
Protokół Nr XXV/05

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 lipca 2005r.

Ad.1 

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski otworzył XXV Sesję Rady

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

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17

osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i

uchwał.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Zgłoszenie zmian do porządku obrad 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad.

Starosta Pułtuski poinformował, że powiat pułtuski otrzymał  z Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  środki  w  wysokości

135.000zł z przeznaczeniem  na rehabilitację społeczną. Wobec powyższego

Starostwa  wnioskował  o  wprowadzenie  pkt Podjęcie  uchwały  w  sprawie

zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2005r. do porządku Sesji jako pkt 12a.

Następnie Starosta poinformował, że  w przypadku projektów finansowanych

z  funduszy  strukturalnych  ,  w tym z  Europejskiego  Funduszu Społecznego

(które  są  dysponowane  w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego

Rozwoju  Zasobów  Ludzkich)  o  wartość  przekraczającej  150.000  EURO

wymagane  jest  sporządzenie  audytu.   Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Pułtusku

opracował projekt Młodzi Europejczycy Pułtusk 2005 o wartości 841.000zł.

Koszt  wykonania  audytu  wyniesie  1.700zł.  W  tym  celu  wymagane  jest

oświadczenie  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  o  zabezpieczeniu  środków  na

pokrycie powyższego zadania. 



Wobec  powyższego  Starosta  proponował,  aby  Rada  Powiatu  udzieliła

Zarządowi  Powiatu  upoważnienia  w  sprawie  wydania  oświadczenia  dot.

finansowania audytu za środków powiatu pułtuskiego.  Starosta wnioskował

aby sprawę wprowadzić do porządku Sesji jako pkt 12b.

Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  wnioskami  Starosty

Pułtuskiego 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wnioski zostały przyjęte. 

Przewodniczący odczytał porządek Sesji i zarządził głosowanie nad przyjęciem

przedstawionego porządku obrad 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty. 

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie informacji  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  dot.  działalności  inspekcyjnej  na

terenie powiatu pułtuskiego w 2004r. 

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie:  uchwalenia  Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2004-2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ



w Pułtusku  za I kwartał 2005r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia mienia. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  w

roku 2005.

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

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  form  i  wysokości  zabezpieczeń

prawidłowej  realizacji  umów  w  ramach  Zintegrowanego  Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

12a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków Państwowego

       Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005r.

12b. Udzielenie Zarządowi Powiatu upoważnienia w sprawie wydania

     oświadczenia dot. finansowania audytu za środków powiatu pułtuskiego.

13.Podjęcie  uchwały   zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  regulaminów

przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie  szans

edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości .

14.Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminów przyznawania i przekazywania

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów

w roku akademickim/szkolnym - 2005/2006

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do

zatwierdzenia projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do

zatwierdzenia  projektu  „Stypendia  dla  studentów  Powiatu  Pułtuskiego

2005/2006”

17.Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy powiatu pułtuskiego na

2005r.  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Pułtusku.



19.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

20.Wybór  przedstawicieli  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  do  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku. 

21.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu na 2005r. 

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

23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

25.Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Przyjęcie  protokołu  XXII  Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku 

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski  ani  uwagi  dotyczące  protokółu  dwudziestej  drugiej   Sesji  Rady

Powiatu. 

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

powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

protokółu dwudziestej drugiej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół został przyjęty 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Proszę o zgłaszanie interpelacji. 

Radny K. Majewski zapytał „ilu lekarzy specjalistów odeszło w ostatnim roku



z SP ZOZ w  Pułtusku i kim zostali zastąpieni” oraz „czy posiłki dowożone są

do  szpitala  w  ramach  tzw.  cateringu.  Jeżeli  jest  to  prawdą,  to  skąd  są

dowożone,  jaki  jest  koszt  takiego  posiłku,  łącznie  z  dowozem  i  na  jakiej

zasadzie została wybrana firma, która wykonuje ww. usługi” 

Radny L. Smyk  poinformował, że obecnie modernizowana jest droga od ul.

Daszyńskiego w kierunku mostu Wyszkowskiego.  Radny zapytał  Dyrektora

ZDP w Pułtusku, dlaczego termin modernizacji ww. drogi został wyznaczony

w sezonie  letnim,  wówczas  gdy  natężenie  ruchu na drodze  jest  największe

oraz czy istnieje możliwość złagodzenia wybrzuszenia na ul. Daszyńskiego –

wyjazd na ul. Wyszkowską. 

Przewodniczący,  przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  ,  zwrócił  się  do  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady

Powiatu  o  przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw  Społecznych  –  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra  poinformowała,  że

Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 4 lipca 2005r. Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2005r.  wraz  ze  zmianami dotyczącymi  zwiększenia   budżetu powiatu o

środki  w wysokości: 

-  40.000zł  na  budowę  drogi  w  miejscowości  Pniewo  – środki  przekazane

przez Gminę Zatory

- 80.000 zł na elewację szpitala w Pułtusku – środki przekazane przez Gminę

Pułtusk. 

Pozostałe  tematy  będące  przedmiotem  posiedzenia,  Komisja  zaopiniowała

pozytywnie. 

Na  drugim  posiedzeniu  w  dniu  11  lipca  2005r.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu  programu

restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej



w  Pułtusku  oraz  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – S. Myślak  poinformował,  że

Komisja   na  posiedzeniu  w  dniu  5  lipca  2005r.  pozytywnie  zaopiniowała

projekt   uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2005r.  wraz  ze

zmianami dotyczącymi zwiększenia  budżetu powiatu o  środki  w wysokości: 

-  40.000zł  na  budowę  drogi  w  miejscowości  Pniewo  – środki  przekazane

przez Gminę Zatory

- 80.000 zł na elewacje szpitala w Pułtusku – środki przekazane przez Gminę

Pułtusk. 

Pozostałe  tematy  będące  przedmiotem  posiedzenia,   Komisja  zaopiniowała

pozytywnie. 

Na  drugim  posiedzeniu  w  dniu  11  lipca  2005r.  Komisja  zapoznała  się  z

projektem  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu  programu

restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Pułtusku oraz  z projektem uchwały w sprawie zmiany podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005r.

