jest to duży projekt, który planuje się realizować w ramach priorytet 1 działania 1

–  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastrukury  służącej  wzmacnianiu  regionu.

Modernizacja  i  rozbudowa  regionalnego  układu  transportowego.  Kolejnym

zadania  z zakresu  inwestycji  drogowych jest  to modernizacja  dwóch odc.  dróg

powiatowych, której finansowanie planowane jest w ramach ZPORR  priorytet 3

– Rozwój lokalny,  działanie 1 – Obszar wiejskie. Zmiana polega więc na zmianie

źródła  finansowania  inwestycji.  Kolejne  zakresy  zadań   to:  zadania  oświatowe,

zadania  inwestycyjne-geodezyjne.  Po  dyskusjach  dot.  Planu  uwzględniono

większość propozycji zgłoszonych przez Radnych: Z.Wiernickiego, L. Smyka,  St.

Myślaka,  H.Wojtaszek,  Z.  Wałachowskiego  oraz  p.  Lolo,  p.Lewandowską,  

 R.  Dynaka,  J.  Borzyńskiego.  Podczas  dyskusji  uznano  za  stosowne,  aby

rozszerzyć  informację  o  partnerstwie  samorządu  powiatowego  i  organizacji

samorządu gospodarczego  (str.  47),  usprawnienie  pracy  administracji  publicznej

(str.  49),  wykaz  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  powiatu

pułtuskiego (str. 20), wprowadzić wykaz zadań do realizacji  dot. Gminy Zatory

(dział  IV).  Zarząd  Powiatu  i  Komisja  Integracji  i  Promocji  powiatu

zaproponowały,  aby  przeanalizować  Plan  pod  kątem  kierunków zawartych  w

Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 i zastanowić się nad zagadnieniem
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– zwiększenie konkurencyjności  powiatu na szczeblu regionalnym, krajowym i

europejskim,  poprawa  warunków  życia  mieszkańców  powiatu  i  podnoszenie

znaczenia  kultury,  jako  czynnika  wpływającego  na  rozwój  społeczno-

gospodarczy.  Plan  Rozwoju Lokalnego  Powiatu  Pułtuskiego  być  może  nie  jest

dokumentem  wyjątkowym,  ale  jest  opracowany  rzetelnie,  przedyskutowany,

oparty  na  realiach,  a  zamierzenia  w  dużej  mierze  są  pokryte  środkami

finansowymi. Decyzja dotycząca przyjęcie i  realizacji planu należy do Radnych.

Wicestarosta z upoważnienia Zarządu Powiatu wniósł o przyjęcie Planu Rozwoju

Lokalnego na lata 2004-2006 i 2007-2013.

Radna Helena Wojtaszek – Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu

–  poinformował,  że  Komisja  Integracji  i  Promocji  Powiatu  zgodnie  z  uchwałą

Rady Powiatu nr XVII/130/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania

Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  współdziałała  w  opracowaniu  Planu

Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Pułtuskiego  z  Powiatowym  Zespołem

Koordynacyjnym  ds.  Opracowania  Planu  Rozwoju  Lokalnego  oraz  komisjami

Rady Powiatu. Komisja odbyła trzy posiedzenia-   w dniach: 17 stycznia br., 21

lutego  br.,  11  kwietnia  br.,  których  tematem  była  analiza  i  dyskusja  nad

poszczególnymi  rozdziałami  powyższego  projektu   dokumentu.  Komisja  na

bieżąco  koordynowała  prace  nad  projektem  Planu,  zapoznała  się  ze

szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi kierunków rozwoju powiatu zawartymi

w  Strategii  Powiatu.  Komisja  przeanalizowała  realizację  zadań  inwestycyjnych

powiatu w latach 2004-2005 i w oku 2006 oraz w latach 2007-2013 ze szczególnym

uwzględnieniem  projektów  realizowanych  przy  pomocy  środków  unijnych.

Komisja  po wnikliwej  analizie,  omówieniu powyższych propozycji  i  wyjaśnień

Przewodniczącego Zespołu – Pana Witolda Saracyna , pozytywnie zaopiniowała

projekt  uchwały  w  sprawie  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  wnioskuje  do  Rady

Powiatu o podjęcie stosownej uchwały . 

