
Protokół nr XIX/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 maja 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 15.00

Ad. 1 Otwarcie Sesji 

Przewodniczący Rady – Pan Czesław Czerski - otworzył dziewiętnastą 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, Pana Witolda Chrzanowskiego -

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Wójtów  Gmin  Powiatu

Pułtuskiego oraz Burmistrza Pułtuska, przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby

uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący poinformował Szanownych Radnych, że w dniu 26 maja 2008r.

do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku  

o zwołanie Sesji Rady Powiatu, której głównym tematem byłoby:

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  czasowego

zaprzestania  działalności  dwóch  oddziałów  szpitalnych  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

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

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

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  dzisiejszej  Sesji  przekazany



Szanownym Radnym  jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanego porządku obrad?

Starosta – poinformował,  że Zarząd Powiatu  proponuje uzupełnienie  porządku

Sesji  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Pułtusku.

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  –  p.  W.  Chrzanowski –

poinformował,  że  projekt  uchwały  łączy  się  z  przystąpieniem  do  realizacji

projektu  pt.  „Twoje  miejsce  jest  w Powiatowym Urzędzie  Pracy  w Pułtusku”

który  obejmuje  dofinansowanie  zatrudnienia  pracowników,  tj.  doradców

zawodowych i pośredników pracy. Realizacja  powyższego projektu sprawia,  że

najniższe  wynagrodzenia  pracowników  objętych  projektem  jest  wyższe,  od

najniższego wynagrodzenia ustalonego dla Powiatowego Urzędu Pracy przez Radę

Powiatu   w  dniu  28  września  2000r.  W  związku  z  tym  propozycja  zmiany

wartości punktu oraz kwoty najniższego wynagrodzenia od 1 czerwca br. 

Starosta  Pułtuski -  zaproponował,  aby  powyższy  temat  został  omówiony  w

punkcie 4a. 

Przewodniczący Rady - zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu Powiatu o

uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustaleniaPodjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia

najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracownikównajniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Projekt uchwały  zostanie omówiony w punkcie 4a. 



Ad. 2 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  czasowego

zaprzestania  działalności  dwóch  oddziałów  szpitalnych  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta  Pułtuski – poinformował,  że  Zarząd Powiatu  w Pułtusku zwraca  się  z

wnioskiem  o  wyrażenie  pozytywnej  opinii  w  sprawie  wniosku  Dyrektora  SP

ZOZ  w  Pułtusku  dotyczącego  czasowego  zaprzestania  działalności  dwóch

oddziałów szpitalnych tj., pediatrii i neonatologii SP ZOZ w Pułtusku. 

Starosta poinformował, że Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych SP ZOZ w Pułtusku

stwierdził obecność niebezpiecznego epidemiologicznie drobnoustroju 

Obecnie wszystkie miejsca skolonizowane wymagają gruntownego czyszczenia i

dezynfekcji środkiem na bazie kwasu octowego. W związku z tym Dyrektor SP

ZOZ wnioskuje o czasowe zaprzestanie działalności oddziałów na okres do 3

miesięcy.

Przewodniczący  Rady -  zapytał  czy  ktoś  z  Państwa,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie?

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

wrażeniem  zwołania  dzisiejszej  Sesji  Rady  Powiatu  w  związku  z  tym

poinformował, że zada kilka pytań. 

W dniu  15  maja  br.  Zespół  ds.  Zakażeń  Szpitalnych  stwierdził  na  oddziałach:

pediatrycznym,  neonatologicznym  i  położniczym,  obecność  niebezpiecznego

drobnoustroju, którym jest pałeczka błękitna. Ten sam Zespół również informuję,

że dopiero po uzyskaniu ujemnych posiewów oddziały będą gotowe do przyjęcia

pacjentów. Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że wynik posiewów można uzyskać w

przeciągu 8 godzin, czyli nawet tego samego dnia. 



Również 15 maja br.  – czyli  tego samego dnia, Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

wnioskuje  do  Przewodniczącego  Rady  Społecznej  SP  ZOZ  w  Pułtusku  p.

Andrzeja Doleckiego, o czasowe zaprzestanie działalności oddziału pediatrycznego

i neonatologicznego na okres do 3 miesięcy. 

Wiceprzewodniczący  zapytał,  czy  w  takim  razie  na  oddziale  położniczym  nie

wykryto żadnych bakterii? Czyżby Zespół kłamał, czy nastąpiło coś w przeciągu 8

godzin, że bakterie zmarły? 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  Komisji

Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Budżetu  i  Finansów   na  wniosek

Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  J.  Króla,  przedstawiono  informację  nt.  obsady

lekarskiej w szpitalu. Pan K. Łachmański poprosił aby informacja na ww. temat

została  również przedstawiona na Sesji  ponieważ jest to temat,  który interesuje

wszystkich obecnych. Poza tym prosił aby ww. informację rozszerzyć o sytuację

personelu  średniego oraz niższego SP ZOZ w Pułtusku.. 

Następnie zapytał o straty jakie powstały w związku z czasowym zawieszeniem

oddziałów. 