Ze  względu  na  brak  quorum  przedstawione  projekty  uchwał  nie  zostały

poddane pod głosowanie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – W. Barkała poinformował, że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  4  lipca  2005r  pozytywnie  zaopiniowała

tematy  będące  przedmiotem  obrad  XXV  Sesji  Rady  Powiatu  wraz  z

propozycją  zmiany projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2005r. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  H.  Wojtaszek

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005r. pozytywnie

zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  XXV  Sesji  Rady  Powiatu

wraz  z  propozycją  zmiany  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu

powiatu na 2005r. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania  Prawa  –  Z.  Szczepanik  poinformował,  że  Komisja  na



posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem  obrad  XXV  Sesji  Rady  Powiatu  wraz  z  propozycją  zmiany

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005r. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot.

działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2004r. 

Przewodniczący  poinformował,  że  Radni  informację  otrzymali  na  piśmie,

ponadto  powyższy  temat  był  omawiany  na   posiedzeniu  Komisji  Polityki

Regionalnej. 

Przewodniczący zapytał, czy Pan Marek Nowotczyński – przedstawiciel WIOŚ

Delegatura w Ciechanowie chciałby uzupełnić informację. 

Pan M. Nowtczyński poinformował, że na terenie powiatu pułtuskiego WIOŚ

Delegatura  w  Ciechanowie  przeprowadził  ogółem  55  kontroli  w  tym:  21

kontroli  podstawowych,  28  –  sprawdzających,  6  –  interwencyjnych.  .  W

zakresie  gospodarki  ściekowej  zakładów  Delegatura  przeprowadziła  41

kontroli,  w tym 11 połączonych z poborem prób i badaniem stanu i składu

wprowadzonych  do  wód  luc  do  ziemi  ścieków.  W  trakcie  7  kontroli

stwierdzono  przekroczenie  warunków  określonych  w  pozwoleniach

wodnoprawnych.  Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska

wydał ww. okresie 7 decyzji ustalających wymiar kar biegnących. Najwyższy

wymiar  kar  ustalono  dla  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  i

Komunalnego  Zakładu Budżetowego  w Winnicy.  Wśród  rozpatrywanych  w

2004r.  6  wniosków  o  interwencję  przeważały  z  zakresu  ochrony  wód

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, np. badania wykazały, że woda

w  rzece  Niestępówce,  pobrana  poniżej  wylotu  kolektora  wprowadzającego

ścieki z oczyszczalni w Winnicy w m. Golądkowo i Skarżyce zawierała znaczne

ilości substancji  organicznych oraz związków biogennych,  odpowiadające V

klasie czystości powierzchniowych wód płynących. 



Pan  M.  Nowotczyński  zwrócił  się  do  Starosty  Pułtuskiego  o  udzielenie

wsparcia  WIOŚ  Delegatura  w  Ciechanowie  aby  zobowiązać  Komunalny

Zakład Budżetowy w Winnicy do prowadzenia monitoringu lokalnego rzeki. 

Radny K. Majewski poinformował, że bardzo jest mu miło, że po trzech latach

doczekał  się  stwierdzenia,  że  oczyszczalnia  ścieków  w  Winnicy  działa

nieprawidłowo. Następnie dodał, że nie jest to taka prosta sprawa jak by nam

się  wydawało,  że  nagle  zamkniemy  oczyszczalnię  ścieków  w  Winnicy  i

problem zniknie. Trzeba szukać środków np. pomocowych z Unii Europejskiej

aby oczyszczalnie bardziej rozbudować i dostosować ją do potrzeb. Głównym

zanieczyszczającym są Zakłady Mięsne , które bezpośrednio wysyłają ścieki do

oczyszczalni zabijając florę bakteryjną. 

Pan  M.  Nowotczyński  poinformował,  że  wydatkowanie  środków  na

modernizację  oczyszczalni ścieków – jest złym pomysłem. Uważa, że należy

wcześniej  wymusić  na mleczarni  w Winnicy  – bo to ona jest  największym

trucicielem,  aby nie kierowała odczynników , odpadów do oczyszczalni,  bo

ona  nie  jest  do  tego  przystosowana.  Zgodnie  z  zaleceniem  WIOŚ  w

Warszawie,  Komunalny  Zakład  Budżetowy  w  Winnicy  w  celu  poprawy

eksploatacji  oczyszczalni  musi  wybudować  i  włączyć  do  ciągu

technologicznego uśredniający stan i skład ścieków przed wprowadzeniem ich

na oczyszczalnię. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie informacji. 

Wobec  braku  pytań  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura

w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego

w 2004r. 

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta. 



Ad 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu

Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2004-2011.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie programu. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata

2004-2011 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXV/186/05 została podjęta. 

Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu

programu  restrukturyzacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia br. o

pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rada  Powiatu  powinna  wydać  opinię  do  projektu  programu

restrukturyzacyjnego SPZOZ. Szanowni Radni otrzymali projekt uchwały, w

przedmiotowej  sprawie,  sporządzony  na  podstawie  wzoru  opracowanego

przez  Ministerstwo  Zdrowia  wraz  z  projektem  programu

restrukturyzacyjnego SP ZOZ.  

Starosta  poinformował,  że  w  budżecie  państwa  na  programy

restrukturyzacyjne  zabezpieczono  środki  w  wysokości  2.200.000.000zł,

natomiast potrzeby szpitali wynoszą ok. 10 mld zł, a więc należy się śpieszyć,

aby ww. środki pozyskać. 



Ponadto wyżej cyt. ustawa daje nam możliwość umorzenia części składek ZUS

oraz  uzyskania  pożyczki  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  regulację

należności SP ZOZ w Pułtusku, której wysokość, wyliczona wg zasad ustawy

restrukturyzacyjne,  wyniesie 3.021.000zł.  Brakujące środki – ok. 33.000zł

należy zabezpieczyć w ramach budżetu zakładu.  Pożyczkę należy spłacić w

przeciągu 5 lat. Z uwagi na konstrukcję rozwiązań ustawy restrukturyzacyjnej,

udzielana  pomoc  nie  jest  pomocą  bezzwrotną.  Zakładając,  że  nastąpi

umorzenie w 50% , to należy w ciągu najbliższych 5 lat wypracować nadwyżkę

finansową w kwocie przeszło 1.500.000zł. Do tego należy doliczyć koszt opłat,

prowizji  i  odsetek  od  pożyczki,  poza  tym  należy  dodać  kwoty  odsetek  od

nieterminowych wypłat wynagrodzeń. Ostatnia wymieniona pozycja nie może

być sfinansowana z  pożyczki  z  BGK. W zależności  od przyjętej  konstrukcji

spłat  owych 50% pożyczki  należy  założyć ,  że  obsługa finansowa tej  formy

pomocy  może  w  ciągu  5  lat  pociągnąć  za  sobą  wydatki  rzędu  400.000  –

540.000zł.  Doliczając  do  tego  kwotę  odsetek  od  nieterminowych  wypłat

wynagrodzeń  (przeszło  700.000zł)  oraz  wymaganą  spłatę  50%  pożyczki.