Przewodniczący -  w  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków  Przewodniczący
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odczytał  projekt  uchwały w  sprawie:  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXII/179/05.  

Wicestarosta  –  podziękował  za  życzliwość,  wsparcie,  dobre  rady  udzielane  w

trakcie  kolejnych  etapów  tworzenia  dokumentu,  jakim  jest  Plan  Rozwoju

Lokalnego.  Szczególne  słowa  podziękowania  skierował  do  Przewodniczącego

Rady Powiatu  – Pana   Czesława Czerskiego,  Wiceprzewodniczących -   Panów

Zbigniewa  Wiernickiego  i  Lecha  Smyka.  Wicestarosta  podziękował  również

Staroście  Pułtuskiemu  –  Panu  Tadeuszowi  Nalewajkowi  za  codzienną,

permanentną  pomoc  i  słowo  wstępne  do  Planu  Rozwoju  Lokalnego.  Wyrazy

podziękowania  skierowane zostały  również pod adresem Burmistrza  Pułtuska  i

Wójtów, którzy nieszczędzili  czasu na rozmowy, ustalenia, dyskusję. Dzięki tej

współpracy  Plan   jest   napewno  pełniejszy  i  doskonalszy.  Wicestarosta

podziękował  Komisji  Integracjii  Promocji,  jako  komisji  merytorycznej  –

odpowiedzialnej  za  opracowanie  Planu  a  szczególnie  Pani  Przewodniczącej

Helenie  Karolinie  Wojtaszek  za  merytoryczne  wsparcie  pracy  Zespołu.  Słowa

podziekowania  skierowane  zostały  do  Dyrektorów  Wydziałów  i  instytucjom

powiatowym  za  ogromną  pomoc  przy  redagowaniu,  opracowywaniu

poszczególnych częsci planu. Wyjatkowe podziękowania  Wicestarosta skierował

do nieobecnych na Sesji – Pani Anety Lewandowskiej, Panów Marka Szajczyka i

Artura Rachuby za przygotowanie projektu od strony technicznej, za wielokrotne

redagowanie  i  usprawnienia  w  projekcie.  Wicestarosta  podziekował  wszystkim

osobom, które przyczyniły sie do tego, aby Plan Rozwoju Lokalnego mół być w

dniu dzisiejszym przyjęty przez Radę Powiatu w Pułusku.   

Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę.
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Ad. 14

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

za 2004r

Przewodniczący  postępując  zgodnie  z  podpunktem  pierwszym  zwrócił  się

do Pana Starosty o zabranie głosu. 

Starosta  Pułtuski  -  poinformował,  że  budżet  powiatu  był  realizowany

i monitorowany przez Zarząd Powiatu oraz kontrolowany przez różne instytucje

w ciągu 2004r. Starosta poinformował, że chciałby aby takie wykonanie budżetu

było  przedstawiane  w  najbliższych  latach,  ponieważ  najbardziej  istotnym

wskaźnik   -  wydatki  na  zadania   inwestycyjne  wynosi   25%  planowanych

dochodów  budżetu.  Ze  względu  na  fakt,  że  Rada  Powiatu  wyraziła  wolę

przystąpienia do programu „Przejrzysta Polska” Zarząd Powiatu w tym roku, po

raz  pierwszy  od  początku  funkcjonowania  samorządu  powiatowego,  podjął

decyzję o wydaniu broszurki pn. „Powiat Pułtuski w liczbach 2004 r.”, w której

zostały  zamieszczona  informacje  dot.  składu  Rady  Powiatu,  Zarządu  Powiatu,

zatrudnienia i bezrobocia, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu,

turystyki, bezpieczeństwa  publicznego, budżetu powiatu na 2004. 

Starosta poinformował, że budżet powiatu pułtuskiego na 2004r. był następujący:

plan dochodów     33.896.229 zł

plan wydatków     38.902.138 zł

planowany deficyt  5.005.909 zł

Wykonano:

– dochody w wysokości 32.242.609 zł, tj. 95,1% planu.

