
Protokół  Nr  IV/03

IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

w dniu  21 lutego 2003r. 

Ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski otworzył  IV Sesję Rady Powiatu w

Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13

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

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.2

Przewodniczący  zaproponował  przejście  do  punktu  drugiego  porządku  obrad

zgłaszanie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian porządku obrad? 

Starosta Pułtuski poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje rozszerzenie porządku

obrad Sesji o punkty:

1) zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  świadczeń

Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Starosta poinformował, że ZOZ w Pułtusku do końca 1999r. sprawował zarząd

nad nieruchomościami oraz świadczył podstawową opiekę zdrowotną  dla Miasta

i  Gminy  Nasielsk.  Z  chwilą  powstania  powiatów,  powiat  nowodowrski,

podobnie jak każdy powiat komunalizował majątek na swoim terenie i wystąpił o

przekazanie  nieruchomości  położonej  w Nasielsku (Przychodnia  SP ZOZ).  W

międzyczasie Miasto i Gmina Nasielsk utworzyły Samorządowy Zakład Opieki

Zdrowotnej  w  Nasielsku,  Pieścirogi  Stare  ul.  Sikorskiego  1.  Wojewoda

Mazowiecki  wydając  decyzje  przyznał  majątek  na  rzecz  powiatu

nowodoworskiego,  lecz  Zarząd  Powiatu  powyższą  decyzję  zaskarżył.  Starosta

poinformował,  że  obecnie  jest  propozycja  dot.  bezkonfliktowego  rozwiązania

sprawy Nasielska, czego wyrazem jest przedstawiony projekt uchwały. 
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2) Starosta poinformował, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 3 grudnia 2002r. wydał

rozporządzenie dot. zakazu poruszania się łodziami motorowymi na rzece Narew

na odcinku Wierzbica – Obryte. 

Starosta zaproponował, aby Rada Powiatu zajęła stanowisko w sprawie zakazu

używania łodzi motorowych na rzece Narew.  

3) Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie pod obrady Sesji punktu –

podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata powiatu pułtuskiego do Związku

Powiatów Polskich.   Przewodniczący wyjaśnił,  że do Rady Powiatu wpłynęło

pismo  od  Związku  Powiatów  Polskich  dot.  przekazania  danych  osobowych

delegata na Zgromadzenie Ogólne ZPP. 

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami

w sprawie zmian porządku obrad Sesji:

1) wnioski Starosty Pułtuskiego 

- wprowadzenie pod obrady Sesji punktu „Zaopiniowanie projektu uchwały w

sprawie ograniczenia świadczeń SP ZOZ w Pułtusku”

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty. Powyższy temat zostanie omówiony w punkcie 9a.

- wprowadzenie pod obrady Sesji punktu „Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku

w sprawie zakazu używania łodzi motorowych na rzece Narew”

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty. Powyższy temat zostanie omówiony w punkcie 18.

2) wniosek  Przewodniczącego  Rady  dot.  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wyboru

delegata powiatu pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty. Powyższy temat zostanie omówiony w punkcie 17.
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Przewodniczący  Rady  odczytał  porządek  obrad  Rady  Powiatu  wraz  z

uwzględnionymi  wnioskami i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem:

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Porządek obrad został przyjęty. 

Na Salę Rady wszedł Radny Stanisław Myślak

Stan radnych – 14. 

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu III Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie pułtuskim.

- podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku. 

6. Rozpatrzenie  i  przyjęcie  informacji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2002r.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  informacji  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów o zakresie ochrony prawnej konsumentów za rok 2002

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdań finansowych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały. 

9a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia świadczeń SP ZOZ w

Pułtusku

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy  stałych Komisji  Rady

Powiatu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Banku na obsługę bankową budżetu powiatu

pułtuskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
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15. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  warunków pracy i  płacy  Powiatowemu

Rzecznikowi Konsumentów

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002. 

17. Podjęcia  uchwały w sprawie  wyboru delegata  powiatu pułtuskiego do Związku

Powiatów Polskich.

18. Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku   w  sprawie  zakazu  używania  łodzi

motorowych na rzece Narew

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

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

22. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3 

Przyjęcie protokółu III Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

Przewodniczący Rady poinformował ,  że do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokółu trzeciej Sesji Rady Powiatu. 

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

sprawie?

 

Wobec braku propozycji  zmian protokółu III  Sesji  Rady Powiatu  Przewodniczący

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół III Sesji został przyjęty. 

Ad. 4 

Interpelacje i zapytania radnych.   

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.