Ogólna  kwota  koniecznej  do  wypracowania  nadwyżki  wyniesie  do

2.700.000zł na okres do 2010r. Tak więc przenosząc powyższe wyliczenia na

grunt prowadzonej przez SP ZOZ działalności należy stwierdzić, iż niezbędne

do  realizacji  tego  zadania  jest  poprawienie  w  stosunkowo krótkim  okresie

bilansu wpływów i kosztów o kwotę zbliżoną do 1.000.000 zł rocznie.  

Następnie Starosta poinformował na dzisiejszym posiedzeniu Rada Społeczna

SP  ZOZ  jednogłośnie  zaopiniowała  program  restrukturyzacji  SP  ZOZ.

Również  pozytywną  opinię  o  ww.  programie  wyraziły  związki  zawodowe

działające przy SP ZOZ w Pułtusku.

Starosta podkreślił, że przedłożony program restrukturyzacyjny SP ZOZ , jest

to kierunek działania dla SP ZOZ przez najbliższe 5 lat i należy robić wszystko

aby  w  pełni  został  zrealizowany.  W  dniu  dzisiejszym  odbyło  się  również

posiedzenie  Zarządu  Powiatu,  podczas  którego  pozytywnie  zaopiniowano

program restrukturyzacyjny,  pod jednym warunkiem,  że  Dyrektor  SP ZOZ



każdorazowo  będzie  uzgadniał  z  Zarządem  Powiatu  kierunek  i  sposób

realizacji  ww.  programu.  O  powyższej  sprawie  dyskutowano  również  na

posiedzeniach Komisji Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu , Rady Społecznej

oraz  Zarządu Powiatu.

Starosta  poinformował,  że  wynik  głosowania  Zarządu  Powiatu  nad

programem  restrukturyzacyjnym  SP  ZOZ  był  następujący:  3  głosy  „za”,  2

głosy „wstrzymujące się”. 

Dyrektor  SP  ZOZ  –  J.  Wielgolewski   poinformował,  że  projekt  programu

restrukturyzacyjnego  SP  ZOZ  był  przedmiotem  obrad  Rady  Społecznej,

ponadto w posiedzeniu uczestniczyły  związki zawodowe SP ZOZ, z którymi

wcześniej Dyrektor przeprowadził dwa spotkania. Dyrektor poinformował, że

związki zawodowe podeszły do projektu konstruktywnie mimo to, że zakłada

być  może  redukcję  zatrudnienia.  Na  pytanie  skąd  taki  projekt  programu

restrukturyzacyjnego?. Można odpowiedzieć tak. Pozyskanie kwoty pożyczki

w wysokości 3.021.000zł, równa się z tym , że w przeciągu 5 lat musimy ją

50% spłacić. Wysokość oprocentowania pożyczki 3% + prowizja 3% płacona

podczas podpisywania umowy. Sumarycznie – w przeciągu 5 lat obciążenia z

tego  tytułu  sięgną  ok.  3  mln  zł.  Dlatego  też  należy  założyć  w  projekcie

możliwość wygospodarowania tych środków.

Działania,  które  są  zaplanowane  zajmują  dwa  obszary:  pierwszy  –

zwiększenie przychodów z usług jakie SP ZOZ świadczy:

– popieramy założenia wynikające ze zwiększenia przychodów wynikające z

planu otwarcia szpitala na Popławach w roku 2006. W skład tego pakietu

wchodzą:  uruchomienie  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego,  jest  to

działanie,  które  zostało  zgłoszone  do  NFZ  z  prośbą  o  ujęcie  w  planach

finansowych.

– utworzenie  oddziału  ortopedyczno  –urazowego.  Początkowo  jako

pododdziału, a następnie jako oddziału. 

– uruchomienie  nowych  poradni  specjalistycznych:  naczyniowej,

endokrynologicznej, dermatologicznej, 



– rozwinięcie  usług  komercyjnych  z  zakresu  ambulatoryjnej  opieki

specjalistycznej. 

Konieczne są działania powodujące minimalizowanie kosztów , tj.:

– outsourcing usług, które mogą być brane pod uwagę jako potencjalne do

możliwego wydzielenia,  np. wyżywienie,  pralnictwo,  usługi  diagnostyczne

(laboratoryjne),  usługi  diagnostyczne  (radiologiczne),  usługi  księgowo  –

płacowe i kadrowe. 

– planowana  jest  kompleksowa  informatyzacja  zakładu,  która  przy

stosunkowo  niskich  nakładach  pozwoli  w  znaczący  sposób  podwyższyć

sprawność  działania  organizacji  jak  również  przyniesie  wymierne  efekty

kosztowe. 

Realizacja programu może się rozpocząć dopiero w 2006r. ,  ponieważ roku

2005  będzie  przygotowawczy,  zostaną  rozstrzygnięte  przetargi,  sprawy

organizacyjne, natomiast w ciągu 5 lat, program restrukturyzacyjny powinien

zostać na tyle wdrożony aby uzyskać dodatni wynik finansowy zakładu.

Odnośnie  opinii  związków  zawodowych  przy  SP  ZOZ  –  Dyrektor

poinformował, że dwa największe związki zawodowe tj.  Niezależny Związek

Pielęgniarek i  Położnych (116 osób) oraz Niezależny Samorządowy Związek

Zawodowy  Pracowników  SP  ZOZ  (100  osób)  wyraziły  pozytywną  opinię  z

uwagami dot. zakresu proponowanych rozwiązań. Dwa pozostałe związki, tj. 

Związek Lekarski (30 osób) i Związek Zawodowy Pracowników Publicznego

Zakładu Opieki  Zdrowotnej (30 osób) wypowiedziały się pozytywnie,  co do

zakresu proponowanych rozwiązań z pewnymi zastrzeżeniami. 

Radny Z.  Wiernicki  poinformował,  że  wypowiedzi  Starosty  i  Dyrektora  SP

ZOZ  napawają  optymizmem.  O  programie  restrukturyzacyjnym  SP  ZOZ

rozmawiano  już  w  grudniu  br.  Pewne  założenia  zostały  przedstawione.

