
Protokół Nr XXV/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 grudnia 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 10.00

Ad.1 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Rady – p. Czesław Czerski  otworzył dwudziestą piątą Sesję Rady

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

uczestniczy  14  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Posła na Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej  p.  H. Kowalczyka,  Przewodniczącego Rady Miejskiej  – p. I.  Purgacza,

Burmistrza Pułtuska- p. W. Dębskiego, przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby

uczestniczące w  Sesji  

Ad.2

Przewodniczący Rady   – zarządził  przystąpienie do realizacji  kolejnego punktu

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Starosta  Pułtuski  -   w  imieniu  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  zaproponował

uzupełnienie  porządku obrad o punkt:  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w

sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w

Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku.  Starosta  wyjaśnił,  że  na

poprzedniej Sesji, Rada Powiatu w Pułtusku Uchwałą Nr XXIV/168/08 ustaliła

szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy  w  Pułtusku.  W  związku  z  otrzymaną  19  grudnia  2008r.  tabelą

odpłatności  za usługi w  Środowiskowym Domu  Samopomocy w Pułtusku w

2009r.  oraz  informacją,  iż  średni  koszt  utrzymania  uczestnika   w

Środowiskowym Domu  Samopomocy w Województwie  Mazowieckim za rok



2008r.  wyniósł  900zł  na  osobę,   zachodzi  konieczność  zmiany  wymienionej

uchwały. 

Starosta zaproponował aby powyższy punkt został omówiony w punkcie 11a. 

Przewodniczący  Rady-zarządził  głosowanie  nad  zgłoszonym  wnioskiem

dotyczącym uzupełnienia porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za  pobyt w

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

      Wniosek został

przyjęty

Przewodniczący  przedstawił   porządek  obrad  zgodnie,.  z  którym  prowadzone

będą obrady: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Pułtusku  

za III kwartały 2008r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych –

dróg położonych na terenie Gminy Obryte.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie:  zasad zbywania oraz ustalenia bonifikaty

przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom w budynku mieszkalnym



w miejscowości Ołdaki Gmina Gzy.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do projektu "Przyspieszenie

wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  projektu  „Rozwój

elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa

mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności  potencjału

województwa”

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na

2009r.

11a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Pułtusku

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008r.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wydatków  niewygasających  z  upływem

roku budżetowego.

14. . Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego  na rok 2009.

a. odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  wraz  z

uzasadnieniem Zarządu Powiatu 

b. odczytanie  opinii  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  w  tym

Komisji Budżetu i Finansów, 

c. odczytanie  opinii  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie;

d. odczytanie  stanowiska  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  opinii

Komisji,

e. dyskusja  nad  wniesionymi  poprawkami  i  ich

przegłosowanie,



f. głosowanie nad projektem  uchwały budżetowej na 2009r. 

15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2008r.

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

Powiatu.

17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

  Porządek został przyjęty.

Ad.3

Przewodniczący  Rady   -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku obrad Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

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

sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu dwudziestej czwartej Sesji Rady Powiatu

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Protokół  Nr XXVI/08  został przyjęty 



Ad.4

Przewodniczący Rady  – zarządził  przystąpienie do realizacji  punktu czwartego

porządku obrad  „Interpelacje i  zapytania radnych”.  

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny J. Wal -  zwrócił się o udzielenie informacji nt. przygotowania Zarząd Dróg

Powiatowych w Pułtusku do  zimowego utrzymania dróg.

Radny poinformował, że został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg.

W związku z tym prosił  o  odpowiedź na  pytania:  kto wygrał  przetarg,  na jak

długo,  jakimi  środkami  dysponuje  Zarząd  Dróg  Powiatowych,  aby  właściwie

utrzymać przejezdność dróg  powiatowych w czasie zimy.

Radny p.  S. Kaczmarczyk -  zapytał, czy zostały zabezpieczone środki finansowe

na  remont  drogi  w  miejscowości  Lutobrok..  Droga  ta,  szczególnie  wiosną  i

jesienią,  nie  jest  przejezdna.  Mieszkańcy  wsi  Lutobrok  i  Lutobrok  Folwark

kilkakrotnie zwracali  się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o

dożwirowanie  i  odwodnienie  tej  drogi.  Mieszkańcy  wymienionych  wsi  są

zdeterminowani i gotowi zaprosić telewizję celem pokazania stanu tej drogi. 

Wiceprzewodniczący Rady p.  K.  Łachmański-     zwrócił  się  do Dyrektora SP

ZOZ o udzielenie informacji nt. kontraktu z NFZ na nowy rok, czy przewidziane

są nowe poradnie specjalistyczne.  Poza tym Wiceprzewodniczący poinformował

o  wystąpieniach  Naczelnej  Izby  Lekarskie  odnośnie  konkursów na  stanowiska

kierownicze  w  SP  ZOZ-ie.  Wiceprzewodniczący  zapytał,  jaki  jest  status

pracowników sprawujących  stanowiska  kierownicze  oraz  czy  są   przewidziane

takie konkursy na stanowiska kierownicze w SP ZOZe w Pułtusku.

Na salę obrad wszedł Radny Pan Wojciech Żukowski

Stan radnych obecnych na Sesji – 15 osób

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o



przedstawienie  opinii  

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała

– poinformował,  że Komisja  Polityki Regionalnej  i Promocji  na posiedzeniu  w

dniu                     18 grudnia 2008r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska

poinformowała, że  Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 18 grudnia

2008r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem obrad  XXV Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  18  grudnia

2008r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem obrad  XXV Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów   na  posiedzeniu  w  dniu  18

grudnia 2008r. oraz w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad.5

Przewodniczący  Rady  -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku za III kwartały 2008r.

Przewodniczący  Rady   poinformował,  że  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.   Przewodniczący

zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej  sprawie?



Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański -   zaproponował, aby Dyrektor SP

ZOZ zreferował ww. temat.  

Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski -  poinformował, że wykonanie SP ZOZ za III

kwartały 2008r. jest  na minusie  i  wynosi   576 tyś zł.  Zostało to spowodowane

m.in.  tym,  że  przez  pewien  czas  nie  funkcjonowały   dwa  oddziały.  Obecnie

oddziały  pracują  i  wszystko idzie  w dobrym kierunku.  Z wyliczeń wynika,  że

wynik  finansowy za  10  miesięcy  jest  na  minusie,  ale  nie  aż  takim dużym,  bo

wynosi  ok.  312  tyś  zł.  Prawdopodobnie  na  koniec  roku  będzie  on  nadal  na

minusie, ale wyniesie ok. 200 tyś zł. Sprawozdanie SP ZOZ za III kwartały zostało

szczegółowo omówione  na posiedzeniach  Komisji Rady Powiatu. 

Wiceprzewodniczący  Rady  p.  K.   Łachmański-   podwyżki  wynagrodzeń  jakie

miały  miejsce  na  początku  roku  dla  pielęgniarek,  dla  służb  medycznych,  nie

spowodowały jakiegoś krachu i zamknięcia szpitala. 

Dyrektor SP ZOZ-   odpowiedział,  że  regulacje  wynagrodzeń nie spowodowały

krachu.  Natomiast  podwyżki  wynagrodzeń  dla  pielęgniarek  i  kierowców  w

wysokości 100zł wypłacone od września br., stanowią kwotę 24.000zł miesięcznie.

Nie jest to kwota, która „położyłaby” szpital. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański -  wyjaśnił, że w swoim wystąpieniu

miał  na  myśli  podwyżki  wynagrodzeń,  jakie  miały  miejsce  na  początku  rok,  i

które  miały  spowodować  załamanie  finansów  SP  ZOZ  w  Pułtusku.

Wiceprzewodniczący poinformował, że cieszy się bardzo, że strata na koniec roku

będzie wynosiła tylko – ok. 200 tyś. zł

Dyrektor SP ZOZ-   poinformował, że nie chciałby tak szczegółowo odpowiadać

na  ten  temat,  ponieważ  w czerwcu  br.  było  badanie  bilansu  SP  ZOZ.  Pewne

decyzje trzeba było podjąć i te wydarzenia marcowe wpłynęły oczywiście źle na

finanse  SP  ZOZ.  Dwa  oddziały  szpitalne  nie  funkcjonowały  a  pracownikom

wynagrodzenia były wypłacane. Zrobiono maksymalne oszczędności. Poza tym w

wyniku porozumienia się otworzono dwa niefunkcjonujące oddziały. Czyli tego

„krachu finansowego” na koniec roku nie będzie. 



Poseł  na  Sejm  RP  p.  H.  Kowalczyk-  poinformował,  że  w  sprawie  wypłaty

środków nadkontraktacji wielokrotnie występował na forum sejmowym jak i na

posiedzeniach  Komisji  sejmowych.  Tę  sprawę  Poseł  konsultował  również  z

Dyrektorem SP ZOZ, w trakcie posiedzenia Sejmu.  

Dyrektor  SP  ZOZ-   poinformował,  że  Poseł  zadawał  pytania  dot.  pewnych

uzgodnień. Obecnie środki z   nadkontraktacji zaległości za III kwartały rok 2008

zostały zrealizowane w 100 %. Natomiast trwają pewne uzgodnienia dot. środków

z nadkontraktacji z roku 2007. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2008r.  i  zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za głosowało - 12 Radnych 

Przeciw - 1

Wstrzymało się  - 2

Uchwała  XXV/176/08 została podjęta.

Ad.6

Przewodniczący Rady -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu

porządku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  pozbawienia  kategorii  dróg

powiatowych – dróg położonych na terenie Gminy Obryte.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie:



pozbawienia  kategorii  dróg  powiatowych  –  dróg  położonych  na  terenie

Gminy Obryte i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XXV/176/08 została podjęta.

Ad. 7

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  przekazania  mienia  w formie

darowizny.

Przedmiotem darowizny są grunty pod drogami położonymi w Pułtusku, które na

podstawie  uchwały  Nr  XVIII/136/08  Rady  Powiatu  z  dnia  25  kwietnia  2008r.

zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych. 

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie?

W związku z brakiem pytań,  Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

przekazania mienia w formie darowizny i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XXV/177/08 została podjęta.

Ad.8



Przewodniczący Rady – zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu

porządku obrad  Podjęcie  uchwały w sprawie:  zasad zbywania  oraz  ustalenia

bonifikaty  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  najemcom  w  budynku

mieszkalnym w miejscowości Ołdaki Gmina Gzy.  

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

zasad zbywania oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

najemcom  w budynku  mieszkalnym  w  miejscowości  Ołdaki  Gmina  Gzy i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – była nieobecna na Sali Rady.  

Uchwała Nr  XXV/178/08 została podjęta.

Ad.9

Przewodniczący  Rady –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  projektu

"Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,

przez  budowanie  społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 



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

sprawie?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

przystąpienia  do  projektu  "Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie  zintegrowanych  baz

wiedzy o Mazowszu" i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – była nieobecna na Sali Rady.  

Uchwała Nr XXV/179/08 została podjęta.

Ad.10

Przewodniczący Rady  – zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  projektu

„Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa

mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności  potencjału

województwa”

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

przystąpienia  do projektu  „Rozwój  elektronicznej  administracji  w samorządach

województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności

potencjału województwa” i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.



Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – była nieobecna na Sali Rady.  

Uchwała Nr XXV/180/08 została podjęta.

Ad.11

Przewodniczący  Rady-  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej na 2009r.

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie

głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  K.  Pienkos  poinformował,  że  plan

kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2009 rok przekazany na posiedzenie  dzisiejszej

Sesji  Rady  Powiatu  został  opracowany  przez  Komisję   na  posiedzeniu  w  18

grudnia 2008r.

Przewodniczący spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej  sprawie?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

Planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2009r.  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem.

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – była nieobecna na Sali Rady.  

Uchwała Nr XXV/181/08  została podjęta.



O godz. 10.55 Przewodniczący zarządził przerwę

Obrady zostały wznowione o godz. 11.10

Ad.11a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia

szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  Środowiskowym

Domu Samopomocy w Pułtusku .

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie:

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności  za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XXV/182/08 została podjęta.

Ad.12

Przewodniczący Rady   – zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008r.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 



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

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie:

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

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XXV/183/08 została podjęta.

Ad.13

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wydatków  niewygasających  z  upływem

roku budżetowego.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższy  temat  został  omówiony  na

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

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

sprawie?

Poseł na Sejm RP – p. H. Kowalczyk- poinformował, że chciałby zwrócić uwagę

na  jedną  rzecz  przy  podejmowaniu  decyzji  w  przyszłorocznym  budżecie  i

kontraktach wojewódzkich.  Mianowicie  ten  rok był  wyjątkowo rokiem, kiedy

Minister Finansów nie wystąpił o przeniesienie wydatków nie zrealizowanych w

ramach kontraktów wojewódzkich,  tak  jak  to  było  do tej  pory,  jako  wydatki

niewygasające  na  rok  następny.   Oznacza  to,  że  pieniądze,  które  są

niewykorzystane  na  budowę   szpitala,  będą  przechodziły  jako  wydatki

niewygasające  ale  tylko  w obrębie  budżetu  województwa.  Natomiast  przez  to

budżet województwa, który miałby pieniądze na kontrakty zostanie o tę kwotę

uszczuplony w roku przyszłym. Czyli niestety pieniądze nie wydane w tym roku

są  jak  gdyby  bezpowrotnie  utracone  w  skali  kraju  ,województwa  i  poniekąd



konsekwencją  będzie  mniejsza  pula  środków  finansowych  na  kontrakty

wojewódzkie w roku następnym. 

W  budżecie  państwa  na  2009r.  przeznaczono  700  mln  zł,  na  kontrakty

wojewódzkie.  Minister  Finansów szacuje,  że kwota wydatków niewygasających

wyniesie  ok.  200  mln  zł  -   Poseł  uważa,  że  ta  kwota  będzie  wyższa.  O

wymienioną kwotę  będą mniejsze kontrakty wojewódzkie  i  tym sposobem nie

stać nas m.in. na  budowę szpitala w Pułtusku. Wobec powyższego zasadnym jest

wydawanie  maksymalnej  ilości  środków finansowych,  bo  w innym przypadku

zostaną  one  bezpowrotnie  utracone  w  skali  budżetu  państwa,   dalszymi

konsekwencjami aż do powiatu włącznie. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K.  Łachmański-  zapytał, czy środki niewygasające

na  budowę  szpitala  w  wysokości  5,7  mln  zł  są  środkami,  które  powiat  w

przyszłym roku „otrzyma z automatu, czy też niekoniecznie”. 

Skarbnik Powiatu  poinformowała,  że środki na budowę szpitala  w Pułtusku są

środkami z pomocy finansowej Marszałka. Nie są to środki z budżetu państwa, nie

są to środki z Kontraktu Wojewódzkiego, o którym mówił Pan Poseł. 

Środki niewygasające na budowę szpitala w Pułtusku w wysokości 5.781.000.490

zł.  zostały  przyjęte  uchwałą  Sejmiku  Województwa Mazowieckiego  w dniu  22

grudnia 2008r. Czyli w tym momencie nasze środki finansowe na budowę szpitala

są  bezpieczne.  Skarbnik  poinformowała,  że  Pan  Poseł  w  swoim  wystąpieniu

informował  o  sytuacji,  że  gdyby   powiat  miał  zadanie  realizowane  w  ramach

kontraktu wojewódzkiego,  to powinien  tak je  realizować aby w pełni   zostało

wykonane w danym roku budżetowym, z uwagi na fakt , że Minister Finansów

bardzo rygorystycznie podchodzi teraz do wydatków niewygasających. Poza tym

ustawa  o  finansach  publicznych  określa,  kiedy  wydatki  można  uznać  za

niewygasające.   Muszą  być  spełnione  określone  przesłanki.  Skarbnik

poinformowała,  że  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  dot.  wydatków

niewygasających utworzonych z dochodów własnych powiatu pułtuskiego. Są  to



wydatki niewygasające na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych  im. J.

Ruszkowskiego  w  Pułtusku   oraz   na  wykonania  studium  wykonalności  na

zadanie budowa szpitala w Pułtusku, które jest niezbędne do projektów złożonych

do RPO na roboty budowlane i na wyposażenie szpitala.

Taki dokument będzie wymagany od powiatu w przyszłym roku. 

Przewodniczący Rady odczytał  treść  uchwały  w sprawie wydatków niewygasa-

jących z upływem roku budżetowego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Uchwała  Nr  XXV/184/0/8 została podjęta.

Ad.14

Przewodniczący Rady   – zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego  na

rok 2009.

a)  odczytanie  projektu uchwały  budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem Zarządu

Powiatu 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały budżetowej  na 2009r.  przyjęty

Uchwałą Nr 164/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 listopada 2008r. 

Następnie  Przewodniczący zwrócił się do  Starosty Pułtuskiego o przedstawienie

uzasadnienia Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej. 

Starosta Pułtuski przedstawił uzasadnienie Zarządu Powiatu do projektu uchwały

budżetowej w brzmieniu załącznika do protokołu. 

O godz. 11.40 Przewodniczący zarządził  przerwę



Obrady zostały wznowione o godz. 11.50

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu “B”  odczytanie

opinii Komisji stałych Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący zwrócił  się  do Przewodniczącej  Komisji  Budżetu  i  Finansów –

Pani Henryki Pielachowskiej  o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodnicząca  Komisji–  poinformowała  , że  Komisja  Budzetu  i  Finansów

obradowała na dwóch posiedzeniach w dniach 27 listopada oraz 3 grudnia 2008r.

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada, Komisja przyjęła wnioski dotyczące

wprowadzenia do uchwały budżetowej na 2009r. zadań: 

1) budowa chodnika na ul. Grabowej 

2) modernizacja ulicy Bartodziejskiej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2009r. 

Na drugim posiedzeniu w dniu 3 grudnia  Komisja Budżetu i Finansów obradując

wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczącymi Komisji stałych Rady Powiatu

przyjęła wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku o nie wprowadzaniu do projektu

budżetu powiatu na 2009r. wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Komisji. 

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i

Promocji  – Pana Wiesława Barkały o przedstawienie opinii Komisji 

Przewodniczący Komisja poinformował, że Komisja obradowała na posiedzeniu w

dniu 27 listopada 2008r.

Komisja przyjęła wnioski dotyczące wprowadzenia do uchwały budżetowej na

2009r. zadań: 

1. budowa chodnika na ul. Grabowej 

2. modernizacja ulicy Bartodziejskiej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2009r. 



Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa – Pana

Wojciecha Żukowskiego o przedstawienie opinii Komisji.  

Przewodniczący Komisji  poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała

na posiedzeniu  w dniu 27 listopada 2008r. Komisja przyjęła następujące wnioski:

−zwiększenie wartości zadania "budowa chodnika w Szyszkach gm.Gzy z 200 tyś

na 250 tyś, z czego 200 tyś. - udział powiatu, a 50 tyś. udział gminy

−wykonanie dokumentacji na odcinku drogi  Łady-Gotardy oraz Borza Strumiany

- Osiek gm.Gzy

−opracowanie projektu budowy chodnika na ul.Grabowej

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2009r. 

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Przewodniczącej  Komisji  Spraw Społecznych  –

Pani Krystyny Estkowskiej  o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodnicząca  Komisji   poinformowała  ,  że   Komisja  Spraw  Społecznych

obradująca 27 listopada 2008r.  przyjęła  następujące wnioski :

−zwiększenie wartości zadania " budowa chodnika w Szyszkach gm.Gzy z 200 tyś.

na 250 tyś. z czego 200 tyś. stanowi udział powiatu , a 50 tyś. Gmina Gzy

−wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na odcinkach drogi Łady-Gotardy

oraz Borza Strumiany - Osiek gm.Gzy

−opracowanie projektu technicznego budowy chodnika na ul.Grabowej

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2009r. 

Przewodniczący  Rady  -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  "C"

odczytanie  opinii  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w

Warszawie.

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Skarbnika  Powiatu  aby  w  jego  imieniu



przedstawiła  opinię  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w

Warszawie.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  opinię  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009r., zgodnie z załącznikiem do

protokołu. 

Przewodniczący- zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu “D" odczytanie

stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji

Przewodniczący zwrócił się do Starosty Pułtuskiego o zabranie głosu. 

Starosta  Pułtuski  : poinformował,  że  na  posiedzeniach  Komisji  stałych  Rady

Powiatu  zgłoszono  wnioski  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2009r.

Jednocześnie  Komisje  wydały pozytywne opinie  o przedłożonym przez  Zarząd

Powiatu projekcie budżetu na 2009r.  

Komisje zgłosiły  następujące wnioski:  

1.  zwiększenie wartości zadania: budowa chodnika w Szyszkach (Gmina Gzy) z

200.000 zł. na 250.000 zł., z czego 200.000 zł. - stanowi udział powiatu, a 50.000 zł.

Gmina Gzy.

2.  wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na odcinkach: Łady – Gotardy

oraz Borza Strumiany – Osiek (Gmina Gzy)

3. opracowanie projektu technicznego budowy chodnika na ul. Grabowej. 

4.  budowa chodnika na ul. Grabowej 

5.  modernizacja ulicy Bartodziejskiej.

Przedstawione  wnioski  Zarząd  Powiatu  przeanalizował  i  postanowił  o

uwzględnieniu w budżecie powiatu na 2009r. następujących wniosków Komisji: 

-wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na ul. Grabowej –źródło

finansowania:  50.000zł   zostanie  przeznaczone  z  zadania:  prace  archeologiczne

przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk, ponieważ zadanie to nie



uzyskało  akceptacji  o  dofinansowanie  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego.  

-wykonanie  dokumentacji  na  przebudowę  drogi  na  odcinku  Łady  –  Gotardy

źródło finansowania:  260.250zł zostanie przeznaczone również z zadania: prace

archeologiczne przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk.  

W  sprawie  wniosku  dot.  zwiększenia  wartości  zadania:  budowa  chodnika  w

Szyszkach-   Zarząd  Powiatu  postanowił,  że  decyzję  w  przedmiotowej  sprawie

rozważy  po rozstrzygniętym przetargu na realizację ww. zadania.