Przed przystąpieniem do realizacji  punktu piątego porządku obrad Przewodniczący

Rady  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawieniePrzewodniczących  Komisji  Stałych  Rady Powiatu  o  przedstawienie

opinii o tematach będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. opinii o tematach będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 
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Opinie Komisji stanowią załącznik do protokółu Rady Powiatu w Pułtusku.  

Ad. 5 

Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie pułtuskim.

- podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku. 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pułtuskiego o przedstawienie informacji. 

Starosta  Pułtuski poinformował,  że  reforma  szkolnictwa  ponadpodstawowego  –

wprowadzenie dodatkowego szczebla edukacji – gimnazjum, spowodowała  znaczne

zmniejszenie liczby uczniów. Rok szkolny 2001/2002 był rokiem eksperymentalnym

– funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego bez jednego rocznika. Subwencja

oświatowa nie wystarczyła na bieżące funkcjonowanie tych placówek, nie mówiąc już

o  zabezpieczeniu  środków  na  regulację  płac  (podwyżkę),  zwiększenie  dodatku

funkcyjnego  i  motywacyjnego  nauczycielom.  W  roku  2002  powiat  przeznaczył  z

innych  środków 1.119.039  zł  na  oświatę,  w tym ze  środków własnych  686.695  zł

(m.in. ze sprzedaży majątku).

Temat funkcjonowania oświaty powiatu pułtuskiego nie może być odkładany na tzw.

„potem”.  Zarząd Powiatu odpowiedzialny za gospodarkę finansową  całego powiatu

zobowiązany jest  do monitorowania  i  dawania ewentualnych wskazań,  gdzie  może

być  zagrożenie.  Starosta  poinformował,  że  rozumie  dyrektorów  jednostek

oświatowych,  ponieważ  każdy  walczy  i  broni  „swojego  podwórka”  ,  ale  Zarząd

Powiatu i Rada Powiatu nie można mówić tylko o jednej jednostce, czy też tylko o

placówkach  oświatowych  ponieważ  należy  zabezpieczyć  sprawne  funkcjonowanie

wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  temat   „bieżące  funkcjonowanie  placówek

oświatowych” zostało omówione na posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji stałych

Rady Powiatu,  oraz na spotkaniach dyskusyjnych  z dyrektorami szkół,  związkami

zawodowymi, radami pedagogicznymi, rodzicami i uczniami, a także z Dyrektorem

Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. 

Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  reprezentuje  interesy  powiatu  i  jeżeli

podczas  debaty  społecznej  uznamy,  że  placówki  oświatowe  będą  prowadzone  w

określonym kształcie, to taką  decyzje Zarząd będzie realizował. 
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Starosta poinformował, że na pytanie, które prawdopodobnie może się pojawić,  „Co

do tej pory zrobiły władze powiatu? należy odpowiedzieć, że gdyby poprzedni Zarząd

Powiatu oraz Rada Powiatu nie podejmowały decyzji zmierzających do ograniczenia

wydatków dokonywanych na oświatę, sytuacja byłaby znacznie trudniejsza. Poza tym

reorganizacja  szkolnictwa  pondpodstawowego  i  sytuacja  gospodarcza  państwa

wymusiła  na  samorządach  podejmowanie  takich  decyzji.  Starosta  zapytał,  czy

samorząd  powiatowy  jest  w  stanie  dokładać  do  funkcjonowania  placówek

oświatowych? Są dwa źródła pokrywania niedoboru w szkołach – subwencja  drogowa

i zaciągnięty kredyt. Budżet państwa na rok 2003  został już uchwalony, ale w zeszłym

roku powiat pułtuski otrzymał znacznie mniej subwencji, niż przewidywano. Obecnie

prowadzone są rozmowy nt. reformy finansów publicznych, ponieważ wprowadzenie

reform bez wprowadzenia reformy finansów publicznych jest fikcją samorządności i

demokracji.  Poza  tym  każda  zmiana  ustawy  o  dochodach  jednostek  samorządu

terytorialnego jest niekorzystna dla samorządów. 