Mówiliśmy, że wyłączenie niektórych usług na zewnątrz może stanowić pewną

formę prywatyzacji, że na temat usług świadczonych w ramach SP ZOZ należy

głęboko  podyskutować.  Czekaliśmy,  nawet  kilkakrotnie  Samorządowe

Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  występowało  na  Sesji  z  prośbą  o



przedstawienie  takiego  programu.  Odpowiedź  była,  że  będzie  on

przedstawiony. Jednak ze względu na fakt, że do 15 kwietnia br. toczyły się

„boje” w parlamencie nad ostatecznym kształtem ustawy restrukturyzacyjnej,

sprawa się  odciągnęła.  Na posiedzeniach komisji  Rady Powiatu wyjaśniono

radnym,  że  do  końca  czerwca  br.  dyskutowano  ,  czy  pułtuski  szpital  jest

odpowiednim  szpitalem  do  tego,  aby  być  restrukturyzowany,  ponieważ

dobrze funkcjonuje – wypłacił należności  z tytułu ustawy „203” i może nie

powinien  ubiegać  się  o  pożyczkę.  Teraz  słyszymy,  że  Dyrektor  SP  ZOZ

przedstawi projekt programu i w ciągu 14 dni Rada Powiatu zobowiązana jest

podjąć  stosowną  decyzję.  W  dniu  6  lipca  br.  wpłynął  wniosek  SP  ZOZ  o

wydanie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego. W dniu 7 lipca

br.  Zarząd  Powiatu  po  krótkiej  analizie  dokumentu,  nie  wydając  żadnej

opinii  ,  przekazał  program Radzie  Powiatu.  Radny  uważa,  że  może  należy

wydać uchwałę o nie wydawaniu opinii  lub przemilczeć sprawę. 

Obsługa kredytu będzie kosztowała 2.700.00zł do 3.000.000zł, czyli drugie

tyle , co wysokość kredytu. Ponadto pożyczkę musimy w połowie spłacić. 

Jaki jest główny kierunek ustawodawcy?. Dla ustawodawcy jest jedna rzecz

istotna  –  zapewnienie  o  tym,  że  poprawi  się  funkcjonowanie  SP  ZOZ.

Dyrektor  SP  ZOZ  udowodnił,  że  funkcjonowanie  Zakładu  poprawia  się,

poprzez oszczędności , które wprowadził w ubiegłym roku oraz w tym roku.

Czyli  ten  kierunek  już  w  zasadzie  mamy  zrealizowany.  Środki  zostaną

wykorzystane zgodnie z  przeznaczeniem,  czyli  na cel,  który  określa  ustawa

„203”,  „313”.  Pracownikom  należy  wypłacić  zaległe  należności.  Powstaje

pytanie jaki jest cel, pokazywania tego, co dalej będzie robione w SP ZOZ, tj.

wyłączenie usług diagnostyki ,  które można byłoby zagospodarować. Raczej

nie jest argumentem to, że nie można tego sfinansować w ramach Kontraktu,

ponieważ  pokazujemy,  że  w  ramach  Kontraktu  będziemy  finansować

ratownictwo  medyczne.  Ze  względu  na  to,  że  te  zamiary  nie  są  stałe  ,

omówione  w  sposób  szczegółowy  dla  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej jest to pewien dyskomfort. Zarząd w tym zakresie powinien dostać



żółtą  kartkę,  ponieważ  nie  dyskutował  o  tym  wcześniej.  Patrząc  na  całość

programu  rodzą  się  pewne  wątpliwości  –  wyłączenie  księgowości,

rachunkowości związanej z obsługą usług medycznych. Radny poinformował,

że zna opinię prawników, którzy twierdzą, że nie ma możliwości wyłączenia

działu finansowo – księgowego SP ZOZ i prowadzenia ww. działu przez firmę

„z zewnątrz” ponieważ  SPZOZ w Pułtusku zaliczany jest do sektora finansów

publicznych.  Radny  prosił  o  przedstawienie  rzetelnej  opinii  prawnej  w

przedmiotowej sprawie. Odnośnie wyłączenia „na zewnątrz” diagnostyki, czy

wprowadzanie cateringu może doprowadzić do likwidacji wielu miejsc pracy.

Brak analizy i wyjścia z kryzysu w oddziałach ponoszących straty, też stanowi

pewne  zagrożenie.  Jeżeli  się  okaże,  że  te  działy  należy  zlikwidować,  to  co

będziemy przenosić do nowego szpitala. Czy w szpitalu będą funkcjonowały

nowe oddziały, te których zamiar utworzenia ma być dopiero finansowany w

ramach  Kontraktu.  Dobrze  byłoby  podjąć  działania  zmierzające  do

zminimalizowania  kosztów  przewidzianych  w  związku  z  wyłączeniem  na

zewnątrz  tych działań,  czy  ewentualnie  znaleźć  rozwiązania  minimalizujące

straty w oddziałach, np. ginekologiczno – położniczym, chirurgicznym, lub też

poszukanie  rozwiązań,  które  by  zwiększały  dochody  SP  ZOZ.  Radny

przypomniał, że Dyrektor SP ZOZ o takich działaniach informował, ale może

warto  znaleźć  odbiorców  zewnętrznych,  np.  na  usługi  radiologiczne,

laboratoryjne. 

Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  uważa,  że  należy

zminimalizować  koszty  w  jednostkach  przewidzianych  do  wyłączenia  na

zewnątrz  oraz  znalezienie  rozwiązań  ,  które  zminimalizowałyby  koszty  w

oddziałach  przynoszących  starty,  a  przy  okazji  sprzedaż  usług  odbiorcom

zewnętrznym,  czy  dążenie  do  uzyskania  wyższego  Kontraktu.  Wyżej

przedstawione działania byłyby gwarancją budowy sprawnego i nowocześnie

funkcjonującego zakładu opieki  zdrowotnej.  Zdaniem SPZP – program ma

wiele  wad,  a  słysząc  opinię  wielu  osób  Radni  SPZP  pozostawiają  sobie

swobodę w podjęciu tejże uchwały. 



Radny K. Majewski   poinformował,  że chciałby przypomnieć ,  iż za czasów

Dyrektora L. Trędoty w SPZOZ pracowało 526 osób a obecnie 356 osób, czyli

odeszło  170 osób.  Radny  przypomniał,  że  bardzo  sprzeciwiał  się  likwidacji

Oddziału  Szpitala  przy  ul.  Kościuszki  w  Pułtusku.  Na  posiedzeniu  Rady

Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości szpitalnej został przegłosowany,

ponieważ stwierdzono, że sprzedaż będzie „zielonym światłem dla szpitala”.