Niewykonanie  dochodów  –  to  wydatki  niewygasające  na  budowę  szpitala

w Pułtusku kwota : 2.209.500 zł . Jeśli dodamy te kwotę to wykonanie dochodów

będzie ok. 102%
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-  wydatki  w  wysokości:  36.096.402  zł,  tj.  92,8%  planu,  jeśli  dodamy  wydatki

niewygasające to wykonanie wydatków byłoby: 98,5% planu.

Wykonanie budżetu jest prawidłowe, zachowana została równowaga budżetowa.

Wykonane dochody- ok. 95%

Wykonane wydatki – ok. 93%

Zrealizowano niższy deficyt od planowanego.

Wykonany deficyt – 3.853.793 zł

a planowany był -     5.005.909 zł

Niższy deficyt – to ponadplanowe dochody i niższe wydatki.

Dzięki  temu  wynik  budżetu  za  rok  2004  r.  zamknął  się  wolnymi  środkami

w wysokości 1.152.116 zł, które można przeznaczyć na wydatki powiatu.

Na przestrzeni 2004 roku powiat pułtuski pozyskał dodatkowe środki finansowe

w wysokości: 1.839.621 zł, tj. 5,4% ogólnych dochodów.

W  2004  roku  znaczne  środki  przeznaczono  na  wydatki  inwestycyjne

– ok. 28% ogólnych wydatków.

 Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wartość 8,6 mln zł ,  co stanowi

24% wydatków budżetowych.

Ważniejsze inwestycje to:

– modernizacja  drogi:  Grabówiec-Zatory  –  Zdziebórz  odc.  Zatory  –  Ciski

wartość    847.384 zł

– modernizacja  drogi:  Osiek  Aleks.  –  Borza  Str.  Odc.  Borza  Str.  –  Skaszewo

wartość    769.041 zł

– modernizacja drogi: Golądkowo – Niestępowo – Łubenica odc. Golądkowo –

Niestępowo   wartość    817.708 zł

– przebudowa  drogi:  Pułtusk  –  Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo
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odc.  Pułtusk  rondo  na  skrzyżowaniu  ulic  Jana  Pawła  II,  Mickiewicza,

Tysiąclecia   wartość     446.152 zł

– modernizacja drogi: Pułtusk ul. Rynek   wartość    19.148 zł

    Pozostałe ważniejsze inwestycje :

• budowa Szpitala w Pułtusku                                     4.190.500 zł

• rozbudowa strażnicy KP PSP                                      216.000 zł

• modernizacja budynków:

Z.Sz. im. B.Prusa                                               162.320 zł

ZSZ im. J.Ruszkowskiego                           374.544 zł

ZSR w Golądkowie                                 211.152 zł 

• zakup samochodu bojowego dla KP PSP                  149.450 zł

Należy  też  podkreślić,  że  dzięki  staraniom  nas  wszystkich  w  2004  roku

dysponowaliśmy wyższymi środkami finansowymi.

      Na  realizację  zadań  przeznaczono  ponad  36  mln  zł,  gdzie  w  roku  2003

przeznaczono – 30 mln zł. Wzrost środków na wydatki wynosi aż 20%.

Na przestrzeni  2004 roku powiat  pułtuski był  kontrolowany przez jednostki

zewnętrzne.

      Najważniejsze to:

– kontrola  kompleksowa gospodarki  finansowej  powiatu  przeprowadzona  przez

RIO  w  Warszawie.  Kontrola  nie  stwierdziła  rażących  uchybień.  Zalecenia

dotyczyły  usprawnienia  pracy  –  np.  sporządzania  sprawozdań  wg  wymogów

( były  nie  na tych drukach),  bieżącą  ewidencję  majątku – decyzji  Wojewody,

zwrot  wadiów z odsetkami,  wzmożenie  nadzoru  nad  zakupami  i  wydatkami.

Wszystkie zalecenia przyjęto do realizacji. 

Były również kontrole  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego : 

– w Domu Pomocy Społecznej Obryte zalecenie:  zatrudnić psychologa



19

– w Domu Pomocy Społecznej Ołdaki zalecenie:  zatrudnić psychologa

– W  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  :  w  zakresie  zadań  pośrednictwa  pracy

zalecenie przyjęto do realizacji (opracować plan i harmonogram pośrednictwa

pracy w zakładach pracy)

Ważną  kontrolą  była  kontrola  doraźna  Mazowieckiego  Urzędu

Wojewódzkiego  (dwukrotnie  w  2004  r)  dotycząca  zadania:  Budowa  szpitala

w Pułtusku. Obie kontrole – bez zaleceń.