Rada Powiatu, Zarząd Powiatu oraz osoby z najbliższego otoczenia oświaty powinni

wypracować   w  dniu  dzisiejszym  stanowisko  w   sprawie  prawidłowego

funkcjonowania oświaty. Należy przyjąć strategiczny plan nakierowany na przyszłość

edukacji ponadgimnazjalnej. Zarząd Powiatu zaproponował warianty, dot.  organizacji

szkół ponadgimnazjalnych w roku szkol. 2003/2004. Niestety Dyrektor Delegatury w

Ciechanowie Kuratorium Oświaty w W-wie  na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2003r.

poinformowała,  że  wyrazi  negatywną opinię  w powyższej  sprawie.  Pani  Dyrektor

wskazała na rok 2006 – rok przełomowy ponieważ nauczyciele z 30 letnim stażem

pracy,  będą  mieli  możliwość  skorzystania  z  wcześniejszej  emerytury.  W powiecie

pułtuskim  z  takiej  możliwości  będzie  mogło  skorzystać  42  nauczycieli.  Następnie

Starosta dodał, że na dzień dzisiejszym 90% kosztów funkcjonowania oświaty ustala

Minister Edukacji  Narodowej i Sportu, natomiast tylko 10% - stanowi  rzeczówka,

czyli  jest  to wielkość,  którą  dysponuje  Zarząd Powiatu.  Obecnie  brakuje środków

finansowych  na konieczne remonty, np. w ZSZ im. J. Ruszkowksiego w Pułtusku –

pilnie należy wykonać remont dachu. Starosta poinformował , że 10 lat temu sytuacja

finansowa szkół była zupełnie inna niż obecnie. Dyrektorzy szkół zastanawiali się na

co przeznaczyć środki finansowe do końca roku, aby ich nie stracić. 
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Starosta  przypomniał,  że  podczas  spotkań  z  Radami  Pedagogicznymi,  związkami

zawodowymi poruszano sprawę bezpieczeństwa ucznia, percepcji ucznia w godzinach

popołudniowych..  Należy  zdecydować  czy  czynnik  socjalno  –  społeczny  jest

decydujący.  Na spotkaniach pojawiło się pytanie, czy „ta gigantomania”  nie będzie

droższa w utrzymaniu od tego, co należy zainwestować w funkcjonowanie oświaty.

Starosta uważa, że postępując racjonalnie można zaciągnąć kredyt na remont obiektów

szkolnych. 

Następnie  Starosta  dodał,  że  bez  zmian  pozostanie  wysokość  dodatku

motywacyjnego  ,  dodatku  funkcyjnego  dla  dyrektorów,  dodatku  motywacyjnego,

premia dla administracji i obsługi .  Ponadto Starosta dodał , że powiat pułtuski nie

posiada profili w szkołach ponadgimnazjalnych, które zainteresowały by uczniów z

innych  powiatów.  Ponadto  ostatnia  rekrutacja  do  szkół  ponadgimnazjalnych

wykazała, że aż 86% młodzież wyraża zainteresowanie szkołami średnimi, a tylko w

14% - szkołami zawodowymi.

Starosta uważa, że nie należy przedkładać publicznych spraw nad sprawy osobowe.

Jednak Dyrektor Kuratorium Oświaty - Delegatury w Ciechanowie – przedstawiciel

administracji  państwowej,  oficjalnie  przekazała,  że  dyrektorom należy pozwolić  na

dokończenie kariery. Obecnie nie ma przyzwolenia społecznego , aby z czterech szkół

powstały 3 szkoły. 

Starosta zaproponował aby dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych

i  przedstawiciele Rady Rodziców ZS im. B. Prusa – przedstawili swoje stanowisko

dot. zmian w organizacji szkół ponadgimnazjalnych.  

Ponadto  jest  propozycja  aby  Rada  Powiatu  zapoznała  się  i  przyjęła  stanowisko

Zarządu  Powiatu  dot.  funkcjonowania  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu

pułtuskiego. 

Na  zakończenie  Starosta  poinformował,  że  należy  podjąć  właściwą  decyzję,  aby

przyszły uczeń pułtuskiej szkoły ponadgimnazjalnej wiedział, do której szkoły może

złożyć dokumenty. 

O ilości uczniów w szkole, o rankingu szkoły w Polsce nie stanowi Radny czy też

Starosta,  ale  nauczyciel.  Starosta  poinformował,  że  na  jednym  z  posiedzeń  Rad

Pedagogicznych  padł  argument,  że  o  godz.  20  00 to  uczniowie  mają   mniejszą
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możliwość percepcji – „Starosta zapytał, czy ten sam uczeń pobierający korepetycje  o

tej samej godzinie ma możliwość percepcji, czy też nie”. 

W trakcie wystąpienia Starosty weszła Radna M. Dziubanowska – Wojtyra. 

Stan radnych biorących udział w posiedzeniu – 15.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Rodziców  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  –  R.  Befinger

poprosił  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  Stanowiska  Rady

Rodziców. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  stanowisko  Rady Rodziców ZS im.  B.  Prusa  w

Pułtusku w sprawie zamiaru likwidacji jednej ze szkół (w załączeniu do protokółu). 