Niestety, tak się nie stało. W zasadzie uważa , że Radni powinni usłyszeć, ile

będzie  kosztował  remont  obiektu  przed  jego  zamknięciem.  W  dniu

dzisiejszym  słyszy  o  programie  restrukturyzacyjnym,  który  wiąże  się  ze

zwolnieniami ludzi. Jeżeli ktoś powie, że zwolnieni pracownicy znajdą prace w

Pułtusku,  to  jest  w  błędzie.  Pułtusk  jest  miastem  o  wielkim  bezrobociem.

Radny Majewski,  podobnie jak Radny Wiernicki po przeczytaniu programu

stwierdza,  że nie wnosi on „prawie nic a jeżeli  już to bardzo mało”.  Radny

poinformował, że bardzo mocno będzie się zastanawiał, czy poprzeć program

restrukturyzacyjny, czy też nie. 

Radny K. Pieńkos – poinformował, że koszt obsługi pożyczki wynosi 2,7 mln

zł,  wysokość  pożyczki  wynosi  3,1  mln zł.  Radny zapytał,  ile  SP ZOZ zyska

biorąc tę pożyczkę. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku poinformował, że koszt obsługi kredytu przez 5

lat pociągnie wydatki rzędu 400.000-540.000zł , dodając kwotę 700.000zł,

tj.  odsetki  od nieterminowych wypłat wynagrodzeń, oraz wymaganą spłatę

50% pożyczki, daje nam kwotę 2.700.000zł. Zyskujemy możliwość regulacji

należności  wobec  pracowników.  Jeżeli  Radni  widzą  inną  możliwość

rozwiązania ww. kwestii – Dyrektor poinformował, że jest otwarty na każdą

propozycję i chętnie zmodyfikuje przedstawiony program. 

Z-ca  Dyrektora  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Warszawie  –  p.  M.

Wroniewski   poinformował,  że  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego

zadeklarował  pomoc  finansową,  która  umożliwi  przekwalifikowanie  osób,

które musiałyby zmienić zatrudnienie po utracie pracy w SP OZ w Pułtusku. 

Wicestarosta  Pułtuski  w imieniu  Klubu Radnych „NASZ POWIAT”chciałby

wyrazić swój pogląd. Przypomniał, że procesy restrukturyzacji  w SP ZOZ w



Pułtusku,  to  nie  tylko  ten  program,  o  którym  dzisiaj  rozmawiamy.

Twierdzenie, że w SP ZOZ pracowało 526 osób a 170 osób straciło pracę nie

jest do końca prawdziwe. Rada Powiatu I jak i II kadencji podjęła decyzję dot.

przekazania  ośrodków  zdrowia  na  rzecz  Gmin,  wraz  z  zatrudnieniem.

Niektórzy pracownicy – przede wszystkim personel średni SP ZOZ, znaleźli

pracę  w gminnych ośrodkach zdrowia lub niepublicznych  zakładach opieki

zdrowotnej.  Powiat pułtuski stracił tylko trochę mienia, o co niektórzy radni

mieli  pretensji.  Wicestrosta  poinformował,  że  chciałby  przywołać  bardzo

dobrą  decyzję  Rady  Powiatu  dot.  pozostawienie  podstawowej  opieki

zdrowotnej  w  strukturach  SP  ZOZ.  Zyskaliśmy  nie  tylko  na  sprawach

organizacyjnych  ale  również  finansowych  –  w  roku  2004  zysk  wynosił

130.000zł. W 1998r. w poz było zarejestrowanych 63.200 osób , natomiast w

2004r. - 17.200 osób. W ramach procesu restrukturyzacyjnego zamontowano

nową  windę,  OIOM  i  wiele  innych  remontów,  które  bez  programu

opracowywanego  przez  Dyrektora  SP  ZOZ  i  zatwierdzanego  przez  Zarząd

Powiatu, nie mogłyby być robione. 

Odnośnie  ustawy  o  pomocy  publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych

zakładów  opieki  zdrowotnej  –  Wicestarosta  poinformował,  że  nie  jest  to

ustawa „udana”.  Została stworzona po to, aby wypłacić pracownikom należne

wynagrodzenia z tytułu ustawy „203” i „313” i poprawić kondycję finansową

zakładów  opieki  zdrowotnej.  Obecnie  Dyrektor  SP  ZOZ   występuje  do

Radnych Rady Powiatu z propozycją programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ.

Ten dokument nie jest „dokumentem ogrodu szczęśliwości”,  ale jest pewną

propozycją  a  przede  wszystkim  jest  szansą.  Dyrektor  SP  ZOZ  sam  nie

zrealizuje tego programu. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że Dyrektor

ma wsparcie związków zawodowych działających w SP ZOZ, Rady Społecznej

SP ZOZ. Dlatego też uważa, że warto na temat tego programu podyskutować.

Należy postawić sobie kilka pytań: 

Dlaczego i  czy powinniśmy do  restrukturyzacji  przystąpić?.  Klub Radnych

Nasz Powiat – uważa, że powinniśmy przystąpić. 



Jakie korzyści, czy starty ten program nam przyniesie? - zdaniem Klubu ten

dokument  częściowo  daje  nam  odpowiedź,  a  częściowo  trzeba  go  jeszcze

dopracować.  Należy  zastanowić  się,  które  elementy  z  programu można już

zaakceptować,  a  nad  którymi  warto  przeprowadzić  pogłębioną  diagnozę.

Pewne jest, że główne kierunki programu  są do przyjęcia.

Czy bez procesu restrukturyzacji szpital, w takim kształcie organizacyjnym,  z

pozytywnym skutkiem nie tylko ekonomicznym może funkcjonować w roku

2005,  2006,  2007  i  latach  następnych,  biorąc  pod  uwagę  przeniesienie

szpitala do nowego obiektu i rozliczenie się ostatecznie z pracownikami wg

ustawy „203”.  Zdaniem Klubu – SP ZOZ nie może tak funkcjonować.

Czy bez programu restrukturyzacji jest możliwe uzyskanie ok.3 mln pożyczki,

z  której  50%  może  zostać  umorzone.  Zdaniem  Klubu  –  odpowiedź  brzmi

„nie”. 