Jednostki  kontrolował  również  ZUS w zakresie  prawidłowości  naliczania

składek  i  były  one  w  Bursie  Szkolnej,  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym,  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej,

Zespole  Szkół  im.  B.  Prusa,  LO  im.  P.Skargi,   Zespole  Szkół  Zawodowych

im.  J.  Ruszkowskiego.  We  wszystkich  jednostkach  (poza  Bursą)  kontrole

skończyły się bez zaleceń.

Starosta podziękował za współpracę i bieżącą pracę Dyrektorom i pracownikom

Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku,  podległych  jednostek  organizacyjnych,

Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu w Pułtusku.  

ppkt 2

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu drugiego

Przewodniczący zwrócił  się do Pani Skarbnik, aby w jego imieniu przedstawiła

Uchwałę Nr 130/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych

przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r., 

Skarbnik Powiatu przedstawiła ww. uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik do nin.protokołu. 

ppkt 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji   podpunktu  trzeciego  –
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dyskusja. 

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania

Prawa – Zbigniew Szczepanik poinformował, że na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia

2005r. Komisja  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu

pułtuskiego  za  2004r  oraz  informacjami  dodatkowymi  przestawionymi  przez

Skarbnika Powiatu i Wicestarostę Pułtuskiego. 

Do  wykonania  budżetu  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń.  Budżet  wykonano

prawidłowo. Po uwzględnieniu wydatków niewygasających na budowę szpitala -

zrealizowano  planowane  dochody,  natomiast  wydatki  nie  przekroczyły  100%

planu, a więc została zachowana równowaga budżetowa. 

Pomimo  trudności  finansowych  środki  przeznaczano  nie  tylko  na  wydatki

bieżące, ale również na: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, remont dróg

m.in.  budowę  ronda  na  skrzyżowaniu  ulic  Mickiewicza  –  Jana  Pawła  II  –

Tysiąclecia, 

Ponadto  dotacje  od  Wojewody  Mazowieckiego  w  wysokości  60.000zł

i  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w

wysokości 89.450zł przeznaczono na zakup samochodu bojowego dla KPPSP

 oraz dotację od Wojewody w wysokości 216.000zł na rozbudowę strażnicy. 

Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004r.

 i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. Stanisław Myślak poinformował, że

na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2005r. Komisja  zapoznała się:

– ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2004,

– dodatkowymi  informacjami przedstawionymi przez Wicestarostę Pułtuskiego i

Skarbnika Powiatu 
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Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy budżetu,  jego przebieg,

zmiany  w trakcie  roku  i  wykonanie.  Stąd  też  członkowie  Komisji  nie  zgłosili

żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu.

Z  najistotniejszych  elementów  prawidłowego  wykonania  budżetu  należy

wymienić:

a)  prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj.  95,1%,  jeżeli do wykonania

dochodów dodamy środki  niewygasające  na  budowę  szpitala,  to  wykonanie

wynosi 101,6%

b) prawidłowe  wykonanie  wydatków,  tj.  92,8% ,  i  jeżeli  dodamy wspomniane

wydatki niewygasające,  to wykonanie wydatków będzie wynosiło 98,5%

c) Wobec  przedstawionych  danych  należy  stwierdzić,  że  została  zachowana

równowaga budżetowa 

d) w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu,  pomimo

ograniczonych środków finansowych nie nastąpiło przekroczenie wydatków,

e) znaczne zaangażowanie środków finansowych na zakupy inwestycyjne, tj. ok.

25% planowanych dochodów budżetu.

– istotnym  elementem  jest  pozyskanie  przez  Zarząd  Powiatu  środków

dodatkowych, tj. 5,4 % dochodów budżetu powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania

budżetu  za  2004r.  i  zwraca  się  do  Rady  Powiatu  o  udzielnie  absolutorium

Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych  –  Magda  Dziubanowska  –  Wojtyra poinformowała,  że  za

sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2005r. Komisja zapoznała się na

posiedzeniu  w  dniu  11  kwietnia  2005r.  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń  do

wykonania budżetu. 
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Pomimo  trudności  finansowych  i  niewystarczającego  poziomu  środków  w

stosunku  do  potrzeb  ,  również  w  dziale  oświata  i  opieka  społeczna  –  budżet

wykonano prawidłowo, nie przekroczono planowanych wydatków. 