Dyrektor ZS im. B. Prusa w Pułtusku – F. Dąbek poprosił Przewodniczącego Rady o

przedstawienie stanowiska Rady Pedagogicznej ZS w Pułtusku. 

Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko Rady Pedagogicznej ZS im. B. Prusa w

Pułtusku  w  sprawie  projektu   Zarządu  Powiatu  dot.  zmiany  w  organizacji  i

funkcjonowaniu placówek oświatowo – wychowawczych w powiecie pułtuskim (w

załączeniu do protokółu). 

Dyrektor  ZSZ im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku  –  A.  Krawczyński   przedstawił

stanowisko Rady Pedagogicznej  ZSZ im. J.  Ruszkowskiego w Pułtusku w sprawie

projektu  Zarządu Powiatu dot.  zmiany w organizacji  i  funkcjonowaniu placówek

oświatowo – wychowawczych w powiecie pułtuskim (w załączeniu do protokółu). 

Dyrektor  ZSZ poinformował,  że  popiera  pogląd  Starosty  -  „szkoła  uczniem stoi”.

Dyrektor  nie  popiera  decyzji  dot.   likwidacji  ZS  im.  B.  Prusa,  ale  jeżeli  Zarząd

Powiatu  podejmie  decyzje  w  sprawie  zmiany  sieci  szkół  ponadgimnazjalnych  w

powiecie pułtuskim i jeżeli Rada Powiatu jest w stanie zaciągnąć kredyt na remonty

obiektów szkolnych ,to uważa, że szkoła licząca nawet ponad 1.000 uczniów jest w

stanie zapewnić bezpieczeństwo i komfort nauki uczniów. Dyrektor poinformował,

że  projekt  budżetu  ZSZ  na  rok  2003  świadczy  o  tym,  że  będzie  to  kolejny  rok

poszukiwania  środków,  a  nie  rozwoju  jednostki,  poprzez  remont  hali  sportowej,

zakup komputerów, itd. 

Dyrektor LO im. P. Skargi w Pułtusku Lidia Ziemiecka przedstawiła stanowisko Rady

Pedagogicznej  w  sprawie  projektu   Zarządu  Powiatu  dot.  zmiany  w organizacji  i
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funkcjonowaniu placówek oświatowo – wychowawczych w powiecie pułtuskim (w

załączeniu do protokółu).

Wiceprzewodniczący  Rady  Rodziców  ZS  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  –  R.  Befinger

poinformował,  że  nie  odbyła  się  społeczna  debata  nt.  spraw  oświatowych.  Jeżeli

informacja  o  zamiarach  Zarządu  Powiatu  dotarłaby   wcześniej  ,  to  możliwe  ,  że

postępowanie rodziców byłoby inne. Informacje na powyższy temat pozyskiwano z

prasy lokalnej. Pan Befinger zgodził się z wypowiedzią Starosty, że nauczyciel podnosi

poziom  szkoły,  bo  właśnie  w  Zespole  Szkół  jest  odpowiednia  liczba  uczniów.

Następnie Pan Befinger poinformował, że zarówno Rada Pedagogiczna jak i rodzice

uczniów  tej  szkoły  podejmowali   liczne  działania  w  kierunku  poprawy  jej  stanu

technicznego.   Pan  Befinger  przedstawił  oświadczenie  Generalnego  Dyrektora

Przedsiębiorstwa  Produkcyjno  –  Usługowego  ZAMBET,  w  którym  Dyrektor

zobowiązał się wykonać elewację szkoły od ul. Konopnickiej 10. Termin wykonania

prac jest uzgadniany. 

Następnie zwrócił się do Zarządu Powiatu o zakup rynien. 

Pan Befinger zaapelował w imieniu rodziców i uczniów aby nie podejmować decyzji o

zamiarze  likwidacji lub wygaszeniu działania  Zespołu Szkół. 

Prezes ZNP Nr 2 – Z. Wróbel poinformowała, że Związk Nauczycielstwa Polskiego

uważa,  że  szkoły  ponadgimnazjalne  powiatu  pułtuskiego  powinny  zostać  w

niezmienionym kształcie.  Ze względu na to, że zachodzi czynnik demograficzny –

zmniejszenie liczby uczniów uczących się w szkołach, oraz żadna ze szkół nie jest

przygotowana lokalowo do przyjęcia większej liczby uczniów. Przygotowanie bazy

lokalowej  wymaga  zainwestowania  znacznych  środków  finansowych.  Powyższe

środki można równie dobrze przeznaczyć na polepszenie bazy funkcjonujących już 4

szkół  na  terenie  powiatu  pułtuskiego.  Poza  tym liczba  szkół  jaka  funkcjonuje  na

terenie  powiatu nie  odbiega od liczby szkół,  które funkcjonują  na terenie   innych

powiatów.  Warianty proponowane  przez  Zarząd Powiatu dot.  organizacji  szkół  w

powicie pułtuskim powinny zostać oddalone na, co najmniej 10 lat. 