Wiceprzewodniczący  Rady  poinformował,  zgadza  się  z  wypowiedzią  nowego

Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku przedstawioną na posiedzeniu komisji, że utrata

kontraktu albo zawieszenie kontraktu z NFZ pogłębi kryzys finansowy. 

Zaskakująca jest w tym momencie  postawa Wójtów szczególnie Wójtów Gmin:

Gzy,  Pokrzywnicy  i  Zatory,  którzy  podczas  posiedzenia  Rady  Społecznej  SP

ZOZ, głosowali  za  czasowym zawieszeniem oddziałów pediatrii  i  neonatologii.

Uważa, że to działanie zmniejszy atrakcyjność szpitala prowadząc jednocześnie do

jego upadku. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  „jest  bardzo  zdziwiony,  że  dajemy,

przepraszam dajecie Państwo przyzwolenie”. 

Dodał,  że  z  całą  pewnością  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  jest

zdecydowanie  przeciwne  takiemu postępowaniu.  Po  przeczytaniu  wczorajszego



artykułu w Tygodniku Pułtuskim - nie wie, czy właśnie brak obsady lekarskiej jest

jedyną przyczyną zawieszenia  oddziałów. Tę przyczynę właśnie  na posiedzeniu

Rady Społecznej SP ZOZ zgłosił p. Andrzej Wiśniewski. 

Radny Jerzy Wal – poinformował, że na koniec 2007r. zobowiązania wymagalne

w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  wynosiły  1.300.000  zł.  Poprzednia  dyrekcja  szpitala

zapewniała, że te zobowiązania będę bardzo szybko niwelowane. Zapytał na jakim

poziomie są zobowiązania wymagalne w dniu dzisiejszym? 

Przewodniczący Rady – poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Pułtuski – poinformował, że na medycynie się nie zna, dlatego uważa, że

wniosek  Dyrektora  SP  ZOZ i  służb  medycznych  za  słuszny.  Starosta  wyraził

zdziwienie postawą Wiceprzewodniczącego K. Łachmańskiego. 

Odnośnie obsady lekarskiej  -  Starosta poinformował,  że to nie  Zarząd Powiatu

“pomagał” ale to Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej

zawnioskował o przejęcie m.in. szpitala twierdząc, że poradzi sobie lepiej niż robi

to do tej pory Starostwo, Zarząd Powiatu.

Odnośnie  negocjacji  prowadzonych  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  Starosta

poinformował,  że  on  ich  nie  “podgrzewał”  a  z  tego  co  pamięta  były  one

“podgrzewane” przez Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego. 

26  marca  br.  zostały  podpisane  porozumienia,  których  warunki  zadowalały

zarówno koalicję jak i opozycję. Niestety część lekarzy, co jest bardzo dziwne,

wycofała się z podpisania ww. porozumienia. 

O przyczyny takiego zachowania należy zapytać właśnie tych lekarzy. 

Celem Zarządu Powiatu nie było zawieszenie działalności oddziałów. Natomiast

obłożenie na tych oddziałach było tak małe, że ci lekarze powinni pracować, ale

nie chcieli.  Ich wypowiedzenia z pracy z dnia 31 grudnia 2007r. oraz 29 lutego

2008r. zostały przyjęte i od 1 kwietnia przestali być pracownikami SP ZOZ. 

W dniu 4 kwietnia br. Pani dr Styś podczas spotkania z p.o. Dyrektora SP ZOZ w

Pułtusku Panem Wojciechem Trusińskim odmówiła przyjęcia zaproponowanych

warunków. Natomiast Pani dr M. Dziubanowska – Wojtyra, jednocześnie Radna



Rady Powiatu  na  spotkanie  z p.o.  Dyrektora  SP ZOZ w dniu 7 kwietnia  br.,

przyszła  z  przygotowanym  pismem o  rezygnacji.  Poinformowała  wówczas,  że

jeżeli nie będzie zespołu w składzie: dr Styś, dr Czuper - Dul, dr M. Dziubanowska

– Wojtyra, to ona nie widzi możliwości pracy w pułtuskim SP ZOZ. 

Z  każdego  spotkania  z  ww.  lekarzami  została  sporządzona  notatka  służbowa,

które  obecnie  znajdują  się  w archiwum danych  osobowych.  Zainteresowanym

może być dostarczona kserokopia tych dokumentów.

Odnośnie  Pani  dr  Kozłowskiej  –  Starosta  poinformował,  że  Pani  doktor  po

półtoragodzinnej  rozmowie  w  dniu  21  marca  br.  nie  udzieliła  konkretnej

odpowiedzi. 

Jednak 30 marca br. Pani dr Kozłowska złożyła podanie o wydanie świadectwa

pracy,  ale  deklarowała  swoją  pomoc  w  obsadzie  dyżurów  na  oddziałach

neonatologii i pediatrii. Jednak już 7 kwietnia br. z tej prośby się wycofała. 

Podczas  rozmowy z Panią dr Czuper- Dul na temat przywrócenia do pracy, Pani

Czuper - Dul przekazała, że Pani Kozłowska przekazała telefoniczną informację o

rezygnacji  z  dyżurów.  Z  tej  rozmowy  również  została  sporządzona  notatka

służbowa. 