Dzięki  staraniom  w  Ministerstwie  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  pozyskano

dodatkowe środki z 1% rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej. 

Ważnym elementem dobrego wykonania budżetu jest  przeznaczenie znacznych

środków na zadania inwestycyjne w szczególności na budowę szpitala w Pułtusku

oraz na: termomodernizację obiektów szkolnych 

3) a) Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 

4) b) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

5) Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Komisja  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2004r. i zwraca się do Rady Powiatu o

udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  Helena  Wojtaszek-

poinformowała,  że  ze  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu  za  2004r.

Komisja  rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem , które odzwierciedla wszystkie istotne

elementy  budżetu,  tzn.  jego  przebieg,  zmiany  w  trakcie  roku  i  wykonanie.

Komisja  do  wykonania  budżetu  nie  wniosła  żadnych  zastrzeżeń.  Budżet

wykonano prawidłowo. 

Komisja  Integracji  i  Promocji  Powiatu  pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie

budżetu  powiatu  na  2004r.  i  wnioskuje  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – Wiesław Barkała na posiedzeniu w

dniu 11 kwietnia 2005r. Komisja  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu  powiatu  pułtuskiego  za  rok   2004.  Komisja  stwierdziła,  że  budżet

wykonano prawidłowo i nie wniosła do niego zastrzeżeń.
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Dochody  zrealizowano  prawidłowo  oraz  nie  przekroczono  planowanych

wydatków. Ponadto, mimo trudności finansowych, znaczne środki zaangażowano

na  inwestycje drogowe.  Prace modernizacyjne wykonano na odcinkach dróg:

-  Zatory – Ciski

-  Borza Strumiany – Skaszewo,

- Golądkowo – Niestępowo- Łubienica 

- Pułtusk  rondo na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Mickiewicza, Tysiąclecia

- Pułtusk ul. Rynek

Komisja Polityki Regionalnej pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania

budżetu  powiatu  za  2004r.  i  zwraca  się  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu.

Wicestarosta -  przypomniał, że budżet powiatu na 2004 r. został przyjęty na Sesji

w  lutym  2004  r.  określając  dochody  na  poziomie:  32,4  mln  zł  i  wydatki  na

poziomie:35,9  mln  zł.  Dzięki  staraniom  Zarządu  i  pomocy  Radnych,  służb

Starostwa  i  Kierownictwa  jednostek  ostateczny  plan  budżetu  roku  ubiegłego

wzrósł do kwot: 

plan dochodów – 33,4 mln zł

plan wydatków – 38,9 mln zł

Przyjęte  wielkości  zostałyby  zrealizowane  prawidłowo.  Po  uwzględnieniu

wydatków  niewygasających  zrealizowaliśmy  ponad  100%  dochodów,  nie

przekroczyliśmy wydatków (realizacja z wydatkami niewygasającymi)  – 98%.

Tak wykonany budżet dał nam wolne środki w wysokości ponad 1 mln zł.

W 2004 roku zostały podjęte  odważne zadania, decyzje o kredytach  i pożyczkach

o wysokości ok. 5 mln. zł, co stanowi ok. 15% planowanych dochodów.

Dzięki temu zrealizowaliśmy ogromne inwestycje:

– budowa szpitala,

– termomodernizacja obiektów szkolnych,
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– budowa dróg.

Dzięki  prawidłowemu  planowaniu  i  prawidłowej  prognozie  spłat  obciążenia

budżetu kredytami (spłata  tylko rat kredytu i  pożyczki wcześniej  zaciągniętej-

234.000 zł) dało zaledwie 0,7% planowanych dochodów.

Polityka ta dała nam możliwość lepszej realizacji zadań, wyższe środki finansowe

dla jednostek i nakłady na inwestycje.