Pani  Prezes,  poparła  pogląd  Pana  Starosty,  że  nauczyciele  uczący  w  szkołach  są

czynnikiem przyciągającym ucznia do danej szkole i każda ze szkół posiada taką grupę

nauczycieli. 
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Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku poinformował, że nie chce żeby jego

wypowiedź została odebrana w ten sposób , że preferuje stanowisko dot. likwidacji

jednej ze szkół. Podkreślił, że popiera zmiany, które zdaniem  Rady Pedagogiczne ZSZ

w Pułtusku doprowadzą do tego, że szkoły będą funkcjonować prawidłowo.  Jeżeli

ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  otrzymał  zapewnienie,  że  zostanie

przeniesiony do innej szkoły o odpowiedniej bazie lokalowej, to wówczas namawiałby

nauczycieli i rodziców, aby na takie zmiany wyrazili zgodę. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku F. Dąbek poinformował, że panująca

atmosfera wokół szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu pułtuskiego na pewno nie

sprzyja  szkole.  Potrzebna  jest  wytyczony  cel,  stabilizacja,  ponieważ  w  innym

przypadku uczniowie nie będą chcieli uczęszczać do Zespołu Szkół. 

Przewodnicząca  Komisji  Międzyzakładowej  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”  Region

Mazowsze  Hanna   Komorowska –  poinformowała,  że  Komisja  Międzyzakładowa

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  w wyniku przeprowadzonych  analiz  i  dyskusji  wyraża

negatywną opinię na temat proponowanych zmian w organizacji  i funkcjonowaniu

szkół, ponieważ: zostanie wymuszona praca szkoły na dwie zmiany, nastąpi wzrost

zagrożenia  młodzieży  patologiami,  obniżenie  poziomu  bezpieczeństwa  młodzieży

wracającej  z  drugiej  zmiany,  nastąpi  spadek  efektywności  nauczania,  narażenie

budynku szkoły na większą dewastację , co zwiększy koszty związane z utrzymaniem

budynku, nastąpi pogorszenie warunków pracy nauczycieli i pracowników obsługi. 

Wicestarosta  –  uważa,  że  podjęto  dosyć  trudna  decyzję,  rozpoczynając  szerokie

omawianie problemu edukacji w naszym powiecie. Nie jest to dyskusja trwająca od

kilku  tygodni,  gdyż   był  to  również  temat  wielu  debat  w  poprzedniej  kadencji.

Przyjęta  sieć  szkół,  była  uzgadniana  ze  wszystkimi  czynnikami  społecznymi.  Nie

likwidowano  placówek  chcąc  „przeczekać”,  dowiedzieć  się  po  upływie   „roku

przejściowego” (gdy nie było naboru), ile młodzieży odpowie na ofertę edukacyjną

naszego  powiatu.  Okazało  się,  że  trafnie  określono  ilość  i  rodzaj   kierunków

kształcenia, ponieważ prawie na wszystkie te kierunki nabór był pełny. Wdrażana

reforma oświaty przenosiła ciężar na kształcenie ogólne. To przewartościowanie, w

krótkim  okresie  czasu  spowodowało,  że  tylko  14%  młodzieży  zadeklarowało

kształcenie w kierunkach zawodowych. Wicestrosta przypomniał, że Rada Powiatu w

Pułtusku  I  kadencji  przyjęła  Strategię  Rozwoju  Powiatu  Pułtuskiego.  W  tym
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dokumencie  zostały  zapisane  pewne  zadania,  kierunki,  które  powinny  być

kontynuowane, bądź zmienione. Na dzień dzisiejszy bezprzedmiotową jest dyskusja,

gdyż czy ZS im. B.Prusa ma funkcjonować, czy nie gdyż ta szkoła „zostaje”. Tak, jak

powiedział  Starosta  nie  było  przyzwolenia  społecznego  a  nie  dyskusji  społecznej

(opiniowania).  Rozmawiano  ze  związkami  zawodowymi,  Dyrektorami  placówek

oświatowych,  Radami  Pedagogicznymi,  poszukiwano  propozycji  rozwiązań.

