
Zalqcznik 
do Uchwaly Nr 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	2018r. 

Uzasad rr le fie 

Rada Powiatu w Pultusku dzialaj4c na podstawie art. 229 pkt 4 kodeksu 

postepowania administracyjnego rozpatrzyla skarge na dzialalnoge Zarzqdu 

Powiatu w Pultusku, jak4 zio2y1 mieszkaniec Pultuska 
Z. L. Skarg dotyczy 

przekazania Diecezji Plockiej 6 obrazow o tematyce religijnej w fonnie 

darowizny przez Zarz4dPowiatu w Pultusku. 

• ada Powiatu w Pultusku po zapoznaniu sic ze skargq Z. L. wyjagnieniami 

Zarzadu Powiatu w Pultusku, dokumentami zgromadzonymi w Starostwie , 

dotycz4cymi przedmiotowej sprawy, przepisami kpa w zakresie rozpatrywa la 
skarg 

ustalila nastcpujgcy stan faktyczny: 

W zwiazIcal z przeniesieniem szpitala wraz z kaplic4 przyszpitaln4 do nowego 

obiektu przy ulicy T. Kwiatkowskiego , yrektor Samodzielnego Publicznego 

Zakladu Opieki Zdrowotnej i Kapelan Szpitala w dniu 19 kwietnia 2011r. 

zwrociii sic do Zarzadu Powiatu o protokOlarne przejecie 6 obrazow, ktore 

stanowily wyposaZenie kaplicy. 

yrektor SPZOZ poinformowaia, Ze wobec faktu, iz obrazy s4 dzielarrbi sztuki 

sakralnej powinny bye odpowiednio zabezpieczone. 

Zarzqd Powiatu postanowil, ze obrazy tymczasowo bed4 przechowywane w 

Starostwie Powiatowym w Pultusku przy ul. Bialowiejskiej. Realizujac to 
postanowienie Starostwo: 

- w dniu 21 kwietnia 2011r. przejelo obraz „Sw. Stanislawa Kostki" wraz z 

nal Zonq na niego sulcienkq, 

w dniu 12 raja 2011r. przejcio pozostalych 5 obrazOw. 



Podstawq prawnq przekazania obrazOw przez SPZOZ byla decyzja Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000r. 
(GGN.C-IV/7723-2/4/12/00) na 

podstawie IctOrej Powiat Puttuski z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. nabyl 

nieodplatnie wlasnoe mienia Skarbu Patistwa beclqcego we wladaniu SPZOZ w 

Pultusku tj. nieruchomoki zabudowane a majqtek ruchomy Skarbu Paristwa 

przekazany w nieodplatne uZytkowanie SPZOZ w Pultusku z dniem 1.01.1999r. 
stai sic wfasnokiq S ZOZ w Pultusku. 

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow na spotkaniu z 

przedstawicielami Powiatu Pultuskiego w dniu 27.04.2011r. przekazal, 
iz 

naleZy pod* czynnoki formalno-prawne aby obraz Sw. Stanislawa Kostki 

y poddany ogledzinom 
mOgl bye wpisany do rejestru zabytkow. Powinien on be 

• 
aby ustalie stan jego zachowania a w konsekwencji ustalie program prac 
konserwacyjIlych. 

22 sierpnia 2011r. Starostwo Powiatowe zlecito sporzadzenie informacji w 

postaci metryki obrazow — co bylo niezbydne do wystqpienia z wnioslcie o 
wpisanie obrazOw do rejestru zabytkow. 	

m 
 

Zarzqd uznal, Ze p r dokonaniu powyZszych prac naleZy okre§lie miejs 

docelowej lokalizacji obrazOw. Musi to bye miejsce: godne, bezpieczne ce 

odpowiednich parametrach ( temperatura ,wilgotnoge ). Po dokonaniu 

wstepnych ekspertyz Starosta Pultuski w imieniu Powiatu Pultuskiego wystqpii 

do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora ZabytkOw z wnioskiem o • 
wpisanie 2 obrazow do rejestru zabytkow. 

Po przeprowadzeniu przewidzianych prawem czynnoki Mazowiecki 

Konserwator Zabytkow w dniu 3 paiciziemika 2011r. orzekl o wpisaniu do 

rejestru zabytkow ruchomych wojewOdztwa mazowieckiego obrazow: 

- „Ch_rystus w cierniowej koronie" wraz z ramp. — decyzja Nr 1162/2011; 
- „1.4/. Stanislaw Kostka" wraz z nalozonymi na niego srebrzystq i zloconq. 
sukienkami - decyzja Nr 1163/2011. 

Realizujqc procedure formalno-prawnq Zarzqd Powiatu w dniu 15 lutego 

2011r. zlecil dokonanie wyceny 6 przedmiotovvych obrazow Rzeczoznawcy z 



listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzeczoznawca dokonal 

vvyceny ustalajac nastepuja.ce wartoki obrazow: 
1. Sw, Katarzyna Laboure — wartoge 4.000,00 zl, 
2. Sw. Stanislaw Kostka — wartoge 45.000,00 zl, 
3. Chrystus w cierniowej koronie — wartok 18.000,00 zl, 
4. Matka Boska olesna — wartoge 10.000,00 zl, 
5. Sw. Wincenty A'Paulo — wartok 8.000,00 zl, 
6. Sw. Ludwika de Marillac — wartok 8.000,00 zl, 

lqczna wartok obrazow — 93.000,00 zl. 