Jednak nie znaczy to, że w pełni zabezpieczone były potrzeby jednostek. Należało

gospodarować  środkami  racjonalnie  i  oszczędnie.  W  trakcie  roku  powstawały

problemy  finansowe  i  zatory  płatnicze,  jednak  nie  doprowadziły  one  do

nieprawidłowości.  Rozwiązywane  były  na  bieżąco.  Stąd  też  w  jednostkach

organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planów finansowych.

Występujące zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Większość to 13-

tka  i  pochodne.  Wydatki  rzeczowe  to  zobowiązania  dla  zapewnienia  ciągłości

działania  jednostek,  jak  :  opał,  woda,  gaz,  artykuły  żywnościowe  w  Domach

Pomocy Społecznej.

Prawidłowa  realizacja  budżetu  znalazła  również  swoje  potwierdzenie  w  opinii

składu  orzekającego  RIO.  W  związku  z  tym  Wicestarosta  wnioskował  o

pozytywną opinię dla wykonania budżetu i udzielenie  absolutorium Zarządowi

Powiatu.

W trakcie wystąpień Przewodniczących Komisji stałych do sali obrad wszedł radny

Z.Wiernicki. Aktualna liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 .

ppk 4

Przewodniczący  postępując  zgodnie  z  podpunktem czwartym porządku  obrad

zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  -  Krzysztofa  Pieńkosa  o

przedstawienie  Uchwały  Nr  3/05  Komisji  Rewizyjnej  Powiatu  Pułtuskiego  z

dnia  7  kwietnia  2005r.   w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium

Zarządowi Powiatu,

Przewodniczący Komisji odczytał treść uchwały.
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

ppkt 5

Przewodniczący postępując zgodnie z podpunktem piątym zwrócił się do Pani

Skarbnik  o  przedstawienie  Uchwały  Nr  131/C/2005   Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005r.  w

sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku

z  dnia  7  kwietnia  2005r.  w  sprawie   udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu  w Pułtusku

Skarbnik Powiatu przestawiła treść uchwały.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

ppkt 6

Przewodniczący  Rady  postępując  zgodnie   z  podpunktem  szóstym  zarządził

głosowanie  nad wnioskiem Komisji  Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium

Zarządowi Powiatu, przyjętego Uchwałą Nr 3/05.

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji piętnastego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący oczytał treść uchwały w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
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Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 1 radny 

Uchwała Nr XXII/180/05 została podjęta. 

Starosta -  podziękował za współpracę Zarządowi Powiatu,  który jest organem

odpowiedzialnym  za  realizację  budżetu  powiatu  pułtuskiego,  bezpośrednio

uczestniczącym  w  pracach  Zarządu  -  Skarbnikowi  Powiatu,  Sekretarzowi

Powiatu,  Przewodniczącemu  i  Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  Radnym

Rady  Powiatu  oraz  dyrektorom  i  pracownikom  Starostwa  Powiatowego,

powiatowych jednostek organizacyjnych,  służb, inspekcji i straży. 

Ad. 16

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian budżetu powiatu na 2005r.

Skarbnik –  przedstawiony  projekt  uchwały  wiąże  się  przede  wszystkim  z

wygospodarowanymi  wolnymi  środkami  za  2004  r.  W  projekcie  uchwały

uwzględniono  podział  wolnych  środków  w  kwocie  752.116  zł.  Wolne  środki

proponujemy przeznaczyć na wydatki jednostek organizacyjnych:

– Dział: Transport – kwota: 520.000 zł z przeznaczeniem na:

•  zakupy inwestycyjne sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 250.000 zł

• modernizację drogi ul.Mickiewicza – 150.00 zł,

• remont drogi Pniewo-Lutobrok – 20.000 zł,

• wykonawstwo  projektów  na  przebudowę  dróg  wnioskowanych  do

współfinansowania z funduszy strukturalnych – 100.000 zł,

– Dział: Administracja publiczna- kwota: 189.803 zł z przeznaczeniem na:

• zakupy inwestycyjne(komputery i programy komputerowe)– 105.000 zł,

• zakupy i remonty pomieszczeń Starostwa Powiatowego – 84.803 zł:

– Dział:  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego  –  kwota:  40.000  zł  z
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przeznaczeniem na:

•   konserwację zabytku – Kościoła w miejscowości Sadykierz – 20.000 zł,

• pozostała działalność – 20.000 zł

Jednocześnie projekt uchwały zawiera następujące zmiany – m.in.:

– zwiększenie  dochodów o   kwotę  –  40.000  zł-   z  tytułu:  pomoc   rzeczowo-

finansowa Gminy Zatory na prace geodezyjne,

– zwiększenie dochodów o  kwotę – 7.500 zł-  z tytułu: częściowej odpłatności

rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej , 

– zwiększenie  dochodów o  kwotę  –  15.782 zł-   są  to  środki  z  Europejskiego

Funduszu  Orientacji i Gwarancji Rolnych tzw. dopłata do gruntów rolnych w

ZSR im.J.Dziubińskiej w Golądkowie,

– przeniesienie dochodów (za zgodą Wojewody Mazowieckiego) – kwota: 100.000

zł – z wydatków bieżących na  wydatki  majątkowe w KPPSP (sfinansowanie

zakupu samochodu).

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  oczytał  treść  uchwały  w  sprawie zmian

budżetu powiatu na 2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 1 radny 

Uchwała Nr XXII/181/05 została podjęta.

Ad. 17

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie:  nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi

Szkolno – Wychowawczemu w  Pułtusku

Starosta –  patronami  licznych  instytucji  są  niekoniecznie  osoby  znane  z

pierwszych stron gazet,z radia, telewizji, wielcy artyści, politycy ...  Dobrze,  że

środowisko  lokalne  występuje,  aby  normalny,  uczciwy,  dobry  człowiek  był
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patronem  danej  jednostki.  Starosta  podzielił  się  osobistymi  refleksjami

dotyczącymi  Pani  Anny  Karłowicz,  którą  poznał  wówczas  gdy  została

Dyrektorem SOSW w Pułusku.  Większość  osób,  która  ją  znała  potwierdzi,  że

można być normalnym, dobrym człowiekiem a jednocześnie nietuzinkowym, gdy

pod uwagę weźmie się podejście do spraw, którymi zajmowała się zawodowo   -

czyli szkolnictwem specjalnym. 

Starosta przedstawił krótki życiorys Anny Karłowicz, która przed trzema dniami

skończyłaby 41 lat. ANNA KARŁOWICZ urodziła się  22.04.1964 r. w Pułtusku,

ukończyła  Szkołę  Podstawową  w  Przewodowie  a  następnie  Liceum

Ogólnokształcące  im.P.Skargi w Pułtusku. W 1984 r. podjęła studia w Wyższej

Szkole  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Grzegorzewskiej  w  Warszawie  na  kierunku

oligofrenopedagogika.  Ukończyła  również  studia  podyplomowe  w kierunku  –

zarządzanie edukacją. Całe swoje życie zawodowe związała z oświatą, nauczaniem

oraz  wychowaniem  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością  intelektualną.

Rozpoczęła pracę 01.09.1983 r. w SOSW w Tąsewach na stanowisku wychowawcy

internatu,  a  następnie  od  1991  r.  (po  przepracowaniu  8  lat)  jako  nauczyciel

Publicznej  Szkoły  Podstawowej   Specjalnej  w Ośrodku  w Tąsewach.  Od 1999

roku  pełniła  funkcje  Dyrektora  SOSW  w  Tasewach  a  od  01.09.2000  r.,  po

przeniesieniu  Ośrodka,  Dyrektora  SOSW w Pułtusku.  Jako  pedagog  specjalny

wyróżniała się znaczącą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną,

która była zawsze przez nią właściwie programowana, a następnie realizowana za

pomocą aktywizujących metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnych. Mgr

Anna Karłowicz starała się zapewnić odpowiednią pomoc i opiekę wychowankom

będącym  w  trudnej  sytuacji  materialnej  lub  życiowej,  angażując  ze  swojej

inicjatywy  właściwe  instytucje,  organizacje  oraz  sponsorów.  Pozyskiwała  do

współpracy  całe  środowisko  pomocowe.  Wykazywała  się  dużą  sprawnością

organizacyjną  w  kierowaniu  działalnością  tejże  placówki.  Była  jednym  z

inicjatorów przeniesienia Ośrodka z Tąsew do Pułtuska ( I kadencja Rady Powiatu
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w Pułtusku). Dzięki jej inicjatywom i działaniom poszerzyła się oferta edukacyjna