Wicestarsota  podkreślał,  aby  mieć  świadomość,  że  aby  jednostki  oświatowe

przetrwały ten rok to należy do subwencji oświatowej (która w powiecie pułtuskim

wynosi 4.313 zł na 1 ucznia,  a w  powiecie ciechanowskim 3.700 zł na 1 ucznia)

dołożyć:

- do LO im. P. Skargi – ok. 250 tys. zł, 

- do ZSR im. J. Dziubińskiej – ok.250 tys. zł,

- do SOSW –ok.210 tys. zł,

- do ZS im. B. Prusa – ok.30 tys. zł,

- do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - ok. 15 tys. zł,

- do ZSZ im. J. Ruszkowskiego – ok. 160 tys. zł.

łącznie ok. 1 mln zł. Na kolejnej Sesji będzie omawiany budżet powiatu zatem powrót

do tego tematu będzie nieunikniony. 

R. Befinger – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – ZS im. B. Prusa– podziękował

za  poświecony  czas,  udzielane  wyjaśnienia,  rozmowy   oraz  za  umożliwienie

wypowiedzenia się. 

Starosta- stwierdził, ze forma konsultacji społecznych może być różna, a najbardziej

sprawiedliwą  w  państwie  demokratycznym  jest  referendum.  Jednak  wynik

referendum może być nie koniecznie taki, jakby oczekiwały jednostki. Starosta, jako

Przewodniczący Zarządu Powiatu – przedstawiciel organu prowadzącego, by mówić o

ewentualnych zmianach restrukturyzacyjnych........ W powiecie pułtuskim są 4 szkoły

ponadgimnazjalne a w sąsiednich powiatach: przasnyskim, makowskim – 3.  Dzisiaj

„bronione”  jest  funkcjonowanie  ZS  im.  B.  Prusa  a  za  rok,  dwa  lata  może  być

rozważana  likwidacja  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego.  Pani  Przewodnicząca  H.

Komorowska powiedziała,  że  „szkoła  przygotowuje na studia” a w jednej  ze  szkół

padło stwierdzenie „przygotowujemy do matury a nie na studia.” Starosta skierował

pytanie do Dyrektorów placówek oświatowych – kto zadeklaruje, że utrzyma swoją
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jednostkę z subwencji  ?  Oprócz Dyrektora  ZS im.  B.  Prusa nikt  nie  złożył  takiej

deklaracji. Dotychczas dokładano środki do funkcjonowania oświaty, Zarząd Powiatu

zarówno  pierwszej,  jak  i  obecnej  kadencji  potrafi  generować  środki  m.in.  z  1%

rezerwy MENiS. Ponadto dzięki przeniesieniu  SOSW z Tąsew do Pułtuska – chociaż

działania  te  spotkały  się  również  z  negatywnymi  opiniami,  uratowano

funkcjonowanie  tej  placówki  –  zwiększyła  się  liczba  dzieci  i  młodzieży  objętych

opieką, dotychczasowy budynek Ośrodka w Tąsewach został zagospodarowany a w

utworzonym  Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  znalazło  zatrudnienie  wielu

okolicznych mieszkańców. 

Pozyskanie  środków przedakcesyjnych  jest  możliwe  posiadając  50% udział  własny

(środki  własne  bądź  kredyt),  ale  biorąc  pożyczkę  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – możliwym jest rok karencji, osiem lat

spłaty, niskie oprocentowanie, umorzenie. 

Zarząd proponuje zatwierdzenie przez Radę Powiatu Stanowiska Zarządu Powiatu w

Pułtusku  w  sprawie  funkcjonowania  placówek  oświatowych  w  powiecie  pułtuskim  i

proponowanych  zmian.  Starosta  podkreślał,  że  argumentem  przeciw  zmianom

organizacyjnym w szkołach nie jest  utrata pracy przez nauczycieli, gdyż jest ok. 800

godzin ponadwymiarowych - ok. 40 etatów. W  Stanowisku zaproponowano zmiany

dotyczące obsługi administracyjno-finansowej szkół, banku informacji nauczycieli (na

szczeblu powiatu), warunków umów dzierżawy, pozyskiwania środków „z zewnątrz”

(m.in. środków przedakcesyjnych). 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – nie był obecny

na sali.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie – o godz. 1135  Przewodniczący wznowił obrady.
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Starosta -   zwrócił uwagę na najistotniejsze wobec niego elementy, przedstawionego

Radnym Stanowiska:

„Wobec powyższego dylemat, nurtujący władze powiatu (brak ok. 1 mln zł) – balansowanie

między utrzymaniem oświaty na wysokim poziomie  merytorycznym przy respektowaniu

zasady powszechnej dostępności, a możliwie najniższym kosztem tej działalności, zdaniem