Starosta uważa, że kwestia braku obsadzenia oddziałów neonatologii i pediatrii nie

jest winą Zarządu Powiatu. Poinformował, że lekarze: p. Styś, p. Dziubanowska –

Wojtyra oraz p. Czuper – Dul chciały aby wynagrodzenie Pani dr Kozłowskiej w

kwocie 5,5 tyś zł zostało podzielone na ww. lekarzy. 

Starosta dodał, że takie oświadczenia posiada na piśmie z podpisami i pieczątkami.

Naszego szpitala nie stać na zarobki w granicach 12-15 tyś zł miesięcznie. Starosta

poprosił aby Radni indywidualnie wyrobili sobie pogląd i ocenili żądania płacowe

lekarzy. Najbardziej  przykre,  że  mowa  jest  tylko  o  pieniądzach  ...  A  gdzie

podnoszenie poziomu opieki lekarskiej, a pacjenci?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – Narcyz Tokarki – poinformował, że od kilku dni

pełni  funkcję  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Całą  “historię”  SP  ZOZ  w



szczegółach przedstawił mu Starosta Pułtuski. Poinformował, że po spotkaniu z

ordynatorami “powiało optymizmem”, zmienia się sytuacji i myśli, że wszystko

zmierza  ku  dobremu.  Odnoście  bakterii  wykrytej  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –

poinformował, że szczegóły przedstawi Pani Iza Groszkowska Z-ca Dyrektora ds.

Pielęgniarstwa. Natomiast na pytanie Radnego J. Wala dotyczące zadłużenia SP

ZOZ, Dyrektor poinformował, że dług szpitala wynosi 536.000 zł.

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – p.  Iza Groszkowska – poinformowała, że w

miesiącu kwietniu br. był czyszczony oddział neonatologii, pediatrii i położniczy.

Czyszczenie  polegało  na  tym,  że  oddziały  były  malowane,  sprzątane  i

dezynfekowane. Zawsze po takich czynnościach, zgodnie z instrukcją i procedurą,

należy wykonać wymazy czystościowe, czyli próby mikrobiologiczne, w jakim

środowisku mikrobiologicznym znajduje  się pacjent.  Przy wykonywaniu takich

prób pojawia  się  zarówno flora  chorobotwórcza  jak i  fizjologiczna  jaka  otacza

pacjenta.  Dlatego  też  wyniku  badań   nie  można  podać  wcześniej  niż  jest  to

widoczne na płytce.

Jaka  to  jest  bakteria   -  dopiero  będziemy  wiedzieć  wówczas  gdy  pracownik

laboratorium naniesie ją na papier. 

W  wyniku  prób  czystościowych  okazało  się,  że  SP  ZOZ  hoduje  bakterie

chorobotwórczą  w  kilku  miejscach.  Zostały  podjęte  odpowiednie  działania

polegające  na  zakupie  odpowiednich  środków  dezynfekujących,  wdrożeniu

procedur,  skonsultowaniu  sytuacji  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno  –

Epidemiologiczną.  Sanepid  skonsultował  wstępnie  przypadek  i  zaznaczył,  że

będzie obecny przy następnym pobieraniu prób czystościowych. 

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

Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nigdy nie wnioskował o

przejęcie  szpitala a poza tym, z punktu widzenia prawnego,  Klub Radnych nie

mógłby nawet tego zrobić. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  jego  pytanie  zostało  źle  zrozumiane.



Wyjaśnił, że 15 maja br. Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych wnioskował o zamknięcie

trzech oddziałów, a Dyrektor SP ZOZ tego samego dnia wnioskuje do Starosty

jako Przewodniczącego Rad Społecznej SP ZOZ  o zamknięcie dwóch oddziałów. 

Zapytał,  czy  w związku  z  tym w ciągu  8  godzin  -  to  chyba  przerwa  między

jednym  pismem  i  drugim,  stało  się  coś,  że  oddział  położniczy  nie  podlega

dzisiejszej uchwale?

Następnie  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  z

wypowiedzi  Zastępcy  Dyrektora  Pani Izy  Groszkowskiej,  dowiedział  się  że  SP

ZOZ dziś zaczął współpracować z Sanepidem. 

Od 1 kwietnia do dziś minęło 2 miesiące. Obserwując współpracę Zespołu, który

zarządza szpitalem oraz działania Starosty, nasuwa się kilka spostrzeżeń.

Wiceprzewodniczący uważa, że jedną z przyczyn takiej sytuacji w SP ZOZ jest

niewłaściwe  zarządzanie  zakładem.  Poza  tym,  jeśli  niewłaściwe  zarządzanie  to

również niewłaściwe prowadzenie zakładu przez organ założycielski.  Uważa, że

takie postępowanie prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności szpitala. 