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że program będzie realizowany przez 5 lat,

czyli te wszystkie założenia do programu będą realizowane w przeciągu tych

lat.  Klubu Radnych „Nasz Powiat” szczególną uwagę zwrócił  na propozycje

nowobudowanego  kompleksu  na  Popławach.  Planowane  jest  uruchomienie

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy utworzenie oddziału ortopedyczno –

urazowego,  czy  poradni  specjalistycznych  ,  to  należy  pamiętać,  że  będą

zatrudniani pracownicy do obsługi ww. jednostek. To nie jest tak, ze osoby ,

które  będą  musiały  opuścić  miejsca  pracy  nie  znajdą  zatrudnienia.

Wicestarosta podziękował Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy za to,

że WUP tak szybko zareagował na to, co dzieje się  w naszym SP ZOZ dopiero

w  zamiarach.  Odnośnie  optymalizacji  kosztów  ,  to  zwracamy  uwagę  na

propozycje obsługi działu diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej.

Przekazując  na  zewnątrz  ww.  działy  pozbywamy  się  znakomitej   części

bezpośredniego wpływu na wykonywanie tak znaczących usług.  Dlatego też

uważa,  że  warto  rozważyć  przekazanie  prowadzenia  tych  działów

pracownikom  SP  ZOZ  na  zasadzie  podkontraktu.  Wicestarosta  Pułtuski

poinformował, że Dyrektor SP ZOZ po rozmowie ze związkami zawodowymi



jak również Radą Społeczną bardziej elastycznie podchodzi do tych tematów i

również  chce  dyskutować.  Punkt  4  programu  mówiący  o  kompleksowej

informatyzacji , która ograniczy koszty zakładu o ok. 120%. 

Klub  Radny  Nasz  Powiat  proponuje  pozytywnie  zaopiniować  projekt

programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Pułtusku wraz z wnioskiem aby w

szczegółowych rozwiązaniach dot. programu  dyskutować z różnymi grupami

społecznymi,  tj.  ordynatorami,  kierownikami  poszczególnych  oddziałów,

związkami zawodowymi funkcjonującymi w SP ZOZ oraz  Komisją Edukacji,

Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  ,  aby  koszty

społeczne tego przedsięwzięcia zminimalizować do niezbędnego minimum. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacji  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem 

Za 11

Przeciw -

Wstrzymało się 5

Uchwała Nr XXV/187/05 została podjęta. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 8

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia

sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku  za I kwartał 2005r

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania do Dyrektora  SP ZOZ w Pułtusku w

sprawie uchwały.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały   w sprawie:

przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku  za I kwartał 2005r i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16



Przeciw -

Wstrzymało się 

Uchwała Nr XXV/188/05 została podjęta.

Ad. 9 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia mienia. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie

nabycia mienia zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się 

Uchwała Nr XXV/189/05 została podjęta.

Ad. 10 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  regulaminu

wynagradzania nauczycieli w roku 2005.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych lub zaproszonych gości

chciałby zabrać głos  w sprawie uchwały.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie

regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  w  roku  2005,  zarządził  głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się 

Uchwała Nr XXV/190/05 została podjęta.

Ad. 11 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu

na 2005r. 



Przewodniczący  poprosił  pracownika  Wydziału  Finansów  Panią  Monikę

Ordak o przedstawienie projektu uchwały. 

Monika Ordak – pracownik Wydziału Finansów poinformowała, że uchwałą

zwiększa dochody budżetu powiatu kwotę - 809.553 zł.

w tym:

– decyzja Ministra Finansów  o przyznanie środków  na inwestycje drogowe

kwota:  130.000 zł.

– środki na realizację projektów w ramach ZPORR, 

a) działanie: 2.1, kwota: 153.791 zł. - projekt pod nazwą „Ustawiczne

kształcenie gwarantem rozwoju zawodowego osób dorosłych” realizować

będzie SPZOZ.

b) działanie: 2.3 , kwota:   405.762 zł.– projekt pod nazwą

„Euroalternetywa – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu

pułtuskiego” realizować będzie Starostwo Powiatowe.

– pomoc rzeczowo – finansową z Gminy Zatory – kwota:   40.000 zł

–  pomoc rzeczowo – finansową z Miasta Pułtusk – kwota:   80.000 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę: 809.553 zł. planuje się przeznaczyć na 

– Przebudowę drogi: Pułtusk – Bulkowo Skórznice  - Gąsiorowo, odcinek

Pułtusk ul. Mickiewicza   kwota:  130.000 zł.

               środki w ramach ZPORR          

– działanie 2.1 - dotacje dla SPZOZ na realizację projektu: kwota: 153.791zł

– działanie 2.3 - wydatki Starostwa zgodnie z wnioskiem o projekt  kwota:

405.762 zł.

– pomoc finansową z Gminy Zatory – przeznaczono na remont drogi w

Pniewie – kwota:  40.000 zł.

– pomoc finansową z Miasta Pułtusk – dotacje dla SPZOZ 

na modernizację i remont budynku szpitala – kwota: 80.000 zł.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie  zmian



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

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/191/05 została podjęta.

Ad. 12

Przewodniczący przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  form  i  wysokości

zabezpieczeń  prawidłowej  realizacji  umów  w  ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

ustalenia  form  i  wysokości  zabezpieczeń  prawidłowej  realizacji  umów  w

ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/192/05 została podjęta.

Ad. 12a 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2005r. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmiany

podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 



Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/193/05 została podjęta.

Ad .12 b 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Udzielenie  Zarządowi  Powiatu  upoważnienia  w

sprawie  wydania  oświadczenia  dot.  finansowania  audytu  za

środków powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Starosty  Pułtuskiego  o  przedstawienie

informacji na ten temat. 

Starosta Pułtuski poinformował, że w przypadku projektów finansowanych z

funduszy  strukturalnych  ,  w  tym  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

(które  są  dysponowane  w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego

Rozwoju  Zasobów  Ludzkich)  o  wartość  przekraczającej  150.000  EURO

wymagane  jest  sporządzenie  audytu.   Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Pułtusku

opracował projekt Młodzi Europejczycy Pułtusk 2005 o wartości 841.000zł.

Koszt wykonania audytu wyniesie 17000zł. 

Obecnie  w  parlamencie  trwają  prace  nad  zmianą  ustawy  o  promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw, która

będzie  podstawą  do  finansowania  wydatków  związanych  z  audytem  ze

środków  Funduszu  Pracy.  Jednak  w  przypadku  gdyby  ustawanie  została

uchwalona  –  koszty  związane  z  wykonaniem  audytu  powinna   pokryć

jednostka  samorządu  terytorialnego.   W  tym  celu  wymagane  jest

oświadczenie  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  o  zabezpieczeniu  środków  na

pokrycie powyższego zadania. 