SOSW w Pułtusku o kształcenie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim.  Placówka  natomiast  dysponuje  funkcjonalną,  nowoczesną  bazą

zapewniającą  właściwe  warunki  kształcenia,  terapii  i  opieki  nad  uczniami

niepełnosprawnymi  intelektualnie.  Jej  profesjonalizm  oraz  autorytet  osobisty

zaowocował  zaistnieniem  w  placówce  zespołu  twórczych  profesjonalistów,

stosujących  z  powodzeniem  najnowocześniejsze  formy  i  metody  stymulacji

zaburzonego rozwoju uczniów. Z powodzeniem realizowała program współpracy

ze  środowiskiem  lokalnym  przy  wsparciu  ze  strony  wolontariuszy.  Dyrektor

oszczędnie i zasadnie dysponowała środkami określonymi w planie finansowym

Ośrodka.  Skutecznie  pozyskiwała  środki  pozabudżetowe  przeznaczając  je  na

poprawę warunków w placówce. Wszystkie zadania wykonywała z zawodową i

osobistą  pasją.  Prawidłowo  i  terminowo  realizowała  ustalenia  organu

prowadzącego  a  także  organu  prowadzącego  nadzór  pedagogiczny  nad

Ośrodkiem.  W  SOSW  postrzegana  była  jako  osoba  pełna  optymizmu,  o

nieprzeciętnej  osobowości,  wielkim  sercu  i  ogromnej  mądrości  życiowej.  Dla

pracowników stanowiła  autorytet  moralny  i  wzór  do naśladowania.  Wrażliwa,

pełna  zrozumienia ,  niosła  radość  życia.  Każdemu jej  poczynaniu towarzyszyła

troska  o  dobro  dziecka.  Bliski  był  jej  los  dzieci  z  niepełnosprawnością

intelektualną, które tak bardzo kochała. Zmarła 5 lipca 2004 r.  Rada Pedagogiczna

i  Rada  Rodziców  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego

w Pułtusku w uznaniu zasług Dyrektor wysunęła kandydaturę Anny Karłowicz ,

jako  patrona  placówki.  Powyższą  inicjatywę  pozytywnie  opiniują  uczniowie

Ośrodka, którzy systematycznie odwiedzają grób zmarłej Dyrektor.    

Przewodniczący  – zapytał, czy ktoś z Radnych lub zaproszonych gości chciałby

zabrać głos. 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  oczytał  projekt  uchwały  w

sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w
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Pułtusku i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/182/05 została podjęta.

Ad.  18

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji planów

pracy komisji  na 2004r.  W związku z  tym,  że  powyższe  sprawozdania  Radni

otrzymali na piśmie Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać

głos w dyskusji.

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu z realizacji  planów pracy

komisji na 2004r. 

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdania zostały przyjęte. 

Ad. 19

Przewodniczący- zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji  uchwał Rady

Powiatu.  Ponieważ  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie,

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

dyskusji. 

Zarządzam głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu Powiatu

i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 17
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Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.  

Ad. 20

Przewodniczący –  ponieważ  w  pkt  4  porządku  obrad  Radni  nie  zgłosili

interpelacji  i  zapytań,  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady - L.Smyk – ponieważ na dzisiejszej Sesji została podjęta

uchwała  w  sprawie  nadania  imienia  Specjalnemu  Ośrodkowi  Szkolno-

Wychowawczemu w Pułtusku zwrócił się do Radnych i zgromadzonych gości o

uczczenie minutą ciszy pamięci Anna Karłowicz. 

Wszyscy  zgromadzeni  na  sali  obrad  powstali  i  uczcili  minutą  ciszy  pamięć  Anny

Karłowicz.  

Ad. 21

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad  Zamknięcie Sesji. Przewodniczący poinformował,  że porządek

obrad  został  wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w obradach  XXII  Sesji  Rady

Powiatu Radnym i zaproszonym gościom. Przewodniczący dokonał zamknięcia

Sesji   wypowiadając  formułę:  „Obrady  XXII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

uważam za zamknięte”. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1915. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