W  szpitalu  w  Pułtusku  funkcjonuje  jedynie  oddział  chirurgiczny  oraz  oddział

wewnętrzny.  Wiceprzewodniczący  poinformował  -  „przepraszam,  ale  z  całym

szacunkiem naprawdę my za chwilę, powinniśmy podnieść rękę, może wcześniej,

za przegłosowaniem o likwidacji powiatu, bo tak naprawdę, to nie mamy już co

robić, skoro sobie nie radzimy. Jeżeli już w tym momencie jest taka sytuacja, to

nasuwa się jeden wniosek Panie Starosto – nie radzi Pan sobie z prowadzeniem

szpitala. Takiego stwierdzenia nie można uniknąć. Po prostu jest Pan bezradny,

Panie  Starosto,  w  prowadzeniu  tego  szpitala.  Nie  ma  Pan  pomysłu  żeby

podpowiedzieć, jeśli chodzi o kwestię szpitala i proszę nie obwiniać Radnych, że

chcą złagodzić konflikt”.

Radny – Zbigniew Szczepanik – poinformował,  że  przysłuchując  się  dzisiejszej

wypowiedzi,  szczególnie  Wiceprzewodniczącego  K.  Łachmańskiego,  bądź

analizując  niektóre  artykuły  niektórych  dzienników  regionalnych,  lokalnych,



Radny zastanawia się, o co w ogóle “tym Panom” chodzi? Radny przypuszcza, że

przede  wszystkim  chodzi  o  zaszkodzenie  naszemu  społeczeństwu,  całemu

powiatowi.  Zwracając  się  do  Wiceprzewodniczącego  K.  Łachmańskiego,

poinformował,  że  nie  łączyłby  sprawy  wystąpienia  bakterii  ze  sprawą  barku

personelu medycznego. To są dwie oddzielne sprawy. Tak się jednak złożyło, że te

dwie rzeczy występują w tym samym okresie ale są od siebie niezależne. Radny

zaznaczył, że nie jest ekspertem aby mógł oceniać, czy jest bakteria w SP ZOZ,

czy jej nie ma. Czy jest to fikcja, czy prawda. Jednak są osoby, które zostały do

tego  powołane,  tj.  Zespół  ds.  Zakażeń  Szpitalnych,  w  którym  znajdują  się

odpowiedni  fachowcy.  To  właśnie  te  osoby  potwierdzają,  że  ta  bakteria  jest  i

zgodnie  z  zasadą  powinniśmy  im wierzyć.  Jednak  Radny  uważa,  że  to  nie  za

bardzo  udaje  się  Wiceprzewodniczącemu  K.  Łachmańskiemu.  Radny

poinformował,  że   nie  chce wymieniać całego Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia  Ziemi Pułtuskiej,  ponieważ najbardziej  aktywnym w dociekaniu,

dochodzeniu  prawdy  jest  Pan  Łachmański.  Dlatego  też  Radny  uważa,  aby

zostawić już sprawę bakterii,  ponieważ już toczy się z nią  “walka”  ,  natomiast

warto się zastanowić nad sposobem zdobycia kadry medycznej do szpitala. Radny

poprosił,  aby wysiłek Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego poszedł właśnie w

tym kierunku. 

Radna p. Krystyna Estkowska – uważa, że dyskusja odnośnie kadry w szpitalu jest

bardzo  ważna,  ponieważ  w momencie  kiedy  był  konflikt  z  lekarzami,  bardzo

głośno  było  słychać  zdania  również  od  lekarzy,  że  trudno  jest  znaleźć  lekarza

pediatrę. Sytuacja w Polsce jest taka, że o pediatrów  jest bardzo ciężko. Radna

chciałaby  aby  dyskusje  z  lekarzami  były  prowadzone  w taki  sposób,  aby  oni

jednak  zostali  w  pułtuskim  SP  ZOZ.  Pomimo  tego,  że  3  lekarki,  o  których

wspomniał Starosta, że szybko straciły pracę, równie szybko ją znalazły. Oznacza

to, że jednak rynek nie jest nasycony. Radna zaproponowała, aby rozmawiać bez

obrażania się, ponieważ cały czas nad Radą Powiatu “wisi” zarzut, że sytuacja w



szpitalu jest wynikiem niepozyskania lekarzy pediatrów. Chciałaby aby odejść “od

krzykaczów” a podejść do sprawy bardziej merytorycznie. 

Przewodniczący  Rady –  zgodził  się  z  wypowiedzią  Radnej  K.  Estkowskiej  i

zapytał czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Wiceprzewodniczący Rady – p. K . Łachmański – zwrócił się do Dyrekcji Szpitala

z pytaniem jak przedstawia się sytuacja personelu średniego i lekarzy oraz jakie są

straty w związku z nie funkcjonowaniem oddziałów szpitala? 

Następnie  Wiceprzewodniczący  zwrócił  się  do  Radnego  Z.  Szczepanika  –

informując,  że   myślą  przewodnią  jego  wystąpienia  było  właśnie  zapewnienie

opieki  zdrowotnej  mieszkańcom powiatu  pułtuskiego.  Przewodnicząca  Komisji

Budżetu i Finansów p. H. Pielachowska na dzisiejszym posiedzeniu Komisji pytała

“czy w przychodni jest wystarczająca liczba lekarzy pediatrów?” 