W sprawie wniosku dot.  budowy chodnika na ul.  Garbowej – Zarząd Powiatu

postanowił, że ponownie rozpatrzy ww. sprawę po uregulowaniu stanu prawnego

działek  koniecznych  pod  budowę  chodnika,   jak  również  po  wykonaniu

dokumentacji technicznej. 

Pozostałe  wnioski  zgłoszone  na   posiedzeniach  Komisji   Zarząd  Powiatu

zaopiniował negatywnie. 

Przewodniczący  Rady   -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  “E”

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta Pułtuski przedstawił niżej wymienione  autopoprawki Zarządu Powiatu

do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

I.Wprowadzenie do projektu budżetu

1)  Zwiększenie  środków  na  budowę  Szpitala  na  kwotę  1.077.940zł.-  wydatki

inwestycyjne

Uzasadnienie:

W  dniu  22  grudnia  2008r.  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego  zwiększył

wydatki niewygasające dla powiatu pułtuskiego o wyżej  wymienioną kwotę. W

projekcie budżetu wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie: 4.703.650zł. Po

zwiększeniu będzie to kwota: 5.781.590zł.

Źródło  pokrycia  wydatków:  pomoc  finansowa  Sejmiku  Województwa



Mazowieckiego. 

2)Zwiększenie  środków  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy  drogi

Strzegocin- Chmielewo o kwotę 60.976zł.- wydatki inwestycyjne

Uzasadnienie:

W roku 2008 otrzymaliśmy pomoc finansową z Gminy Świercze na wykonanie

dokumentacji w kwocie 152.439zł.

Zgodnie  z  umową  podpisaną  z  Wykonawcą  dokumentacji  –  płatność  jest

następująca

−na rok 2008- kwota 91.463,40zł.~ 91.46 zł

−na rok 2009-kwota 60.975,60zł. ~60.976zł

W związku z powyższym należy zabezpieczyć wydatki w roku 2009

Źródło dochodów: pomoc finansowa z Gminy  Świercze w wysokości 60.976zł

3)Zwiększenie  środków na wykonawstwo chodnika w miejscowości  Psary-  o kwotę  :

17.820zł.- wydatki inwestycyjne

Uzasadnienie:

Zaszła  konieczność  wydłużenia  budowy  chodnika  o  135  mb,  tj,  do  ostatniej

posesji.  Po  negocjacjach  z  Wykonawcą  ustalono,  że  dodatkowa  wartość  robót

wyniesie  17.820  zł.  Źródło  pokrycia  wydatku:  zmniejszenie  wydatków  w

Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  paragrafie  4210-  zakup  materiałów  i

wyposażenia .

4)Zmniejszenie wydatków na zadanie:prace archeologiczne przy LO im. P.Skargi na

kwotę 365.000zł

Uzasadnienie:

Projekt był złożony do RPO , jednak nie uzyskał akceptacji i dofinansowania.

W to miejsce Zarząd proponuje wprowadzić ( w ramach kwoty zabezpieczonej na

prace archeologiczne):

a)wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika – ul. Grabowa.

Wniosek  był  zgłoszony  przez  Panią  Radną  Henrykę  Pielachowską  na  Komisji



Budżetu i Finansów i pozytywnie zaopiniowany.

-  kwota 50 000zł.-  wydatki inwestycyjne

b) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Łady -Gotardy.

Wniosek był zgłoszony przez Radnego Wojciecha Żukowskiego 

−kwota 260.250zł- wydatki inwestycyjne

c)zabezpieczenie środków na realizację dwóch projektów:

−rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa

mazowieckiego:kwota 5.000zł

−przyspieszenie wzrostu konkurencyjności  województwa mazowieckiego: kwota

10.000zł

Ogółem: 15. 000zł- wydatki bieżące

d)zabezpieczenie środków:

−na  odszkodowanie  właścicielom  działek  przy  ul.  Grabowej-  25.000zł-  wydatki

bieżące

−na podziały geodezyjne przy ul. Grabowej- 14.750zł- wydatki bieżące

5)przyznanie  dotacji  celowej  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  –

kwota:50.000zł

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie została przeprowadzona

procedura konkursu ofert.

Ważną ofertą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu była oferta

Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego.  Zarząd  Powiatu  w  dniu

15.12.2008r.  Zaakceptował  wynik  konkursu  i  proponuje  zadania  w  zakresie

koordynacji zadań w zakresie  sportu powierzyć temu związkowi.

Źródło pokrycia wydatków:

-  przeniesienie  kwoty  50.000zł  z  działu  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa

narodowego – pozostała działalność , na zadania kultury fizycznej i sportu.

6)Likwidacja  rezerwy   celowej  w  wysokości  6.000zł  proponowanej  na  zadania



kryzysowe i przeniesienie tych środków na wydatki bezpośrednie budżetu w dziale:

−754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 –

zarządzenie kryzysowe na paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Uzasadnienie:

Zasady wyliczanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe reguluje art. 26 ust.4

ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Przytoczona  formuła  matematyczna  brzmi:  rezerwę  celową  tworzy  sie  do

wysokości  1  %  wydatków  bieżących  minus  wydatki  inwestycyjne  minus

wynagrodzenia i pochodne minus obsługa długa.

W naszym przypadku jest  to  wynik  ujemny,  od wielkości  ujemnej  nie  można

tworzyć rezerwy.

Taka  uwaga  znalazła  się  w  opinii  o  projekcie  budżetu  Regionalnej  Izy

Obrachunkowej, stąd też należy przenieść na bezpośrednie wydatki.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K.  Łachmański-  poinformował, że Komisje Rady

Powiatu   w dniu   27  listopada  2008r.,  pozytywnie  zaopiniowały  wnioski  dot.

chodnika w Grabówcu i ul. Bartodziejskiej. Natomiast uzasadnienie i wyjaśnienie

Starosty Pułtuskiego, naszym zdaniem lakoniczne, przedstawione na posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów w dn. 3 grudnia 2008r. , że Zarząd Powiatu z uwagi

nie uregulowany stan prawny... -  negatywnie zaopiniował wnioski „jest dla nas nie

bardzo  do  przyjęcia”.  Wiceprzewodniczący  Rady  ponownie  proponował  aby

wnioski,  które  uzyskały  pozytywną  opinię  wszystkich  Komisji  zostały

uwzględnione  w  budżecie  powiatu  na  2009r.  Następnie  Wiceprzewodniczący

poinformował,  że  w  budżecie  powiatu  na  2009r.  jest  za  mało  inwestycji

drogowych w takich gminach jak: Pułtusk, Gzy, Świercze, Winnica i Zatory . 

Wiceprzewodniczący  przypomniał,  że  Gmina  Pułtusk,  od  1  stycznia  2009r.

przejmie ulice na wyspie,  z którymi „należy przyznać nie bardzo sobie powiat



radzi” -  wystarczy przejść ul. Gajkowicza. Zdjęcia zrobione półtora miesiąca temu

mogą  świadczyć  o  tym,  że  nikt  do tej  pory  tam nie  był.  Nadal  są  niewycięte

krzaki, porozrzucane śmieci. 

Odnośnie budowy chodnika na ul. Kolejowej w gm. Pułtusk za kwotę 80.000 zł-

240 m. Wiceprzewodniczący uważa, że jest to delikatnie mówiąc "niepoważne".

Tym  bardziej,  że  nie  jest  tajemnicą,   że  z  tego  okręgu  wyborczego  mamy

następujących  Radnych:  Starostę  Doleckiego,  Wicestarostę  Saracyna,

Przewodniczącą Komisji p. H. Pielachowską,  członka Zarządu p. I Sosnowicz –

Pat,  Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  J.  Króla,  i  oczywiście  Radnych

Samorządowego   Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej:  Panią  K.  Estkowską,  Pana  J.

Wala  i  K.  Łachmańskiego  -  dlatego  też  Wiceprzewodniczący  zwrócił  się  o

ponowne przemyślenie  zgłoszonych  wniosków, tym bardziej,  że uzyskały  one

pozytywną opinię wszystkich Komisji.

Radny J. Wal-  poinformował, że ze względu na fatalny stan ul. Bartodziejskiej w

trakcie prac Komisji Budżetu i Finansów nad budżetem powiatu na 2009r. zgłosił

wniosek formalny w sprawie jej modernizacji. Jest to ulica, która znajduje się w na

terenie  dzielnicy  Popławy  i  będzie  służyła  do  obsługi  komunikacyjnej

powstającego  szpitala.  Wniosek  ten  został  zaopiniowany  pozytywnie.   Zarząd

Powiatu  w projekcie  budżetu  na 2009r.  przeznaczył  na  inwestycje  drogowe na

terenie miasta i gminy Pułtusk – 80.000zł. 

Radny poinformował, że chciałby przypomnieć, że władze miejskie od 1 stycznia

2009r.  przejmują  ulice  na  "wyspie"  ,  tj.:  ul.  Gajkowicza  ,  ul.  Staszica,  ul.

Świętojańska,  ul.  Rynek,  ul.  Benedyktyńska.  W  pasach  drogowych  tych  ulic

znajdują  się  3  mosty:  most  kładka  na  rzece  Narew,  most  Świętojański  i  most

Benedyktyński. Jest to bardzo zaniedbana infrastruktura drogowa. W związku z

tym  ,  że  Gmina  Pułtusk  będzie  finansowała  bieżące  utrzymanie  i  remonty

wymienionych ulic. Zostaje pewna kwota, która powinna być wydatkowana na

bieżące  utrzymanie  dróg.  Tej  kwoty  Zarząd  Powiatu  nie  uwidocznił.  Radny



zapytał, gdzie ta kwota zostanie  przeznaczona? 

Radny poinformował, że w tym czasie miasto na inwestycje drogowe na terenie

miasta i Gminy Pułtusk przeznacza 7mln zł z dochodów własnych oraz zamierza

przeznaczyć 5mln zł z funduszy zewnętrznych. Radny zwrócił się z pytaniem do

Starosty Pułtuskiego, czym kierował się  Zarząd Powiatu przeznaczając tak małą

kwotę na  infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy Pułtusk i dlaczego nie

modernizujemy   ul.  Bartodziejskiej,  która  będzie  służyła  do  obsługi

komunikacyjnej szpitala na Popławach.

Radna  p.  K.  Estkowska-   poinformowała,  że  skoro  mówimy  o

współfinansowaniu , to do argumentów wielu jakie padły na posiedzeniach komisji

odnośnie  budowy  chodnika  na  ul.  Grabowej,  bezsprzecznym argumentem jest

fakt,  że  Komisje  pozytywnie  zaopiniował  ww.  wniosek.  Poza  tym  Radna

przypomniała,  że  informowała  o tym,  że  na  wniosek  mieszkańców Grabówca,

których  dzieci  uczęszczają  do  ZS  Nr2,   jak  również  osób  podróżujących

samochodami  po  ul.  Grabowej  -   Gmina  Pułtusk,  Burmistrz  Pułtuska  wyrazili

zainteresowanie tą sprawą i od 2004r. został uruchomiony autobus dla wszystkich

dzieci, które mieszkają w miejscowości Grabówiec. Jest to koszt ok. 120 tyś zł. Po

rozmowach z osobami, które są fachowcami ds. budowy dróg, chodników, należy

powiedzieć, że w tym momencie ta kwota przerosła koszt budowy tego chodnika.