W dniu 5 marca 2012r. obrazy zostaly ubezpieczone przez Powiat Pultuski na 

podstawie polisy EWT0012682 na okres do 31.12.2012r. Kolejne umowy 

zostaly zawierane na lata nastepne. 

Realizujqc obowiqzki wynikajace z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad 

zabytkarni (Dz.U. z 2010r, poz. 871 ze zm. ) aby nie dopukie do zagroZeti 

mogacych spowodowae uszczerbek dla wartoki zabytkOw Zarzqd Powiatu 

podjal decyzje, ktora zapewniala odpowiednie miejsce przechowyvvania 
obrazow. 

I tak Zarzqd Powiatu postanowil przekazae obrazy (6 sztuk) w depozyt 

Muzeum Romantyzmu w OpinogOrze. 

Stan obrazow byl na tyle zly , Ze Zaden z 6 obrazow nie mogl bye wystawiony 

• do ekspozycji poniewa2 mogloby to narazie obrazy na dalsze niszczenie. 

Zarzqd Powiatu mial wiedze dotyczacq stanu obrazow ktora pochodzila od 

autora metryk. Stwierdzil on, i2 obrazy sa bardzo zniszczone i nie majg oznak 

przeprowadzania ich konserwacji. 

Istotnq jest informacja, iz Starosta Pultuski po spotkaniu z Biskupem Plockim 

w dniu 4 lutego 2013r. potwierdzil wczegniejszq deklaracje, iz „Zarzqd Powiatu 

bedzie ubiegal sic o pozyskanie grodkow finansowych na przeprowadzenie 

konserwacji obrazow a po jej dokonaniu wspolnie z przedstawicielami Diecezji 

Plockiej zostanie ustalone godne miejsce do przechowywania i ekspozycji 

obrazow". 



• 

• 

Realizujqc powy2sze zamierzenia Zarzqd Powiatu postanowil wystqpiO do 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji w wysokoki 

40.000,00 zt. na przeprowadzenie konserwacji dw6ch zabytkowych obrazow. 

ecyzja Ministra byla negatywna. 

W sytuacji braku grodkow na przeprowadzenie konserwacji obrazow 	oraz 
deklaracji Biskupa Plockiego o podjeciu dzialan naprawczych wobec dwoch 

brazow - zabytkOw i wystawieniu obrazOw do ekspozycji w Muzeum 

Diecezjalnym w Plocku , Zarzqd Powiatu w Pultusku w dniu 19 kwietnia 2017r. 

pod* uchwate Nr 392/2017 w sprawie przekazania w formie darowizny — 
skladnikow mienia ruchomego. 

Umowa darowizny zostala podpisana przez Strony tj. Powiat Pultuski — 

(darczylica) i Diecezje Plockq — (obdarowany) w dniu 24.05.2017r. Tym 

samym obrazy zgodnie z wczegniejszq deklaracjq Zarzqdu znalazly sic w 

miejscu godnym i bezpiecznym dla nich. 

Rada Powiatu w Pultusku po zapoznaniu sic z vvyjagnieniami Zarzqdu 

przedstawia odpowiedzi na 5 pytan jakie zawarte byly w tregci skargi. 

Pyt. nr 1. Uchwala Nr 392/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 19 kwietnia 

2017r, w sprawie przekazania w formie darowizny skladnik6w mienia 

ruchomego (zwana dalej uchwalq darowizny) zostala podjeta w sposob zgodny 

z przepisami prawa. 

Pyt nr 2. Uchwala darowizny byla konsekwencjq ustalen stron tj. Zarzqdu 

Powiatu i Diecezji Plockiej zgodnie z ktOrym „godne miejsce do 

przechowywania i ekspozycji obrazow zostanie ustalone wspolnie przez 

przedstawicieli Zarzqdu Powiatu i Diecezji Plockiej". 

Pyt nr 3. Umowa darowizny nie wymaga od obdarowanego przekazania 

darczyncy jakichkolwiek korzyki. 

Pyt nr 4. Zadna z uchwal podjetych przez Zarzqd Powiatu w Pultusku „nie 

dziala na szkode Powiatu Pultuskiego"'. 

Pyt. nr 5. Konsekwencj4 uznania, iz uchwala darowizny zostala podjeta w 

sposob zgodny z przepisami prawa nie ma podstaw do „ podjycia krokow 

dyscyplinarnych winnych naruszenia prawa". 



SEKRET Z PO 

W gwietle powyzszych argumentOw i wyjagnien Rada Powiatu w Pultusku 

uznaje skarga p. Z.L. za bezzasadnq. 

Jednoczegnie Rada Powiatu w Pultusku informuje 12 zgodnie z art. 239 § 1 kpa 

tj. w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia zostala uznana za 

bezzasadnq , i jej bezzasadnoge wykazano w odpowiedzi na skarga , a skar4cy 

ponowil skarga, bez wskazania nowych okolicznoki organ wlagciwy do jej 

rozpatrzenia (Rada Powiatu w Pultusku) mote podtrzymae swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiedniq adnotacj4 w aktach sprawy- bez zawiadamiania 

skartqcego. 

• 

mgr golzata wska 
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