Wszystkim, tu obecnym na Sali Rady zależy aby utrzymać zakład, który zatrudnia

340 osób. To jest największy zakład pracy w Pułtusku. 

Radny  Z.  Szczepanik –  zwracając  się  do  Wiceprzewodniczącego  p.  K.

Łachmańskiego, poinformował, że chyba się nie rozumieją. Wyjaśnił, że intencją

jego wypowiedzi było omówienie spraw kadrowych szpitala ponieważ to jest teraz

najważniejsze i stanowi podstawę utrzymania działalności szpitala. “Uczepiliśmy

się” jakiejś tam bakterii. Ta bakteria, czy ona zostanie zlikwidowana, czy też nie,

to ona nie ma wpływu na to, czy zostaną pozyskani lekarze, czy też nie. Należy

działać tak, aby zapewnić opieką lekarską w szpitalu. 

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

się to, o czym wspomniał wcześniej oraz to co powiedział Pan A. Wiśniewski na

posiedzeniu Rady Społecznej  SP ZOZ, że w tym wszystkim chodzi o bakterię,

która nazywa się kadra. 

Radny Zbigniew  Szczepanik –  poinformował, że jeśli ktoś chce, aby potwierdzić

nieprawdę,  że  to  nie  bakteria  jest  powodem zamknięcia  szpitala,  to  dokładnie

wszyscy  wiedzą  jaki  powoduje  to  dalsze  konsekwencje.  Radny  uważa,  że  nie

można potwierdzić nieprawdy, tylko dlatego aby zamknąć oddziały i nie uzyskać



środków z NFZ na funkcjonowanie i otwarcie nowego szpitala. 

Radna Krystyna Estkowska – zapytał  czy po decyzji,  że odchodzą trzy lekarki

były  podejmowane próby ściągnięcia  nowych lekarzy?  Z iloma lekarzami były

prowadzone  rozmowy  i  w  jakiej  skali  jest  kłopot  jeśli  chodzi  o  zatrudnienie

nowych lekarzy. 

Starosta  Pułtuski –  poinformował,  że  zamieszczono  kilka  ogłoszeń  odnośnie

zatrudnienia  lekarzy  różnych  specjalności  -  jednak  głównie  chodziło  o  lekarzy

pediatrów i neonatologów. Na temat podjęcia pracy w Szpitalu rozmawiano z ok.

20  lekarzami.  Starosta  poinformował,  że  była  podjęta  próba  uruchomienia

oddziałów  pediatrii  i  neonatologii  na  początku  maja  br.,  jednak  ze  względów

personalnych, nie powiodła się. 

Kolejna  próba  uruchomienia  ww.  oddziałów  została  podjęta  ok.  7  maja  br.

Potencjalna  ordynator  oddziału  p.  Pani  dr  Drężek  miała  upoważnienie  do

prowadzenia rozmów z innymi lekarzami. Jednak kilka godzin wcześniej  przed

otwarciem  oddziałów,  okazało  się  że  jedna  z  lekarek  pediatrów,  która  miała

zaplanowany  dyżur,  odwołała  go.  Starosta  poinformował,  że  publicznie  może

stwierdzić,  że  jest  “cicha  zmowa”  pomiędzy  lekarzami,  aby  nie  pozwolić

uruchomić oddziałów. Starosta poinformował, że nie zwolnił żadnego lekarza z

pracy w szpitalu. Lekarze sami podjęli taką decyzję, nie zgadzając się na warunki

przedstawione w porozumieniu.  Starosta  uważa,  że dla niego najważniejsza jest

praca  i  stara  się  ją  wykonywać  najlepiej  jak  potrafi.  Odnośnie  wypowiedzi

Wiceprzewodniczącego Rady Pana K. Łachmańskiego, że „ Starosta sobie nie radzi

z SP ZOZ” jest bardzo niesprawiedliwe, bo równie dobrze Pan K. Łachmański,

jako wybitny kierownik dużej jednostki, mógłby zgłosić się swoją kandydaturę na

Dyrektora  SP ZOZ  i Zarząd chętnie by mu te obowiązki powierzył. 

Zarząd  Powiatu  czekał  na  bardzo  dobrego  managera.  Przeprowadzono  liczne

rozmowy.  W związku z tym opowiadanie,  że  ktoś  sobie  nie  radzi,  jest  nie  na

miejscu. 



Wicestarosta  Pułtuski  –  poinformował,  że  nie  zgadza  się  z  wypowiedzią

Wiceprzewodniczącego  K.  Łachmańskiego,  że  Zarząd  Powiatu  oraz  te  osoby,

które na dzień dzisiejszy starają się w jakiś sposób rozwiązać problem SP ZOZ, są

przeciwko bezpieczeństwu zdrowia publicznego w powiecie. Z wypowiedzi Pana

Łachmańskiego wynika również, że tylko jego koncepcje oraz jego kolegów  są

tymi właściwymi  dążącymi do  zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego w

powiecie pułtuskim, natomiast pozostali Radni, w tym Starosta, Zarząd Powiatu,

nic nie robi w tym zakresie. Wicestarosta podkreślił, że tak nie jest. 