Następnie Radna poinformowała, że  poczuła się w mało komfortowej sytuacji,

kiedy Radny Łaszczych zaniepokojony bezpieczeństwem dzieci i podróżujących

ul.  Grabową,  na Sesji  Rady Miejskiej   zgłosił  wniosek dot. budowy chodnika  i

automatycznie,   w budżecie  gminy zabezpieczano środki na wykonanie   części

chodnika w Grabówcu. Należy stwierdzić, że jest to niedostrzeganie tak ważnego

tematu.  

Radna  H.  Pielachowska   odnośnie  budowy  chodnika  w  Grabówcu

poinformowała,  że  na  jednej  z  jesiennych  Sesji,  Wiceprzewodniczący  Rady

tłumaczył,  że nie jest istotne, kto ten chodnik będzie budował. Obecnie należy



zauważyć, że dla Porozumienia Samorządowego Ziemi Pułtuskiej jest to istotne i

to bardzo. 

Radna  poinformowała,  że  z  chwilą  kiedy  została  Radną  z  tego  terenu  ,  z

Grabówca, dokłada wszystkich starań, żeby ten chodnik powstał. Poza tym, żadna

inwestycja  w powiecie,  czy  gminie  nie  jest  sprawą  jednej  osoby,  ponieważ  ani

Radna  Pielachowska,  ani  Wiceprzewodniczący  Łachmański,  czy  każdy  tu  z

zaproszonych gości, nie jest w stanie sam nic zrobić. Musi być dobra wola i zgoda

wszystkich radnych. 

Radna  poinformowała,  że  w  lokalnej  prasie  zamieszczono  artykuł  odnośnie

budowy chodnika na ul. Grabowej. Radna wyjaśniła, że ul. Grabowa ma 300 m, a

wieś Grabówiec -5 km. Natomiast chodnik będzie  budowany na 2700m. Radna

poinformowała, że nie należy zapominać o tych mieszkańcach Grabówca, którzy

mieszkają tam od kilkudziesięciu lat.  Nie należy robić zamieszania wśród ludzi,

którzy  napłynęli  do  Grabówca.  Radna  poinformowała,  że  „My  rdzenni

grabowianie, ja 36 lat tam mieszkam, 20 lat sołtysuje, 18 lat byłam radną, my też

potrzebujemy tego chodnika , a nie tylko Grabowa. To jest wieś Grabówiec, a nie

osiedle Grabówiec. 

Radna apelowała do Radnych aby na dzisiaj skończyć  temat budowy chodnika w

Grabówcu.  Obecnie  jest  dobra  wola  Zarządu  i  wszystkich  Radnych.  Budowa

chodnika  w  Grabówcu  będzie  kontynuowana  gdy  zostanie  uregulowany  stan

prawny  działek  niezbędnych  pod  budowę  chodnika.  Takie  uzgodnienie  jest

rozsądne. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański- poinformował, że ma wątpliwości ,

co do dobrej woli wszystkich, dlatego że w projekcie budżetu na 2009 rok nie ma

budowy chodnika ani  na ul. Grabowej ani w Grabówcu.

„Odnośnie  nieuregulowanego  stanu  prawnego  nieruchomości

Wiceprzewodniczący   odniósł  się  do  zapisów  ustawy  z  10  kwietnia  2003r  o

drogach  ,  która  mówi  ,  że  decyzje  co  do  wykonania  dróg  powiatowych  i



gminnych  wydaje  Starosta.  „Taką  decyzję  można  wydać,  wcale  bez  żadnego

wysiedlania.  Druga  sprawa  wniosek  o  wydanie  decyzji  zawiera  mapę  ,  mapy

zawierające projekty oraz 4 egz. projektu budowlanego więc nic się tutaj nie mówi

,natomiast roz.3 tej ustawy art.12(1) mówi , że decyzje o tym podejmuje Starosta,

dopiero  później  załatwiane  są  sprawy  własnościowe,  dopiero  później  daje  się

odszkodowanie i to też reguluje ustawa, w jakiej wysokości”. 

Radna p. H. Pielachowska –  zapytała  Wiceprzewodniczącego,  czy ważne jest w

jakiej kolejności robi się dane rzeczy. Najważniejsze to,  to aby ten chodnik został

zabudowany. 

Radna zwróciła się z pytaniem do Radnej p. K. Estkowskiej,  czy jeżeli chodnik

zostanie zbudowany to dzieci z Grabówca będą dowożone do szkoły?

Radna p. K. Estkowska- poinformowała, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie

ponieważ, to będzie należało do decyzji  Burmistrza Pułtuska.

Następnie  Radna  poinformowała,  że  do  tematu  należy  podejść  spokojnie.  Nie

ważne jest, czy w gazetach piszą o   Estkowskiej , Łaszczychu czy Pielachowskiej.

O  tym  chodniku  dużo  się  mówi.  Jednak  ten  chodnik  należy  jak  najszybciej

pobudować. 

Wiceprzewodniczący p. J. Król-  zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik :ile w %

z naszego budżetu powiatu  może wypracować  dochodów własnych w stosunku

do całego budżetu?

Skarbnik Powiatu-  odpowiedziała, że są to bardzo znikome wielkości. Większość

dochodów powiatu  to  środki  znaczone  i  są  to:  dotacje  celowe  na  utrzymanie,

subwencje na oświatę. Dochody własne powiatu stanowią 2-5%, czyli ok.  2mln - 3

ml zł. Są to środki, które powiat sam wygospodarowuje i też nie mając wpływu na

ich wysokość, np. na opłaty komunikacyjne, rejestrację samochodów

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański- poinformował, że  na budowę hali

sportowej  przy  Liceum Ogólnokształcącym  nie  przewidziane  są  żadne  środki.

Również w 2008 roku na realizację tego zadania nie przeznaczono „ani złotówki”.



Na dzisiejszej  Sesji  dowiadujemy się,  że  zdejmujemy to  zadanie  z  pierwotnego

projektu  budżetu.  Poza  tym  na  dzisiejszym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i

Finansów  przekazano  informację,  że  drogi  powiatowe  wnioskowane  o

dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych nie

uzyskał  akceptacji.  Wiceprzewodniczący  wyraził  zdumienie  sytuacją,  że  2/3

samorządów powiatowych w woj. mazowieckim uzyskały środki na przebudowę

tych  dróg,  natomiast  dwa  wnioski  złożone  przez  powiat   zostały  odrzucone.

Oznacza  to,  że te  wnioski  były  zbyt słabo przygotowane.  Kolejna  sprawa dot.

budowy  szpitala  w  Pułtusku  –  tu  są  kolejne  wątpliwości.   Z  harmonogramu

rzeczowo – finansowego przyjętego we wrześniu uchwałą Rady Powiatu wynika,

że  brakuje  ok.  6,7  mln  zł.  Te  środki  są  niezbędne  do  zakończenia  szpitala

zakładając  oczywiście  ,  że  wnioski,  które  złożyliśmy  na  infrastrukturę,  jak

również  i  na  wyposażenie  szpitala  zostaną  zaakceptowane  pozytywnie.  Należy

uwzględnić  tu  jeszcze   środki  niewygasające  -  kwota  ok.  6  mln.  zł.

Wiceprzewodniczący poinformował, że niestety te  brakujące środki na budowę

szpitala nie są dzisiaj planowane. Czyli znowu jest zagrożenie, że termin oddania

szpitala do użytku odsunie się w czasie. 

Odnośnie  budowy  dróg  powiatowych  -  za  mało  jest  tych  inwestycji  w takich

gminach jak: Pułtusk, Świercze, Winnica, Gzy ,Zatory. Chodnik na ul. Kolejowej

w Pułtusku to wydatek rzędu 0,9 % wydatków na inwestycje drogowe planowane

w przyszłym roku,  podczas  gdy  Pułtusk  zamieszkuje  25  tyś.  mieszkańców,  tj.

połowa mieszkańców powiatu a przeznacza się kwotę 0,9 % na budowę chodnika"

Poseł  na Sejm p. H. Kowalczyk –  poinformował,  że  ani  powiat  pułtuski ,  ani

żadna z gmin powiatu pułtuskiego nie uzyskała dofinansowania na modernizację

dróg w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Jest to zupełnie

inna sprawa, która bulwersuje nie tylko  mieszkańców tego powiatu ale również

wielu parlamentarzystów.  Kryteria oceny wniosków były całkowicie niejasne i

absolutnie polityczne. Będą z tego tytułu prowadzone wyjaśnienia i wyciągnięte



konsekwencje.  Poseł  prosił  o  udzielenie  informacji  -  w związku  z  tym ,  że  w

autopoprawce  Zarządu  nie  przekazano  nic  na  temat  budowy  dróg  lokalnych,

prosił o udzielnie odpowiedzi na pytanie, „co wobec tego ze środkami, które miały

być  przekazane  na  współfinansowanie  inwestycji  drogowych  w  ramach

Programu , o którym była mowa wyżej. Dzisiaj nic nie mówi się o zdjęciu tych

środków. Może należy zastanowić się na rewizją tego budżetu”. 

Starosta Pułtuski –  odpowiadając na pytanie Pana Posła poinformował, ze środki

finansowe są zaplanowane i będą realizowane zgodnie z tym, co będzie stanowił

budżet powiatu na 2009r..Środki finansowe są zabezpieczone i ujęte w budżecie

powiatu. Natomiast  dotacji z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych

na modernizację  dróg nie otrzymamy.

Następnie Starosta poinformował, że jego rolą jest, jak to niektórzy przewidywali,

żeby  pomiędzy  powiatem  a  miastem,  gminą  Pułtusk  była  zgoda.  Jednak  z

wypowiedzi, szczególnie Wiceprzewodniczącego Rady Pana K. Łachmanskiego nie

widać takiej woli. Starosta poinformował, że swego czasu zwracał uwagę na to, że

to nie jest kampania wyborcza tylko Sesja Rady Powiatu. Natomiast na dzisiejszej

Sesji jest dyskusja o budżecie powiatu na 2009r. 

Następnie Starosta zapytał, co by było gdyby została zaakceptowana propozycja

Wiceprzewodniczącego K. Łachmańskiego  jako członka Rady Społecznej przy SP

ZOZ zgłoszona na posiedzeniach 7 i 11 stycznia 2008r., aby powiat poręczył a SP

ZOZ  zaciągnął  kredyt  w wysokości  6  mln  zł  z  przeznaczeniem  na  podwyżki

wynagrodzeń  lekarzom i pielęgniarkom. Starosta zapytał jakby dzisiaj ten budżet

wyglądał?.  Wszyscy  w Polsce  pisaliby,  że  powiat  pułtuski  jest  hojny  i  bogaty.

Tylko jak długo? Jaki dzisiaj byłby wynik SP ZOZ?. Nie byłby na minusie 200tyś

zł, tylko 6.200.000zł.. Starosta apelował o rozsądek. 

Burmistrz Pułtuska- odnośnie wypowiedzi Starosty Pułtuskiego nt. zgody między

powiatem a miastem -  Burmistrz uważa, że nic nie da wracanie do historii,  do

stycznia 2008r. - można o tym mówić, ale dzisiaj to jest dyskusja nad budżetem



powiatu na 2009r.