Radny  Z.  Wiernicki  zwrócił  się  o  bliższe  przedstawienie  informacji  na  ten

temat.

Dyrektor  WUP – p.  M.  Wroniewski  poinformował,  że  po  konkursie,  który



ostatnio  został  rozstrzygnięty  pozostało  jeszcze  do  rozdysponowania  przez

powiatowe urzędy pracy 15 mln zł. funduszów własnych z przeznaczeniem dla

samorządów powiatowych. Powiat pułtuski przystąpił do ww. konkursu.

W  poprzednich  wnioskach  powiat  pułtuski  zabezpieczał  środki  na

sfinansowanie  audytu.   Natomiast  przy  ubieganiu  się  o  środki  dodatkowe,

Wojewódzki  Urząd  Pracy  założył,  że  ww.  środki  zostaną  przekazane  z

Funduszu  Pracy.  Jednak  tak  jak  mówił  Pan  Starosta  obecnie  trwają  w

parlamencie  prace  nad  nowelizacją  stawy  o  promocji  zatrudnienia  i

instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw, która będzie  podstawą

do finansowania wydatków związanych z audytem. Wszystko wskazuje na to,

że taka ewentualność będzie możliwa. Jednak dopóki ww. ustawa jeszcze nie

obowiązuje,  to  samorząd  powiatowy  na  dzień  dzisiejszy  powinien  złożyć

zobowiązanie, że pokryje koszty związane z wykonaniem audytu. 

Radny Z. Wiernicki zapytał na co zostaną przeznaczone ww. środki. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – W. Chrzanowski   poinformował,  że

projekt  Młodzi  Europejczycy  Pułtusk  2005,  dotyczy  170  osób  do  25  roku

życia. W tym 90 osób będzie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

na staże zostanie skierowanych 100 osób, 55 osób zostanie skierowanych do

prac interwencyjnych, w tym 40 osób do jednostek samorządu terytorialnego

i 15 osób do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 15 osób weźmie udział

w szkoleniu ABC przedsiębiorczości, z czego 5 osobom, najlepiej rokującym

zostaną przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad

udzieleniem  Zarządowi  Powiatu  upoważnienia  w  sprawie  wydania

oświadczenia dot. finansowania audytu za środków powiatu pułtuskiego.

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Z uwagi na temat dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że Marszałek



Województwa Mazowieckiego przekazał pisemne dla Pana Starosty za bardzo

dobrze  przygotowany  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  projekt  ,w  ramach

działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży oraz działania 1.3.  przeciwdziałanie

i  zwalczanie  długotrwałego  bezrobocia.  Powyższe  projekty   są  jednymi  z

najlepszych pod względem merytorycznym i uzyskały jedną z wyższych lokat

na  liście  rankingowej.  Projekty  złożone  przez  PUP  wyróżniały  się

nowatorskim  podejściem  do  problemu  bezrobocia  oraz  będą  mogły  się

przyczyniać do poprawiania sytuacji na lokalnym runku pracy. 

Przewodniczący  Rady  dołączył  swoje  gratulacje  dla  Pana  Starosty  i

pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. 

Ad. 13 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie:

regulaminów  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów

na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów

szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa

dojrzałości .

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej

uchwałę w sprawie: regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów

na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/194/05 została podjęta. 

Ad. 14 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  do realizacji kolejnego

punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  regulaminów



przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie

szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  w  roku

akademickim/szkolnym – 2005/2006

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:

regulaminów  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla studentów i uczniów w roku akademickim/szkolnym

– 2005/2006 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/195/05 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji   kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie:upoważnienia Zarządu

Powiatu do zatwierdzenia projektu „Stypendia dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzenia  projektu  „Stypendia  dla

uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  Powiatu  Pułtuskiego  2005/2006” i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/196/05 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu



Powiatu  do  zatwierdzenia  projektu  „Stypendia  dla  studentów

Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzenia  projektu  „Stypendia  dla

studentów Powiatu Pułtuskiego  2005/2006” i  zarządził  głosowanie  nad jej

podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/197/05 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy

powiatu pułtuskiego na 2005r. z organizacjami pozarządowymi i

innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:

programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2005r.  z  organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/198/05 została podjęta. 

Ad. 18 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:



uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/199/05 została podjęta.

Ad. 19 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  w  Statucie

Powiatu Pułtuskiego.

obec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:  w

sprawie: zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Uchwała Nr XXV/200/05 została podjęta

Ad. 20 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Wybór przedstawicieli Rady Powiatu w Pułtusku do

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Starosty Pułtuskiego w brzmieniu:

„W  związku  z  zakończeniem  kadencji  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego uprzejmie proszę o wydelegowanie przedstawicieli Rady Powiatu

do ww. Komisji.  Jednocześnie  pragnę nadmienić,  że  Krystyna Estkowska i

Zbigniew  Szczepanik  wykonywali  zadania  w  ramach  Komisji  z  osobistym

zaangażowaniem , w sposób pozwalający na realizację ustawowych zadań w

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.



Starosta  Pułtuski  zaproponował,  aby do składu Komisji  ponownie  powołać

Radną K. Estkowską oraz Radnego Z. Szczepanika. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  Radną  K.  Estkowską  oraz  Radnego  Z.

Szczepanika, czy wyrażają zgodę na udział w pracach Komisji. 

Radna K. Estkowska oraz Radny Z. Szczepanik wyrazili zgodę. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Pana  Starosty

dotyczącym  wydelegowania  Krystyny  Estkowskiej  oraz  Zbigniewa

Szczepanika do składu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Ad. 21

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad   Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w

sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Przewodniczący zwrócił się do  pracownika Wydziału Finansów p. M. Ordak  o

przedstawienie informacji. 

Monika Ordak poinformowała, że Zarząd Powiatu w okresie od poprzedniego

posiedzenia Rady Powiatu podjął:

a) uchwałę Nr 146/05 wdniu 28 kwietnia 2005r. dot. 