Wicestarosta  poinformował,  że  Starosta  Pułtuski  w  swoim  wystąpieniu

przedstawił,  informację  o  swoich  działaniach  dot.  SPZOZ  podejmowanych  w

okresie  3  miesięcy.  Wicestarosta  przypomniał,  że  od  miesiąca  grudnia  były

prowadzone rozmowy,  które  po 3 miesiącach zostały zakończone podpisaniem

porozumienia, w tym również zostało podpisane porozumienia z lekarzami. 

Uważa, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu oraz Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

wywiązali się z tego, co zostało ustalone. Wicestarosta poinformował, że na tej sali

Rada Powiatu podjęła  decyzję  w sprawie  podpisania porozumień ze  związkami

zawodowymi działającymi przy SP ZOZ, określając  jednocześnie warunki  tych

porozumień.  Jednocześnie  Rada  Powiatu  zobowiązała  Zarząd  Powiatu  do

realizacji ww. decyzji. Nie było to łatwe zadanie.  Wicestarosta przypomniał, że

lekarze żądali  podwyżki o 3 tys.  zł. natomiast  po rozmowach, wynegocjowano

kwotę  podwyżki  500  zł.  -  czyż  to  nie  jest  praca  wykonana  przez  zespół

negocjacyjny,  przez  Pana  Starostę  oraz  przez  osoby,  które  podpisały  protokół

negocjacyjny? Wicestarosta  uważa,  że jest  to sukces.  Na dzień dzisiejszy kolega

Radny  mówi  zobowiązaniach  roku  2007r.  Takie  same  są  i  teraz  –  poziom

zobowiązań roku 2007r. to 1.300.000 zł. Dodał, że na dzień dzisiejszy za I kwartał

roku  2008r.  suma  zobowiązywać  wynosi  400.707  zł.  Zaznaczył,  że   “nie  ma

tragedii”, natomiast problem tkwi w tym, że nie ma dopływu środków. Nie ma



“żywych  pieniędzy”,  którymi  Pan  Dyrektor  SP  ZOZ  mógłby  codziennie

gospodarować,  płacić  za  leki  itp.,  pieniędzy  potrzebnych  do  funkcjonowania

zakładu. Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie ma nic do ukrycia.

Poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  przychodnię  to  brak przychodów na  oddziale

neonatologicznym stanowi kwotę 43.560 zł., natomiast oddział dziecięcy – brak

przychodów to kwota 79.000 zł. Należy również pamiętać, że jeśli nie funkcjonują

oddziały, nie są również ponoszone koszty. 44.256 zł. to brak kosztów na oddziale

neonatologicznym, natomiast na oddziale dziecięcym nie są ponoszone koszty w

wysokości 45.239 zł. Dodał, że łatwo policzyć jakie są straty nie funkcjonowania

oddziałów.  Sytuacja  SP  ZOZ  jest  o  tyle  napięta,  i  tu  zgadza  się  z  Radną  K.

Estkowską,  że w całym kraju brakuje lekarzy,  natomiast  jeśli  chodzi o lekarzy

pediatrów,  jest  totalny  ich  brak.  Powodem  tego  jest  to,  że  ok  15%  lekarzy

wyemigrowało,  natomiast  większość  lekarzy,  którzy pracują  w zespole  lekarzy

rodzinnych, na terenie naszych gmin to są właśnie pediatrzy. Na interwencję Pana

Starosty,  Pani  dr  Sawicka  zajęła  się  tym  tematem  i  rozpoznała  cały  rejon.

Dzwoniła  do wszystkich gmin,  gdzie  są  lekarze  rodzinni.  W sumie  jest  ich 18.

Należy również zaznaczyć, że jest zakaz konkurencji. Lekarze pediatrzy pracując

w zespołach opieki  medycznej  w gminach, nie mogą podjąć  pracy w SP ZOZ.

Wicestarosta podkreślił, że rozeznanie terenu również było. Poprosił aby pochylić

się nad sprawą szpitala. Uważa, że jeśli wszyscy zgodnie będą dążyć do polepszenia

sytuacji, to przez okres 2-3 miesięcy będzie można odtworzyć to co było, a być

może jeszcze więcej lekarz będzie chciało pracować. Wicestarosta poinformował,

że  łatwiej  jest  kogoś  pozyskać  z  kierunku  Warszawy,   jednak  tam  godzina

dyżurowa kosztuje w granicach 50-60 zł., natomiast w Pułtusku 42-43 zł – i tutaj

tkwi największy problem. 

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

wiedzą to, że łatwiej jest stracić niż pozyskać. Dlatego pyta, czy nie warto było

tego konfliktu  wcześniej  załagodzić.  Dodał,  że  podziwia  Wicestarostę  za  dobre



samopoczucie. Niestety nie ma dopływu środków. Wiceprzewodniczący zapytał,

czy  pół  roku  temu  Wicestarosta  nie  był  w  Zarządzie  Powiatu,  kiedy  był

przygotowywany  kontrakt  do  NFZ? Uważa,  że  nie  zostały  do  końca

wykorzystane możliwości kadrowe SP ZOZ np.  Pani dr Kozłowska mogła mieć

poradnię w Przychodni.. Natomiast dziś to jest już maj i z NFZ nie można już

negocjować warunków kontraktu. Uważa, że Wicestarosta doskonale o tym wie.