Zarządu Powiatu aktualnie powinien być rozwiązany poprzez:

- nałożenie na Dyrektorów znacznego stopnia autonomii w zakresie decyzji  finansowych

w ramach posiadanego (uzgodnionego) budżetu 

Starosta  podkreślał,  że  zgodnie  z  art.  5  ustawy  o  systemie  oświaty  za  politykę

oświatową i finansowanie szkół odpowiada państwo. Samorząd powiatowy przekazuje

tylko  środki  z  budżetu  państwa.  Nikt  dotychczas  nie  policzył  kosztów

funkcjonowania ani oświaty ani służby zdrowia. 

- kreowania najbardziej efektywnych rozwiązań strukturalno- organizacyjnych,

- wypracowania spójnego programu oszczędnościowego w swoich szkołach,

- zmiana sposobu funkcjonowania obsługi finansowej szkół,

- pozyskanie bądź znaczne zwiększenie już utworzonego środka specjalnego (z dzierżawy

majątku).

Ponadto  w ocenie  Zarządu,  kierownictwo  placówek  oświatowych  musi  włączyć  się  do

współodpowiedzialności  za  stan  powiatowej  edukacji,  uruchamiając  stałą  autocenzurę  i

korektę  potrzeb oraz cały potencjał  przedsiębiorczości  i  pomysłowości  dla pozyskiwania

funduszy  pozabudżetowych  oraz  gospodarności  przydzielonymi  środkami  i

minimalizowania kosztów funkcjonowania placówek”.

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Zarządu Powiatu w

Pułtusku  w  sprawie  funkcjonowania  placówek  oświatowych  w  powiecie  pułtuskim  i

proponowanych zmian.

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  funkcjonowania  placówek

oświatowych w powiecie pułtuskim i proponowanych zmian. zostało przyjęte. Jeden radny

nie brał udziału w głosowaniu – nie był obecny na sali.
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Przewodniczący –   zarządził  przejście  do  omówienia  kolejnego  tematu  -  Podjęcie

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku.

Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku- H. Kostka – zapytała o możliwość korzystanie

dotychczasowych wychowanków Bursy z Internatu w SOSW.

Starosta –  poinformował o spotkaniu z uczniami mieszkającymi w Bursie Szkolnej.

Podkreślał,  że  obecnie  jest  więcej  pomieszczeń  przynależnych  do  Bursy  niż

zajmowanych przez wychowanków. Obecnie dwie jednostki organizacyjne powiatu:

ZSR w Golądkowie i SOSW w  Pułtusku prowadzą internaty. SOSW obecnie może

wykonywać funkcję internatu dla uczniów szkół ponadgimnzajalnych-  nie tworząc

nowej  struktury,  rozszerzając  Statut  SOSW.  Starosta  podkreślając,  że  obecnie  w

budynku Bursy Szkolnej mieszczą się: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

Zarząd Dróg Powiatowych, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw

Społecznych   Starostwa  Powiatowego,  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna

poinformował, że rozważane jest administrowanie  tą nieruchomością przez SOSW. 

Z.  Wróbel  –  Prezes  Zarządu  Oddziału  Nr  2  ZNP  w  Pułtusku -   zapytała,  czy

rozważany był problem zatrudnienia dotychczasowych pracowników, wychowawców

Bursy Szkolnej.

Starosta –  stwierdził,  że  jeżeli  zajdzie  potrzeba  to  osoby  te  znajdą  zatrudnienie  w

innych jednostkach w pierwszej kolejności. 

Przewodniczący – zarządził  głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku 

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/31/03.

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu – z których jeden był nieobecny na Sali

Rady. 

Ad. 6

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Rozpatrzenie  i  przyjęcie  informacji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie

bezpieczeństwa  sanitarno  –  weterynaryjnego  na  obszarze  powiatu  za  2002r.
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Przewodniczący przypomniał,  że  wszyscy radni  otrzymali  powyższą informację na

piśmie oraz była ona omówiona na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej.

Starosta – stwierdził, że bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne jest bardzo ważne

w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej,  wobec powyższego będzie żądał od

Powiatowego Lekarza Weterynarii kwartalnych informacji o jego stanie na obszarze

powiatu.  Starosta  podkreślił,  że  bez  uzgodnień  z  przedstawicielami  samorządu

powiatowego z jego struktur „wyprowadza się” pewne jednostki organizacyjne m.in.

SANEPID,  Policję  (prawdopodobnie  wiąże  się  to  z  zamysłem  likwidowania  bądź

ograniczania liczby powiatów). 