– zwiększenia  budżetu  LO  im.  P.  Skargi  o  kwotę  7.800  zł  na  zakup

materiałów  i  wyposażenia,  zgodnie  z  wnioskiem  Dyrektora  jednostki

omawianym na jednym z wcześniejszych posiedzeń  Zarządu, 

– zwiększenia  dochodów  o  kwotę  7.000  zł  –  jest  to  dotacja  Wojewody

Mazowieckiego na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz  świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

– podziału  rezerwy  celowej  i  zwiększenie  wydatków  na  dofinansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli o kwotę 14.126 zł,

– zwiększenia  budżetu  jednostki  –  SOSW  w  Pułtusku  o  kwotę  7.000  zł  z



przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków

żywnościowych.

b) uchwałę Nr 157/05 w dniu 6 czerwca 2005r. dot.:

podziału rezerwy ogólnej w wysokości 23.400zł, 

c) uchwałę Nr 161/05w dniu 28 czerwca 2005r. dot. 

przeznaczenia kwoty 70.000zł  – dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego,

na  domy  pomocy  społecznej  na  realizację  zadań  w  zakresie  osiągania

standardów.  Środki  zostały  rozdzielone  proporcjonalnie  do  liczby

mieszkańców: DPS w Ołdakach – 20.285zł, DPS Obryte – 49.715zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji  na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie

powiatu. 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 22

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  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 są pytania w sprawie informacji. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji  na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 

Dwóch radnych nie brało udziału głosowania. 



Informacja została przyjęta. 

Ad. 23

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  SP  ZOZ  o  udzielnie  odpowiedzi  na

interpelacje.

Odnośnie pytania dot.  ilu lekarzy specjalistów odeszło w ostatnim roku z SP

ZOZ w   Pułtusku  i  kto  ich  zastąpił”  Dyrektor  SP  ZOZ  –  J.  Wielgolewski

odpowiedział,  że  z  Oddziału  Chirurgicznego  odeszło  3  lekarzy  w  tym  2

specjalistów  drugiego  stopnia,  przyszło –  3  lekarzy  chirurgów  –  w  tym  2

lekarzy  specjalistów  drugiego  stopnia  z  tytułami  doktorskimi,  trzeci

specjalista  chirurg  z  zakresu  drugiego  stopnia  z  zakresu  ginekologii  i

położnictwa. 

Oddział  Wewnętrzny  –  zmiana  na  stanowisku  Ordynatora  –  odeszła  dr

Rzepka - Todzia , zastąpił ją dr Walkiewicz. 

Odnośnie interpelacji dot. „czy posiłki dowożone są do szpitala w ramach tzw.

cateringu. Jeżeli jest to prawdą, to skąd są dowożone, jaki jest koszt takiego

posiłku, łącznie z dowozem i na jakiej zasadzie została wybrana firma, która

wykonuje  ww.  usługi”  Dyrektor  odpowiedział,  że  odpowiedź  zostanie

udzielona na piśmie. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – odnośnie interpelacji Radnego Smyka

dot. remontu drogi E 618 – odpowiedział, że jest to droga wojewódzka, należy

do administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wołominie. Dzięki staraniom

Pana Starosty jak i Dyrektora ZDP droga na odcinku od ul. Daszyńskiego do

Mostu Wyszkowskiego jest  modernizowana.  Termin remontu drogi nie jest

przypadkowy ponieważ nawierzchnie  bitumiczne zawsze wykonywane są w

miesiącach  letnich.  Odnośnie  nierówności  na  drodze  E  61  –  Dyrektor

poinformował,  że  z  uzyskanych  informacji  wynika,  że  nierówność  na  tym

odcinku  drogi  zostanie  zlikwidowana  w  miesiącu  wrześniu  br.  gdy  będzie

wykonywana nawierzchnia asfaltowa od Wierzbicy do Pułtuska. 



Ad. 24 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Zbigniew Wiernicki poinformował, że ma trzy oświadczenia, które chce

skierować do Zarządu Powiatu.

Radny przypomniał, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu przyjęła informację

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Ciechanowie  dot.

działalności  inspekcyjnej  powiatu  pułtuskiego  w  2004r.  oraz  Program

Ochrony Środowiska Powiatu Pułtuskiego na lata 2004-2011, ale nadal mamy

problem  ponieważ  Szpital  w  Pułtusku  nie  jest  podłączony  do  kanalizacji

miejskiej. W związku z tym zwrócił się prośbą , aby w jak najszybszym czasie

to zadanie wykonać. 

Następnie Radny poinformował, że Rada Powiatu przyjęła w dniu dzisiejszym

projekt program restrukturyzacji SP ZOZ w Pułtusku. W związku z tym, że w

Polsce  obowiązuje  ustawa  o języku  polskim,  zwrócił  się  z  prośbą  aby  ww.

programie  zrezygnować  z  nazw  obcojęzycznych  i  zastąpić  je  polskimi

określeniami.

Radny  poinformował,  że  trzecia  sprawa  dot.  posiedzeń  komisji,  ponieważ

Przewodniczący  Komisji  zwołali  posiedzenia  dwóch  komisji  jednocześnie.

Natomiast w trakcie Komisji, jeden z członków stwierdził, że druga Komisja

nie  ma  racji  bytu  ze  względu  na  brak  Przewodniczącego,  oraz  że  wnioski

zgłaszane przez członka tejże  Komisji  nie  powinny być głosowane.  Jedynie

Przewodnicząca  Komisji,  która  prowadziła  wspólne  posiedzenie  Komisji,

doprowadziła  do  tego,  że  sytuacja  została  w  miarę  zażegnana.  Radny

wnioskował,  aby w Statucie Powiatu Pułtuskiego został  uwzględniony zapis

regulujący powyższe kwestie. 

Radny  W.  Cienkowski  wyjaśnił,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji

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

Komisji Budżetu i Finansów nie zaatakował Radnego Wiernickiego. Obrady

prowadziła  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  z  tym że  Komisja  Budżetu  i



Finansów  nie  miała  quorum.  Podczas  posiedzenia  Radny  Z.  Wiernicki  –

członek Komisji Budżetu,  zgłosił wniosek.  Wówczas W. Cienkowski zapytał,

czy „Radny Z. Wiernicki ma prawa  zgłosić wniosek, jeżeli nie jest członkiem

Komisji Edukacji”. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sprawa  prowadzenia  wspólnych

posiedzeń komisji zostanie uregulowana w Statucie powiatu Pułtuskiego. 

Ad. 25

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  dwudziestej  piątej  Sesji  Rady  Powiatu

radnym  i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zamknął

obrady wypowiadając formułę: „Obrady XXV Sesji Rady Powiatu uważam

za zamknięte”. 

Godzina zakończenia posiedzenia – 18.30

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Dorota Sobotka           Przewodniczący Rady Czesław Czerski