Dodał jeszcze raz, że dziwi go takie dobre samopoczucie Wicestarosty. 

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że w chwili obecnej Wiceprzewodniczący

Łachmański opowiada bzdury. Nie będzie rozwijał tego wątku. Natomiast z Panią

dr  Kozłowską  Wicestarosta  przeprowadził  wiele  rozmów  i  być  może  kiedyś

Wiceprzewodniczący dowie się na jaki temat były prowadzone rozmowy. Dodał,

że  Wiceprzewodniczący  nie  ma  zielonego  pojęcia  dlaczego  pani  dr  Kozłowska

odeszła i o jakie pieniądze chodziło. 

Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady p. Jerzy Król. Obecna liczba Radnych

wynosi 15. 

Burmistrz Miasta Pułtusk – p. Wojciech Dębski – poinformował, że on również

należy do Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej. Przeprosił, że zabiera

głos,  gdyż szanuje  odrębność  samorządów, szanuje  to,  że to samorząd powiatu

odpowiada za służbę zdrowia. Poinformował, że po przeczytaniu pierwszej strony

Tygodnika Pułtuskiego, zastanawiał się czy Redaktor nie przesadza. Rozmawiał z

Panem  Andrzejem  Wiśniewskim  i  doszedł  do  wniosku,  że  może  jest

przewrażliwiony. Jednak w chwili obecnej cała dyskusja upewniła go tylko, co do

tego, że jest jeden istotny problem. Niezależnie od tego, czy ta bakteria jest, czy jej

nie ma, to i tak  oddziały neonatologii i pediatrii nie mogłyby funkcjonować z

powodu braków kadrowych. Poinformował,  że w momencie jeśli rzeczy nie będą

nazywane  po  imieniu  oraz  określone  faktyczne  problemy,  wówczas  nie  ma

możliwości ich rozwiązania. 

Wracając  do  ostatniego  posiedzenia  Rady  Społecznej  SP  ZOZ  Burmistrz



poinformował, że Pan A.Wiśniewski, reprezentuje  w Radzie Społecznej SP ZOZ

Gminę Pułtusk. Stało się jednak tak, że “Ci bliżsi” organowi prowadzącemu po

prostu wyszli z Sali a Pan Andrzej Wiśniewski nie otrzymał odpowiedzi na swoje

zapytania. Poza tym tak naprawdę został przegłosowany. 

Burmistrz  dodał,  że  dzisiejsza  dyskusja  tylko  go  upewnia,  że  te  problemy

faktycznie  występują.  W związku  z  tym,  wypowiadając  się   nie  jako  członek

Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej,  lecz  jako  Burmistrz  Miasta

Pułtusk, uważa, że Gmina Pułtusk dała nie tylko werbalny wyraz tego, że sprawy

służby zdrowia są jej  bliskie i jest gotowa wspierać służbę zdrowia w trudnych

sytuacjach.  Jednak  nie  da  się   w jakiś  sposób  współpracować,  kiedy mamy do

czynienia  “z  mydleniem  sobie  oczu”  oraz  kiedy  problemy  są  “nakrywane

czapkami”  poprzez  głosowania.  Uważa,  że  problemy  należy  rozwiązywać  w

sposób należyty. Należy w otwarty sposób o nich mówić. Wówczas nie byłoby

tak burzliwej  dyskusji,  wzajemnych oskarżeń,  że ktoś  na takich sprawach chce

zyskać jakiś kapitał. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że uważa, iż jest już najwyższy czas aby

wszyscy usiedli do jednego stołu i zastanowili się nad sprawą służby zdrowia w

powiecie pułtuskim. Służba zdrowa jest nie tylko dla miasta Pułtusk ale również

dla  pozostałych  gmin powiatu  pułtuskiego.  Przewodniczący  zaproponował  aby

wyjść sobie na przeciw i wzajemnie pomagać zarówno sobie jak i mieszkańcom.

Wiadomą rzeczą jest,  że gdy trwały negocjacje w sprawie podwyżek w  służbie

zdrowia, było różnie. Jednak ta sprawa jest już zamknięta. Przewodniczący Rady

poinformował,  że  przyszłość  naszego  szpitala  jest  w  nowym  obiekcie  na

Popławach.  Powinniśmy dążyć  do tego  aby obecny szpital  znalazł  się  tam jak

najszybciej. 

Jeśli  teraz wszyscy rozmawiamy o teraźniejszości to mówmy do siebie  tak aby

można było się zrozumieć. Jeśli będzie „spychologia” to nic w powiecie pułtuskim

nie będzie można zrobić. 



Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  w  imieniu  Klubu  Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, podziękował za zaproszenie do

wspólnych obrad. Dodał, że po raz pierwszy takie zaproszenie padło. 