Burmistrz  poinformował,  że  w  inwestycjach  drogowych  Gmina  Pułtusk

traktowana  jest  tak  samo   jak  każda  inna  gmina.  Jednak  w  Gminie  Pułtusk

mieszka  połowa  mieszkańców  powiatu.  Środki  finansowe  zaplanowane  na

inwestycje  drogowe  w Gminie  Pułtusk,  są  znikome.  Można  powiedzieć,  że  w

gminie Pułtusk, powiat nie planuje zrobić prawie nic. 

Odnośnie inwestycji drogowych dot. ul. Grabowej oraz ul. Kolejowej - Burmistrz

poinformował, że jest trochę zdegustowany sposobem postępowania. Jeżeli chodzi

o ul. Grabową - od wielu lat  mówi się o tym , że chodnik na ul. Grabowej i w

Grabówcu  jest  bezwzględnie  potrzebny.  Na  ostatniej  Sesji  Rady  Miejskiej

Burmistrz  wniósł  autopoprawkę  do  budżetu  Gminy  o  przeznaczeniu  środków

finansowych na budowę pierwszych 750 m tego chodnika. Jednak okazuje się że

powiat, gdybyśmy byli zgodni, że jest to potrzebna inwestycja, to tak naprawdę

pozoruje działania dotyczące  budowy chodnika na ul. Grabowej ze względu na

projektowanie chodnika.

Ustawa o drogach – decyzję na podstawie tej ustawy wydaje Starosta, nie dłużej jak

w ciągu 3 miesięcy . W związku z tym Burmistrz zapytał, czy jeżeli prace pójdą na

tyle szybko, to w połowie roku samorząd powiatowy zdecyduje się przeznaczyć

taką kwotę jak Gmina Pułtusk na budowę tego chodnika w Grabówcu?.

Odnośnie budowy chodnika na ul Kolejowej - Burmistrz Pułtuska nawiązał  do

rozmowy jaką przeprowadził ze Starostą Pułtuskim, podczas której padło pytanie:

czy  Gmina  Pułtusk  przeznaczy  kwotę  40  tyś  na  budowę  chodnika  na  ul.

Kolejowej. Wówczas Burmistrz odpowiedział, żeby nie stawiać Gminy Pułtusk w

trudnej sytuacji. Gmina Pułtusk przejmuje drogi  powiatowe i w związku z tym

warto było pomyśleć i przeznaczyć w całości środki finansowe na ul. Kolejową.

Burmistrz poinformował, że jest w stanie przekonać Radnych, aby przeznaczyli 40

tyś zł tylko wówczas, gdy zostanie wzięty pod uwagę remont całej ul. Kolejowej,

łącznie również z nawierzchnią. 



Radny  p.  S.  Kaczmarczyk-   odnośnie  inwestycji  drogowych,  które  mają  być

realizowane  w  Gminie  Zatory  –  Radny  zapytał,  dlaczego  droga  powiatowa

planowana do modernziacji na odcinku Gładczyn – Zatory i Popowo została w

znaczący sposób ograniczona i obecnie  dotyczy tylko miejscowości Zatory.

Radny p. Z. Szczepanik   poinformował, że uchwalenie budżetu to chyba jedno z

najważniejszych zadań jakie stoją przed Zarządem Powiatu. Jest to trudne zadanie

ponieważ  każdy z  nas  orientuje  się,  że  duże  pieniądze  to dobry  budżet  ,  małe

pieniądze  to  słabszy  budżet.  Jaki  jest  budżet  powiatu  na  2009r.  Na  pewno

niedoskonały , ponieważ doskonałych budżetów nie ma. Nikt nie potrafi uchwalić

budżetu doskonałego z uwagi na brak środków. Radny poinformował, że budżet,

który  dziś  omawiamy  na  tej  Sesji,  jest  budżetem  dobrym  ale  niedoskonałym.

Procedura uchwalenia budżetu, która obowiązuje Radę Powiatu wykazuje, że ten

budżet był prawidłowo uchwalany i jest chyba dość dobry ponieważ Regionalna

Izba Obrachunkowa wydała opinię bez większych uwag. 

Odnośnie  wniosków  zgłaszanych  przez  poszczególne  Komisje,  Radny

poinformował, że większość z nich zostało przyjęte przez Zarząd. Nie zadowala to

wszystkich  również  Radnego  Szczepanika  ,  ponieważ  dobrze  by  było  przyjąć

wszystkie  wnioski.  Radny  oceniając  budżet  sądzi,  że  należy  zapoznać  się,

zorientować  jaki jest stosunek wydatków na inwestycje do ogólnych wydatków

budżetu  tego  roku.  Jest  to  ponad 33%,  czyli  1/3 wydatków z tego budżetu  to

inwestycje. To są środki, które dadzą w przyszłości efekty. W dzisiejszej dyskusji

słyszymy,  że  zaplanowano za  mało  zadań drogowych  w niektórych gminach  .

Radny poinformował, że jest za mało dróg  we wszystkich gminach. Nie jest tak,

że lepsza jest Gmina Obryte a gorsza Gmina Pułtusk. Budżet powiatu uchwalany

jest  każdego roku i w różnych latach różne gminy otrzymywały środki na różne

inwestycje. Powiat to nie tylko  Gmina Pułtusk. Oprócz miasta są również gminy

wiejskie. Poza tym realizując budowę dróg powiatowych należy również brać pod

uwagę inwestycje drogowe, które ustaliła obecna Rada Powiatu i te poprzednie.



Nie  powinno  się  wybierać  dróg,  bo  powstaje  tylko  chaos.  Budżet  powiatu  na

2009r. oparty jest również na programie drogowym, który był przyjęty wcześniej

przez Radę Powiatu. Podczas tej Sesji wspomnieliśmy również drogi, które miały

być realizowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, tzw.

Schetynówkę.  Radny  poinformował,  że  z  różnych  to  przyczyn  nasz  powiat

pułtuski,   jak  również  gminy  powiatu  pułtuskiego  nie  otrzymały  wsparcia

finansowego. 

Radny poinformował, że najbardziej bulwersuje go fakt, iż jedna z gazet lokalnych

pisząc  swoje  artykułu  na  stronach  internetowych  podaje  nieprawdę,  co  do

wyników  naboru.  Radny  dziwi   się  twórcom tych  artykułów,  że  nie  potrafią

dokładnie  przeczytać   i  zinterpretować  informacji  ze  stron  Urzędu

Wojewódzkiego, na której zamieszczono wyniki tzw. Schetynówek”. 

Dwie drogi w powiecie pułtuskim otrzymały po 100 punktów, natomiast ostatni

powiat,  który  otrzymał  dotację  uzyskał  112  punktów.  Rady poinformował,  że

wnioski  w  ramach  ww.  Programu  prawdopodobnie  będziemy  można  składać

również w roku przyszły. Jednak jest pewna obawa, że w przyszłym roku takich

projektów  do  Schetynówek  będzie  500%  razy  więcej  ,  ponieważ  wszyscy

odpowiednio  wcześniej  przygotują  dokumentację.  Nie  oznacza  to  jednak,  że

powiat pułtuski nie powinien składać wniosków również w roku przyszłym. 

Odnośnie  budowy  szpitala  Radny  zauważył,  że  wszyscy  mówią,  że  jest  to

inwestycja  ponad  podziałami.  I  tak  to  chyba  jest.  Radny  poinformował,  że

rozumie  zmartwienie  radnych  Porozumienia  Samorządowego  Ziemi  Pułtuskiej.

Na każdej Sesji można zauważyć, jakby to tylko ci Radni martwili się o powiat

pułtuski  ,  jak  gdyby  tylko  ci  Radni  wiedzieli  co  się  powinno  zrobić  w  tym

powiecie.  Radny uważa,  iż  postępowanie SPZP mogłoby świadczyć o tym , że

mają i racje, i wiedzą jak działać, ale we wszystkich tych radach brakuje informacji,

skąd pozyskać środki finansowe ,  żeby było w tym powiecie lepie. 

Sprawa budowy szpitala – Radny podkreślił, że jest to ogromna inwestycja i jest to



jedno, jedyne takie zadanie realizowane przez samorząd powiatowy w skali kraju.

Należy  się  cieszyć,  że  budowa  szpitala  dobiega  końca,   prawdopodobnie  pod

koniec  roku szpital  zostanie  oddany do użytku.  Czy to  nie  jest  inwestycja  dla

mieszkańców powiatu – dla wszystkich gmin, dla miasta?

Radny poinformował,  że  oceniając budżet powiatu uważa, że wszyscy powinni

stwierdzić, że nie jest on doskonały, ale jest budżetem do przyjęcia na 2009r. Poza

tym budżet jest  budżetem otwartym. Przez  cały rok 2009  można wprowadzać

zmiany , wprowadzać mądre pomysły służące rozwojowi naszego powiatu, 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański- zwrócił się do Starosty Pułtuskiego

o uzasadnienie swojej wypowiedzi. Poza tym Wiceprzewodniczący poinformował,

że  jego  wystąpienia  dot.  sprawy  zaciągnięcia  kredytu  ,  można  sprawdzić  w

protokołach Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusku.

Wiceprzewodniczący poinformował, że sprawa, o której chce mówić nie dotyczy

omawianego  punktu   porządku  obrad  ,  przeprasza  wszystkich  słuchaczy  ale

chciałby odnieść się do wypowiedzi Starosty. Wiceprzewodniczący poinformował,

„ja mówiłem o ugodzie i o zgodzie, niestety Pana brak rozmów i Pana arogancja

doprowadziła ,że zawieszono na pewien czas działalność 3 oddziałów , co przyznał

obecny  Pan  Dyrektor  SP  ZOZ  wniosło  nawet  pewne  straty.  Prosiłbym  żeby

jednak Pan mimo wszystko poczytał protokóły z Rady Społecznej SP ZOZ i nie

był tak arogancki . Jednak mimo wszystko żeby Pan odpowiadał na pytania” 

Wiceprzewodniczący  Rady  p.  K.  Łachmański-  poinformował,  że  podwyżki

wynagrodzeń  były przyznane w wysokości niższej niż żądania lekarzy. Po prostu

trzeba było rozmawiać ze związkami zawodowymi. 

Wiceprzewodniczący zgłosił następujące wnioski do budżetu powiatu na 2009r.

Oszczędności  w kwocie  1.750.000zł  zaproponował  przeznaczyć  na  przeznaczyć

na:

−pierwszy wniosek – wprowadzenie do planu finansowego na 2009r. - chodnika na

ul. Grabowej i chodnika w Grabówcu. Korzystając z ustawy o drogach, „o tym



również mówił Burmistrz, Starosta ma ok. 3 miesięcy na załatwienie potrzebnych

formalności”

−drugi wniosek to  remont ul. Bartodziejskiej. 

Wymienione wnioski były zgłaszane na posiedzeniach Komisji.

−trzeci  wniosek,   którego  SPZP   nie  zgłaszało  dot.  budowy  chodnika  na  ul.

Kolejowej.

Wiceprzewodniczący  przypomniał  wystąpienie  Burmistrza,  w  którym

informował,  że  Gmina  Pułtusk  dofinansuje  budowę  chodnika  jeżeli  zostanie

wyremontowana ulica Kolejowa. W związku z tym Wiceprzewodniczący zgłosił

trzeci  wniosek dot. uwzględniania w budżecie powiatu remontu ul. Kolejowej i

budowy chodnika. 

-  czwarty  wniosek  dot.  remontu  drogi  w  Lutobroku,  o  który  wnioskował  na

dzisiejszej Sesji Radny S. Kaczmarczyk. 

−piąty  wniosek  –  Wiceprzewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  projekcie

uchwały  budżetowej  na  2009  rok  jest  napisane,  że  potrzeby  bieżące  jednostek

organizacyjnych powiatu na 2009 rok są wyższe od możliwości finansowych  o

kwotę 2,5 mln. zł. stąd też wydatki zostały zaplanowane bardzo oszczędnie i w

jednostkach organizacyjnych zostały ograniczone do poziomu dochodów budżetu.

W związku z tym Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek aby zdjąć z administracji

kwotę 200 tyś. zł. i przeznaczyć te środki na oświatę.

Wiceprzewodniczący prosił o przegłosowanie wniosków.

Radny p. Z. Szczepanik – poinformował, że w tym momencie chciałby poprosić

Panią Skarbnik,  żeby wyjaśniła  jaka jest  procedura uchwalania  budżetu.  Radny

uważa,  że  sypanie  z  rękawa zadań inwestycyjnych na bardzo  dużą  kwotę,  bez

podania  źródeł  finansowania  ,  takie  wnioski  nie  powinny  być  poddane  pod

głosowanie. 

Wiceprzewodniczący  p.  K.  Łachmański-  odpowiedział,  że  źródło  finansowania

zostało podane. Odnośnie dróg: dwa projekty na budowę chodnika - ul. Grabowa i



Grabówiec ,  modernizacja   ul.  Bartodziejskiej  – środki  przeznaczamy z udziału

własnego  jaki  zabezpieczyliśmy  na  realizację  zadań  drogowych  w  ramach

Programu  tzw.  Schetynówki,  kwota  1.750.000zł.  Wiceprzewodniczący

poinformował, że nie wie jakie są teraz deklaracje Gmin. Czy deklaracje Gmin są

takie same , jak w Gminie Pułtusk odnośnie ul. Kolejowej .

Przewodniczący  Rady  p.  Czesław  Czerski- zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik  o

przedstawienie  procedury uchwalania budżetu powiatu 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że niżej wymienione zadania inwestycyjne tzw.

Schetynówki nadal są w projekcie budżetu powiatu na 2009 rok, tj: 

-przebudowa drogi Gródek- Obryte –Psary – środki finansowe w wysokości 3 mln

zł, tj. 1,5 mln zł powiat pułtuski oraz 1,5 mln zł pomoc finansowa Gminy Obryte,

zgodnie   z  decyzją  Zarządu  i  ustaleniami  z  Wójtem  tej  Gminy  ,  zostaną

przeznaczone na modernizację wymienionej drogi. Zakres rzeczowy ww. zadania

zostanie zrealizowany do wysokości posiadanych środków w budżecie powiatu. 

-- przebudowa drogi  Dzbanice- Karniewek w gm. Pokrzywnica –środki finansowe

w  wysokości  599.750zł,  w  tym  pomoc  finansowa  Gminy  Pokrzywnica  w

wysokości 350.000zł  zostaną przeznaczone na modernizację wymienionej drogi.

Zakres  rzeczowy ww. zadania zostanie zrealizowany do wysokości posiadanych

środków w budżecie powiatu. . 

Skarbnik poinformowała, że zmiany do budżetu powiatu można wprowadzić, ale

należy  wskazać   źródło  dochodów.  Źródła  finansowe,  które  wskazał

Wiceprzewodniczący p. K. Łachmański – nie istnieją, ponieważ zadania drogowe z

Programu tzw. Schetynówki, zostają w budżecie powiatu. 

Radny p. K. Pieńkos-   poinformował, że droga Dzbanice – Karniewek budowana

jest  ponad   25  lat.  Obecnie  Wójt  Gminy  Porzywnia  zadeklarował  pomoc

finansową w wysokości  60% wartość zadania.  Jest  to droga żwirowa i wymaga

pilnego remontu. Jest ona całkowicie nieprzejezdna szczególnie wiosną i jesienią.

Radny  poinformował,  że  rozumie  Radnych  SPZP  ponieważ  chodnik  na  ul.



Kolejowej jest ważny, nawierzchnię również można byłoby poprawić. Jednak , co

powiemy  tym  ludziom,  którzy  podróżują  drogą  Dzbanice  -  Karniewek,  żeby

poczekali  kolejne  20lat,  bo  ważniejszy  jest  chodnik  na  ul.  Kolejowej.

Wiceprzewodniczący Łachmański wymieniał, że we wszystkich gminach powiatu

pułtuskiego  buduje  się  za  mało  dróg.  Nie  zostały  wymienione  gminy:

Pokrzywnica i Obryte. W Gminie Pokrzywnica jest na dzień dzisiejszy ok 30 km

żwirowych  dróg  powiatowych.  Kiedy  powiat  wybuduje  te  wszystkie  drogi

asfaltowe, żeby się zrównać z miastem Pułtusk. Radny poinformował, że wyszedł

Pan Poseł, bo chciał zapytać, czy  zrezygnuje z budowy dwóch chodników w gm.

Winnica. Może te chodniki są nieważne. To też są inwestycje bez udziału środków

z  zewnątrz.  Jest  tylko  udział  gminy  powiatu.  Radny  zwrócił  się  do

Wiceprzewodniczącego  aby  nie  dzielił  środków  finansowych,  które  należą  się

Gminie Pokrzywnica. 

Przewodniczący Rady p. Cz. Czerski-poinformował, że należy  podziękować tym

gminom  które  współfinansują  zadania  drogowe  powiatu  w  wysokości  50  %

wartości zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański- wyjaśnił, że nie mówił o tym, żeby

nie budować drogi Dzbanice – Karniewek. Pozostały środki z udziału własnego z

tzw. Schetynówki.  Teraz zostały zgłoszone wnioski do budżetu  powiatu, które

uzyskały pozytywną opinię wszystkich Komisji.

Radny p. W. Barkał- poinformował, że jeżeli powiat pułtuski składa się tylko z ul.

Grabowej i z niczego więcej to, co my tu jeszcze robimy. Radny poinformował, że

w dalszym ciągu nie wie jaką  wartość strategiczną posiada ul. Grabowa. Powiat

pułtuski składa się z gmin kilku i miasta Pułtusk. Radny poinformował, że nie wie

jak było w I kadencji Rady Powiatu – bo wówczas nie był Radnym ale w drugiej

kadencji  został  ustalone,  że  w  każdej  Gminie  zostanie  zrobiona  jedna  droga

powiatowa.  Do  tej  pory  postępowano  zgodnie  z  tymi  ustaleniami.  W obecnej

kadencji ustalono tak samo.  Każdy powinien wiedzieć- ponieważ minęło dwa lata

kadencji, gdzie została zrobiona droga a gdzie jeszcze drogi nie zrobiono. Niestety



w  Gminie  Gzy  nie  zrobiono  nic  przez  te  dwa  lata.  Więc  jaki  problem  to

uzupełnić. Natomiast w Gminie Pułtusk było zrobione i to dużo. Niekoniecznie

w mieście Pułtusk, bo Gmina Pułtusk to nie jest sam Pułtusk.

Radny poinformował, że jeżeli sprawa uregulowania własności drogi byłaby tak

prosta,  to  na  pewno  sprawa  modernizacji  drogi  nr  618  już  dawno  byłaby

wykonana. Obecnie są problemy z wydzieleniem przystanku, bo na to działanie

nie zgadza się właściciel działki. 

Radny uważa, że nigdy nie można krzyczeć, że „bezpieczeństwo jest najważniejsze

u mnie”,  ponieważ bezpieczeństwo dzieci  i  podróżujących jest  tak samo ważne

każdego  z  radnych  tu  siedzących.  Drogi  powiatowe  należy  modernizować  ale

należy robić to sprawiedliwie. 

Radny p. J.  Wal-  zapytał,  czym kierował się Zarząd Powiatu  przeznaczając  tak

niską kwotę 80.000zł na inwestycje drogowe na terenie miasta i gminy Pułtusk. 

Radny p. Z. Szczepanik-  odnośnie stanu dróg w powiatowych poinformował, że

musi się pochwalić, bo w Gminie Obryte są bardzo dobre drogi asfaltowe. Radny

wyjaśnił, że są one dobre ponieważ  św. Jan Mroczkowski – były Wójt Gminy

Obryte  oraz  Przewodniczący  Rady  Powiatu  I  kadencji,  przejmował  drogi

powiatowe,  budował  i  modernizował  je  za  własne  środki  gminy   Obryte   i  z

powrotem przekazywał do powiatu. To jest zapisane w dokumentach i można to

sprawdzić.  W Gminie Obryte drogi nie są dzielone na drogi powiatowe i drogi

gminne.  Oczywiście  taki  podział  istnieje,  ale  przy  tych  drogach  mieszkają

mieszkańcy naszej gminy.  Radny uważa, że warto żeby się nad tym zastanowić i

Gminę Obryte wziąć za przykład. 

Radny przypomniał, że na dzisiejszej Sesji została podjęta uchwała o pozbawieniu

dwóch dróg kategorii dróg powiatowych. Te drogi zostaną zaliczone do kategorii

dróg gminnych. Gmina Obryte  przejmuje te  drogi  powiatowe – w złym stanie

technicznym, dlatego że powiat ich praktycznie nie wykona a jest to odcinek 2

km.  Gmina  Obryte  zmodernizuje  tę  drogę  i  pobuduje  chodnik.  Takie  zadanie



wykona Gmina na drodze powiatowej, tym bardzie, że ta Gmina dostała wsparcie

od powiatu w 2009r. w wysokości 1,5 mln. zł. 

Sprawa 1,5 mln zł, które stanowiły udział własny powiatu przy modernizacji dróg

w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  ,  Radny

poinformował, że dzisiaj nie ma decyzji, co do zasadności odwołania jakie powiat

złożył w tej sprawie – prawdopodobnie odwołanie nie zostanie uwzględnione. 

Droga planowana do modernizacji w ramach wymienionego Programu, zostanie

wykonana za 3 mln zł, tj.  1,5 mln zł -powiat, 1,5 mln zł – gmina. Zakres rzeczowy

tego zadania zostanie dostosowany do wysokości posiadanych środków. 

Burmistrz Pułtuska – poinformował, że bardzo docenia działania Gminy Obryte

w  zakresie  modernizacji  dróg  powiatowych  przez  gminę.  Burmistrz

poinformował, że Gmina Pułtusk również przejęła kilka dróg w mieście Pułtusk,

w tym 3 mosty.  Remont tych mostów kosztuje  więcej  niż modernizacja  2 km

drogi. Burmistrz uważa, że wszystkie gminy powinny być traktowane tak samo. 