Radny - p. K. Pieńkos – poinformował,  że Radny K. Łachmański na początku

posiedzenia  zaznaczył,  że  Klub  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  będzie  głosował  przeciw  zamknięciu  oddziałów.  Jednak  należy  się

zastanowić co się stanie, jeśli oddziały nie zostaną zamknięte teraz. Kto je wówczas

zamknie  i  na  jaki  okres  czasu?  Na  dzisiejszym  posiedzeniu  było  wyraźnie

powiedziane o tym, że od 1 czerwca tych oddziałów nie da rady otworzyć. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 9 Radnych

Przeciw 5 Radnych 

Wstrzymało się 1 Radny 

Uchwała Nr XIX/143/08 został podjęta. 

O godz. 16.00 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach.

Ad. 3 

Po przerwie o godz.  16.10 Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji

następnego  punktu  porządku  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu

powiatu na 2008r.

Przewodniczący  Rady -  poprosił  Panią  Skarbnik  o  przedstawienie  projektu

uchwały. 

Skarbnik  Powiatu –  poinformowała,  że  proponowana  jest  zmian  do  budżetu

polegającą  na  wprowadzeniu  dwóch  projektów  realizowanych  z  programu

operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeden projekt realizowany będzie przez Powiatowy

Urząd Pracy w Pułtusku pn. “Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Pułtusku”. Wartość zadania – 125.621 zł., w tym 106.778 zł. - dotacja rozwojowa

z  programu Kapitał  Ludzki,  16.630  zł.  -  udział  własny  powiatu  zabezpieczony



środkami finansowymi jednostki.   Drugi  projekt realizowany przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie  w Pułtusku pn.  “Pomagamy naszym klientom aby

potrafili sami sobie pomóc”. Łączna wartość projektu wynosi 291.473 zł. w tym:

udział powiatu – 30.605 zł. Na udział powiatu składają się świadczenia dla rodzin

zastępczych realizowanych w ramach budżetu PCPR oraz  dotacja rozwojowa w

kwocie 260.868 zł.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał  treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/145/08 został podjęta. 

Ad. 4 

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie do  realizacji  następnego  punktu

porządku  Podjęcie  uchwały w sprawie:  przystąpienia  do realizacji   projektu

„Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”.

Przewodniczący-  poprosił Pana Starostę o zabranie głosu w powyższej sprawie. 

Starosta – poinformował, że  Rada Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 marca br.

podjęła uchwałę nr XVII/125/08 w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu

„Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski”. Obecnie

ze  względu  na  wymogi  mazowieckiej  jednostki  wdrążającej  projekty  unijne

zachodzi konieczność określenia udziału własnego powiatu.  Wobec powyższego

proponuje się aby §2 powyższej uchwały otrzymał brzmienie:

 „Powiat  pułtuski  zapewnia  w  2008  r.  w  ramach  środków  własnych  (wkład



własny) środki w kwocie 30.605 zł przeznaczone w budżecie powiatu pułtuskiego

na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowankom rodzin zastępczych i

placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

Natomiast w §1 zostanie dodane zdanie drugie w brzmieniu „Poddziałanie 7.1.2

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy

rodzinie”.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/144/08 został podjęta. 

Ad. 4a

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XIX/146/08 został podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie do  realizacji  następnego  punktu

porządku Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 



Radny – Jerzy Wal  poinformował,  że  w dniu 19 maja  br.  na  terenie  powiatu

pułtuskiego dobyło się impreza Święto Samorządowo – Ludowe. Radny zapytał

Starostę , czy Zarząd finansował lub współfinansował tę imprezę i jeżeli tak to na

jaką kwotę. Czy inne organizacje również współuczestniczyły w organizowaniu

tej imprezy. Jeżeli to nie jest tajemnicą to prosił o podanie kwot. 

Starosta  Pułtuski    poinformował,  że  odpowiedzi  na  zadane  pytanie  udzieli

Skarbnik Powiatu. 

Skarbnik  Powiatu poinformowała,  że  Święto  Samorządowo  –  Ludowe  było

sfinansowane ze sponsoringu, tj. 5.000zł z Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

pomoc  Marszałka  Woj.  Maz.  polegająca  na  tym,  że  Marszałek  bezpośrednio

pokrył koszty występów zespołów muzycznych. Z budżetu powiatu nie na święto

samorządowo – ludowe nie przeznaczono ani jednej złotówki.

Radny  –  Jerzy  Wal –  poinformował,  że  chciałby  donieść  się  do  słów  Pana

Wicestarosty,  które  zostały  skierowane  do  Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  K.

Łachmańskiego.  Poinformował,  że  zna  Pana  Wicestarostę  jako  człowieka

mądrego, inteligentnego jednak słowa jakie padły nie powinny mieć miejsca na tej

Sali Rady. 

Ad. 6

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad  Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Przewodniczący  podziękował  za  udział  w  obradach  dziewiętnastej  Sesji  Rady

Powiatu  -  Radnym i zaproszonym gościom.  Obrady dziewiętnastej  Sesji  Rady

Powiatu uważam za zamknięte. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.25.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski
Bogumiła Przybyłowska 