Burmistrz  poinformował,  że  z  wypowiedzi  Radnego  Z.  Szczepanika  należy

wywnioskować,  że  Gmina  Obryte  przejęła  2  km  drogi  w  zamian  za  to,  że

samorząd powiatowy angażuje 1,5 mln zł na modernizację drogi powiatowej w tej

Gminie. Natomiast Gmina Pułtusk przejęła drogi powiatowe, które będzie musiała

wyremontować, a w budżecie powiatu  na 2009r. dla Gminy Pułtusk zaplanowano

-  50  tyś  zł  na  projekt  jeżeli  autopoprawka  zostanie  zaakceptowana,  50  tyś.  na

wykonanie projektu budowy chodnika na  ul. Grabowej  i  w Grabówcu, 40 tyś zł

na  budowę  chodnika  na  ul.  Kolejowej.  Są  Gminy,  które  przejmują  drogi

powiatowe ale nie są traktowane tak samo.

Skarbnik Powiatu – odnośnie procedury uchwalania budżetu poinformowała, że

art. 179 ustawy o finansach publicznych, w zakresie ustalania budżetu na kolejny

rok  budżetowy  wyraźnie  wskazuje,  że  przygotowanie  projektu  uchwały

budżetowej  wraz  z  objaśnieniami  ,   w  sprawie  zmian  tej  uchwały,  należą  do

wyłącznej kompetencji Zarządu , jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o



samorządzie  powiatowym  art.55  mówi,  że  opracowanie  i  przedstawienie  do

uchwalenia projektu budżetu powiatu a także inicjatywa w sprawie zmian tego

budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Bez zgody Zarządu

Powiatu  ,  Rada  Powiatu  nie  może  wprowadzić  w  projekcie  budżetu  powiatu

zmian  powodujących  zwiększenie  wydatków  nieznajdujących  pokrycia  w

planowanych  dochodach  lub  zwiększenie  planowanych  dochodów,  bez

jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Na podstawie wymienionych

ustaw  została  opracowana  uchwała  Rady  Powiatu  o  procedurze  uchwalania

budżetu, która wyraźnie wskazuje, że Komisje Rady  mają prawo zgłosić wnioski,

Zarząd  Powiatu  ma  prawo  je  uwzględnić  lub  nie  uwzględnić.  Zarząd  Powiatu

może przedłożyć w ramach inicjatywy uchwałodawczej tzn. na bazie ustaw wyżej

cytowanych, autopoprawki do budżetu, które wymagają oddzielnego głosowania.

Zarząd Powiatu przedstawił  autopoprawki do projektu budżetu. 

Wicerzewodniczący  Rady  p.  K.  Łachmański-  przedstawił  stanowisko  klubu

radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  .  cyt.  „Tak  jak

powiedzieliśmy  wcześniej  żadne  wnioski  zgłaszane  nie  uzyskały  akceptacji.

Naszym zdaniem za mało zaplanowano w trakcie roku inwestycji drogowych w

takich  gminach  jak:   Pułtusk,  Gzy,  Świercze,  Winnica  Zatory.  Tak  jak

powiedziałem np. w stolicy powiatu: Pułtusku , w gminie Pułtusk zaplanowano

wykonanie tylko chodnika o długości 200m ,na kwotę 80 tyś. co stanowi 0,9%

kwoty 9 mln zł planowanego udziału własnego na budowę dróg. W tym miejscu

chciałbym  poinformować  że  Zarząd  Powiatu  w  dniu  14  października,  swoją

decyzją  zwiększa  także   zakres  prac  dotyczących  chodnikach w Psarach  na  90

metrów.  Chciałbym  żebyście  Państwo  odpowiedzieli  240  m  na  cały  2009r.  w

Gminie Pułtusk do 90m tego chodnika. Jeszcze jedno może by tak Zarząd Powiatu

nie zadłużał jednak powiatu tylko zaczął pozyskiwać środki na budowę dróg. Tak

jak powiedziałem Samorządowe Porozumienie zgłosiło na posiedzeniach Komisji

w dniu 27 listopada dwa wnioski, które uzyskały akceptację. Niestety 3 grudnia



głosami Radnych Koalicji PSL i SLD nie uzyskały one akceptacji. Dziwią też fakty

co zmieniło się w ciągu czterech dni, że ci sami  Radni zmienili zdanie. Czy tylko

Radni  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  widzą  konieczność

wykonania tych inwestycji, a inni w Pułtusku nie widzą koniecznych inwestycji.

Nadmienię  jednocześnie,  że  Gmina  Pułtusk  przejmuje  z  dniem  od  1  stycznia

drogi , ulice na "wyspie",  z którymi Powiat sobie nie radzi .Kolejna inwestycja to

budowa  hali  widowiskowo-sportowej  przy  LO,  która  weszła  do  planów

inwestycyjnych  na  2007  r.  W  2008  r.  nie  wydano  ani  złotówki,  także   nie

zaplanowano  żadnych  środków  na  2009r.  W  I  kwartale  rozpoczyna  się

przyjmowanie wniosków na budowę- nie posiadamy, ani projektu ani pozwolenia

na  budowę.  Weźmy  szpital  kolejną  inwestycje,  sztandarową   inwestycję  ,

konieczności której budowy nikt nie kwestionuje. Inwestor zastępczy i Starosta

podczas Sesji tego roku zapewniali, że uruchomienie szpitala nastąpi w przyszłym

roku.  Tak  jak  wcześniej  powiedziałem  ,  do  zakończenia  pierwszego  etapu

pozostały zgodnie z harmonogramem ponad 33mln zł i brakuje nam w projekcie

budżetu  6,7  mln.  zł.  Zapewnienia  Pana  Starosty  podczas  posiedzenia  Komisji

Budżetu i Finansów z 3 grudnia , że zostaną przeniesione środki z budynku K  , są

zwyczajnie  nie  prawdziwe,  dlatego  że  protokoły  z  7  i  8  listopada  z  Zarządu

Powiatu świadczą o zupełnie czymś innym jeśli chodzi właśnie o budynek K . Nie

wystarczy  tych  środków  aby  zabezpieczyć  dokończenie  budowy  szpitala.

Wątpliwości  budzą  również  zapewnienia  Pana  Starosty  dotyczące  przeniesienia

szpitala w 2009r.  Na podstawie powyższej analizy można wnioskować że już teraz

zakłada się opóźnienie przeniesienia szpitala do nowego obiektu. Kielich goryczy

przepełnia  zdanie  zawarte  w projekcie  budżetu,  że  potrzeby  bieżące  jednostek

organizacyjnych Powiatu są wyższe od możliwości finansowych powiatu o kwotę

2,5 mln. zł, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie a ich wysokość

w  wielu  dziedzinach  i  jednostkach  organizacyjnych  została  ograniczona  do

poziomu  dochodów  budżetu.  Zakłada  się  zatem  już  na  etapie  przygotowania



projektu  planu   finansowego  niedofinansowanie  jednostek  organizacyjnych,  co

może się wiązać z dużymi kłopotami z ich funkcjonowaniem w trakcie realizacji

budżetu . Dlaczego to zagrożenie nie wzięło się z oświaty , nauczyciele uzyskują

wyższe  stopnie  awansu  zawodowego  ,  nastąpiły  znaczne  podwyżki  nośników

energii. Tak jak słusznie Pan Starosta zauważył, przecież pod koniec III kwartału

tego  roku  został  zgłoszony  projekt  budżetu,  kolejne  podwyżki  są  planowane.

Jakże zatem jednostki mogą sobie poradzić bez wsparcia Starostwa Powiatowego

jako organu prowadzącego. Zdaniem SPZP projekt budżetu powiatu na 2009 rok

powinien  być  inaczej  skonstruowany,  aby  zabezpieczyć  obiektywne  potrzeby

mieszkańców  naszego  powiatu.  Powinno  być  więcej  inwestycji  szczególnie

drogowych , ale finansowanych z poza budżetowych źródeł , a nie powodujących

zadłużenie  powiatu.  Nie  akceptujemy  poza  tym  sposobu  budowania  dróg.

Powinno budować się drogi kompleksowo nawierzchnia razem z chodnikiem, a

nie  sam  chodnik.  Na  posiedzeniu  komisji  jak  Pan  Radny  Szczepanik  słusznie

zauważył , że są to zagrożenia, dlatego że chodnik czekający na nawierzchnię jest

budowany   wyżej.  Projekt  nie  rokuje  szybkiego  przeniesienia  szpitala  a

perspektyw  budowy  Hali  przy  LO  po  prostu,  zwyczajnie  nie  widać.  Biorąc

powyższą  analizę  pod uwagę  oraz  przytoczoną  na  wstępie  mojego  wystąpienia

arogancję Pana Starosty , czasami brak odpowiedzi na pytania zadane przez w i

Panu Walowi i moje  dot. Hali Sportowej,  dot. budowy szpitala , stwierdzam że

Klub SPZP  wydaje negatywna opinie nt. projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

Będziemy głosować przeciw przyjęciu tego budżetu.

Wiceprzewodniczący p. J. Król-zwrócił się z pytaniem do Wiceprzewodniczącego

K Łachmańskiego, dlaczego w przedstawionym wystąpieniu nie ma nic na temat

porozumienia   między  miastem  a  powiatem  w  sprawie  modernizacji  dróg  i

budowy  chodników.   Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  ok.  2  godzin

dyskutowano na temat ul. Grabowej. Jednak w tej sprawie nie ma porozumienia.

Pan  Król  poinformował,  że  Wiceprzewodniczący  Łachmański  szczegółowo



informował jak podzielić środki finansowe. 

Jednak  nie  pojawiła  się  informacja  nt.  porozumień  między  gminą  ,  miastem ,

powiatem i województwem. Problem jest w tym, że nie ma współpracy  między

miastem a powiatem. Tak  samo jest w parlamencie. My będziemy dyskutować

jeszcze kilka lat  i nadal   będziemy w tym samym miejscu.  Było porozumienie,

które  podpisywał   Burmistrz  Pułtuska  z  Zarządem  Wojewódzkim  w  sprawie

budowy  chodników.   Dzisiaj  się  okazuje,  że  w  tym  temacie  nic  nie  zostało

zrobione.

Dzisiaj  też  dyskutujemy na temat ul.  Grabowej  i  wyjdziemy z tej  Sesji  nic  nie

wiedząc.  .  Wiceprzewodniczący  zapytał  -  Kto jest  odpowiedzialny  za  dokładną

dokumentację  chodnika na ul. Grabowej, czy całego Grabówca. 

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Staroście , że wyczerpująco odpowiedział

na  wszystkie  pytania,  o  których  dyskutowano na  posiedzeniach   Komisji  i  na

ostatniej Sesji .

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  będzie  głosował  za  przyjęciem budżetu

powiatu  na  2009r.  ponieważ  są  pewne  sprawy  w  uzgodnieniach  i   aby  to

porozumienie nastąpiło.

Jednak  jest  tu  konieczne  zaangażowanie  Wójtów,  Starosty,  Marszałka

Województwa bo w innym przypadku można dyskutować i 2 % dochodu budżetu

powiatu  będzie  dzielone  jeszcze  nie  wiadomo  w  jaki  sposób  to  i  tak  nic  nie

zostanie  zrobione.  Powiatu  nie  stać  na  samodzielne  realizowanie  inwestycji

drogowych, dlatego też to porozumienie jest konieczne. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zamknięciem

dyskusji.

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0



Wstrzymało się  - 0

               Dyskusja  została

zamknięta. 

Przewodniczący-  zarządził  głosowanie  nad  propozycją  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku  dotyczączą  wprowadzenia  autopoprawek  do  projektu  uchwały

budżetowej na 2009r.

Przewodniczący - zarządził głosowanie nad autopoprawką dotyczą wprowadzenia

do  projektu  budżetu  zwiększenia  środków  na  budowę  szpitala  o  kwotę

1.077.940zł  - wydatki inwestycyjne:

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 1

Wstrzymało się  - 0

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący - zarządził głosowanie nad autopoprawką dotyczącą zwiększenia

środków  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy  drogi

Strzegocin – Chmielewo o kwotę 60.976zł – wydatki inwestycyjne. 

Za głosowało - 13 Radnych 

Przeciw - 1 Radny 

Wstrzymało się  - 1 Radny 

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący -zarządził głosowanie nad autopoprawką dotyczącą  zwiększenia



środków na wykonanie  chodnika w miejscowości  Psary o kwotę 17.820zł –

wydatki inwestycyjne.

Za głosowało - 12 Radnych 

Przeciw - 2 Radnych

Wstrzymało się  - 1 Radny

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący –  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą

zmniejszenia  wydatków  na  zadanie:  prace  archeologiczne  przy  Liceum

Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi na kwotę 365.000zł 

Za głosowało - 11 Radnych 

Przeciw - 3 Radnych

Wstrzymało się  - 1 Radny

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący- zarządził  głosowanie nad autopoprawkami Zarządu Powiatu

dotyczącymi wprowadzenia do budżetu powiatu zadań, które będą realizowane w

ramach kwoty zabezpieczonej na prace archeologiczne.

Przewodniczący-zarządził  głosowanie  nad   autopoprawką  dotyczącą  wykonania

dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  chodnika  ul.  Grabowa –  kwota

50.000zł – wydatki inwestycyjne 

Za głosowało - 14 Radnych 

Przeciw - 0



Wstrzymało się  - 1 Radny

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący-zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  wykonania

dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  drogi  Łady  –  Gotardy  –  kwota

260.250zł – wydatki inwestycyjne: 

Za głosowało - 11 Radnych 

Przeciw - 1 Radny

Wstrzymało się  - 3 Radnych 

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący-zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  wykonania

zabezpieczenia środków finansowych na realizację dwóch projektów: 

-rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa

mazowieckiego – kwota 5.000zł, 

-oraz przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego – kwota 10.000zł 

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący-zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą

zabezpieczenia środków:



-na odszkodowanie właścicielom działek przy ul. Grabowej – 25.000zł –

wydatki bieżące  na podziały geodezyjne przy ul. Grabowej – 14.750zł –

wydatki bieżące

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący - zarządził głosowanie nad autopoprawką dotyczącą przyznania

dotacji  celowej  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  –  kwota

50.000zł 

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Autopoprawka została przyjęta.

Przewodniczący-  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  likwidacji

rezerwy celowej  w wysokości  6.000zł  proponowanej  na zadania  zarządzania

kryzysowego i przeniesienie tych środków na wydatki bezpośrednie budżetu w

dziale:  754  –  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  w

rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe na paragraf 421- - zakup materiałów i

wyposażenia. 

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0

Wstrzymało się  - 0

Autopoprawka została przyjęta.



Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu “F” głosowanie

nad projektem  uchwały budżetowej na 2009r. 

Przewodniczący- odczytał treść uchwały w sprawie  budżetu powiatu pułtuskiego

na rok 2009 i zarządził głosowanie nad podjęciem 

Za głosowało - 11 Radnych 

Przeciw -4 Radnych 

Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XXV/185/08  została podjęta.

Ad.15

Przewodniczący- zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2008r.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o zabranie głosu. 

Pani Skarbnik-  poinformowała , że w okresie od 5 grudnia to jest data ostatniej

Sesji  do dnia  dzisiejszego   Zarząd  Powiatu  nie  podejmował  żadnych uchwał  w

sprawie zmian budżetu.

Ad.16

Przewodniczący- zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Informacja  na  temat  prac  Zarządu Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

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

Za głosowało - 15 Radnych 

Przeciw - 0



Wstrzymało się  - 0

                Informacja  została

przyjęta 

Ad.17.

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta Pułtuski przedstawił odpowiedzi na interpelacje:

odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Radnego Jerzego Wala dot. przygotowania

ZDP  do  zimowego  utrzymania  dróg  –  poinformował,  że  sprawa  zapewnienia

bezpieczeństwa podróżujących na drogach powiatowych w czasie zimy jest bardzo

istotna. 

Wicestarosta poinformował, że w roku 2008 minął trzyletni okres realizacji tego

zadania przez dotychczasowego wykonawcę. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił

przetarg,  który   jesienią  tego  roku  wygrała  firma  "UNI-BUD"  Pana  Tomasza

Paradowskiego. Umowa została podpisana z wykonawcą na kolejne 3 lata tj. na

lata  2008-2009,  2009-2010   i  2010-2011.  Firma  posiada  odpowiedni  sprzęt  do

zimowego utrzymanie dróg. Ceny są następujące: za dyspozycyjność, w zależności

od użytego sprzętu,  wynosi od 85zł do 155zł,  cena za dyżury, w zależności  od

użytego sprzętu, wynosi od 35 zł do 90 zł, zużycie materiałów, w zależności od

proporcjonalności soli w stosunku do pisaku, wynosi od 120 zł do 395zł za tonę. 

Poza  tym Zarząd  Dróg  Powiatowych posiada:  nową piaskarkę  oraz  dwa pługi

ciągnikowe boczne . ZDP w czasie zimy również pełni dyżury i w razie potrzeby

wspomaga firmę Uni Bud. Również dla zabezpieczenia dobrej organizacji została

wprowadzona książka pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg. 

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego  p.  S.  Kaczmarczyka  dot.

zabezpieczenia  2009rok środków finansowych na modernizację drogi Lutobrok-

Lutobrok  Folwark  –  Wicestarosta  poinformował,  że  Rada  Powiatu  ustaliła

inwestycje  drogowe  jakie  będą  realizowane  w  2009r.  i  niestety  w  przyjętym



budżecie powiatu nie ma tego zadania. Natomiast ZDP posiada środki finansowe

na bieżące utrzymanie dróg i w ramach tych środków będą podejmowane działania

w kierunku  utrzymania przejezdność tej drogi. 

Wicestarosta poinformował, że po interwencji Radnego Kaczmarczyka  wykopano

rów odpływowy ok.250 m, wykonane oznakowanie skrzyżowania drogi gminnej

z drogą powiatową i poza tym na tej drodze dwukrotnie pracowała  równiarka. 

Natomiast  w  roku  2009  w  ramach  bieżącego  utrzymania   Zarząd  Dróg

Powiatowych dożwiruje tę drogę i zapewni właściwą jej przejezdność. 

Dyrektor   SP  ZOZ  Pułtusk  p.  N.  Tokarski-  odpowiadając  na  interpelację

zgłoszoną  przez  Radnego  Łachmańskiego  dot.  kontraktów,  poinformował,  że

konkursy  na  poradnie  specjalistyczne  ogłasza  Narodowy Fundusz  Zdrowia.  SP

ZOZ w Pułtusku również  złożył swój akces, co do niektórych poradni. Konkursy

na  dotychczasowe poradnie  zostały  już  rozstrzygnięte.  W sprawie  stawek za  1

punkt rozliczeniowy poradni rozmowy prowadziły Zespoły Negocjacyjne. Został

podpisany m.in. kontrakt na poradnię rehabilitacyjną. 

Ponadto SP ZOZ w Pułtusku  złożył propozycję kontraktu do NFZ na  szpital.

Obecnie trwają negocjacje stawki za 1 punkt – NFZ proponuje  51 zł, natomiast

SP ZOZ proponuje  57zł. 

Odnośnie drugiego pytania dot. konkursów na stanowiska w SP ZOZ – Dyrektor

odpowiedział,  ze  dopóki  obecny  szpital  nie  zostanie  przeniesiony  do  nowego

obiektu to konkursy na ordynatorów oddziałów na razie  są odłożone w czasie

odłożony co zostało uzgodnione  z Izbami Lekarskimi. Inne konkursy nie będą na

razie ogłaszane. 

Ad.18.

Przewodniczący- zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie?



Wiceprzewodniczący  Rady  p.  J.  Król  -   prosił  aby  w  przyszłości  sesje  dot.

inwestycji  drogowych  odbywały  się  w  czasie,  w  którym  mogliby  w  niej

uczestniczyć  również  przedstawiciele  Gminy  Pułtusk.  Są  pewne  sprawy,  które

należy omawiać wspólnie. 

Następnie Wiceprzewodniczący poinformował, że chciał zaapelować do Posła p.

H. Kowlaczyka,  do Starosty  Pułtuskiego,  Burmistrza  Pułtuska Wójtów, aby „z

dniem 1 stycznia  nie  zatrudniali  tych swoich dyplomatów politycznych,  każdy

dostał taki limit od 3 do 5 nawet 7 zatrudnić dla potrzeb, ale widać jakie możemy

tu  rozwiązywać  problemy  przy  takich   środkach  jakie  mamy”

Wiceprzewodniczący uważa, że powinien tu zdecydować zdrowy rozsądek 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  od  1  stycznia  2009r.  prawdopodobnie

będą likwidowane filie Urzędów Wojewódzkich w Ciechanowie, Ostrołęce –takie

są informacje prasowe. Wiceprzewodniczący zapytał, co w związku z tym powiat

traci, a co zyskuje. 

Następna Wiceprzewodniczący poinformował, że słyszmy o kryzysie finansowym

na całym świecie , w związku z tym zapytał Pana Starosty jak bezrobocie wzrasta

w powiecie pułtuskim i jakie działania powiat może podjąć w przyszłości, aby coś

w tej  sprawie  zrobić.  Wiceprzewodniczący  podziękował  Staroście  za  przesłanie

pełnych  odpowiedzi  na  pytania  zgłaszane  na  komisjach  i  na  ostatniej  Sesji.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  była  to  typowo  administracyjna

odpowiedź, pouczająca, informująca itd.

Jednak  w  tej  odpowiedzi  nie  ma  ani  jednego  słowa  o  współpracy  między

samorządami. 

Wiceprzewodniczący prosił aby odpowiedź, którą otrzymał od Starosty przekazać

wszystkim Radnym. 

Przewodniczący Rady p. Cz.Czerski – poinformował, że do poprawy współpracy

między  miastem a  powiatem wrócimy w 2009  roku.  Jednak powiat  nie  byłby

powiatem gdyby nie ościenne gminy. Nie możemy mówić o nas  bez was. Tak jak



tutaj powiedział Radny Z. Szczepanik, jak powiedział Wiceprzewodniczący p. J.

Król, że to nie jest tak, że "My" i "Wy" . "My" – to wszyscy radni. 

Przewodniczący Rady złożył radnym i zaproszonym gościom życzenia z okazji

zbliżającego się Nowego Roku. 

Ad.19

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji.

Informuję,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w

obradach  dwudziestej  piątej  Sesji   Rady  Powiatu  -  Radnym  i  zaproszonym

gościom.  Przewodzniczący  Pan  Czesław  Czerski  zamknął  XXV  Sesję  Rady

Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu".

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.15.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski

Monika Wojtczak 