Przewodniczący –  ponieważ  nikt  nie  kierował  pytań  do  Powiatowego  Lekarza

Weterynarii  w  sprawie  przedstawionej  informacji,  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem  informacji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa

sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2002r.

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na

Sali Rady.

Ad. 7

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

-Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  informacji  Powiatowego Rzecznika

Konsumentów o zakresie ochrony prawnej konsumentów za rok 2002. 

W związku z brakiem pytań dotyczących przedstawionej Informacji, Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  informacji  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów o  zakresie  ochrony  prawnej  konsumentów za  rok  2002  i  zarządził

głosowanie nad jej przyjęciem 

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/32/03. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 8
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Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku.  Przewodniczący

poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem. Ponieważ

nikt  z  radnych  nie  zabierał  głosu,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem dyskusji

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta.

 Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady.

Przewodniczący  –  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  i  zarządził

głosowanie nad jej przyjęciem

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/33/03. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 9

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjecie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdań  finansowych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały 2002 r. 

Starosta  – odczytał pismo pracowników SPZOZ w Pułtusku w sprawie ich sytuacji

finansowej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokółu). 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – L.

Trędota –  poinformował,  że  o  stosownym piśmie  skierowanym do Rady Powiatu

Dyrektor nie został powiadomiony. Tym bardziej niepokojącym wydają  się kwoty

zadłużenia czytane przez Starostę. Dyrektor stwierdził, że nie jest przygotowany do

wypowiadania się na temat kwot podanych w piśmie, może jedynie odnieść się do jego

sensu. Dyrektor był przekonany, że spotyka się wystarczająco często ze związkami

zawodowymi. Uważa, że polityka finansowa nie jest zła, jest taka jakie możliwości
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finansowe zakładu. Dyrektor poinformował, że nigdy nie występował  do związków

zawodowych z propozycja zniesienia premii. W SPZOZ jest Regulamin Premiowania,

zgodnie  z  którym na  premię  można przeznaczyć  tylko środki,  które  po pewnym

okresie premiowym pozostają, jako środki wolne. Premia jest tylko nie ma środków

na  jej  wypłatę.   Odnośnie  tzw.  trzynastki  –  to  związki  nie  zgodziły  się  z  niej

zrezygnować,  tylko została  ona wypowiedziana przez  Dyrektora (  z  zachowaniem

okresu wypowiedzenia zgodnym z ustawą). Dyrektor SPZOZ nigdy nie proponował

związkom zawodowym rezygnacji z należnych im środków z tytułu tzw. ustawy 203,

jedynie  apelował o rozwagę w rewindykacji  tych środków, ze względu na fakt,  że

czekano  na  orzeczenie  Trybunału  Konstytucyjnego,  które  miało  wskazać  płatnika

tych należności wobec pracowników. Dyrektor ma nadzieję, że kiedy będą wypłacane

należności z tytułu tzw. ustawy 203, to pracownicy odstąpią od odsetek. Odnośnie

zapłaty za dyżury w szpitalu, Dyrektor stwierdził, że liczba lekarzy na dyżurze jest

zgodna z rozporządzeniami (wymogami kas chorych). W specjalnościach zabiegowych

jest  konieczność  kontraktowania  dyżurów  pod   telefonem.  W  specjalnościach

niezabiegowych dyżur pod  telefonem, jest kontraktowany wówczas, gdy dyżur pełni

osoba  na  tyle  niedoświadczona,  że  wymaga  „zabezpieczenia”,  konsultacji  osoby

mającej większe doświadczenie. Wysokość zapłaty za dyżury w SPZOZ w Pułtusku

nie  odbiega  od  wysokości  zapłaty  za  dyżury  w  innych,  sąsiednich  SPZOZ-ach.

Niewielkie  różnice  stawek  za  dyżury  pomiędzy  zakładami,  wynikają  z  ustawy  o

zakładach  opieki  zdrowotnej,  która  została  uchwalona  po  ukazaniu  się  wyroku

Trybunału Konstytucyjnego, określającego dyżury lekarskie, jako nadgodziny(w 1999

r.). W związku z tym, na SPZOZ został nałożony obowiązek refundacji należności za

zwiększone nakłady na dyżury lekarskie od 1996 r. W dniu dzisiejszym z informacji

telewizyjnej  Dyrektor dowiedział  się  ,  że aktualne zadłużenie  publicznych ZOZ w

Polsce wynosi ok. 8 mld zł.  Minister Zdrowia stwierdzi,  że w ciągu kilku tygodni

powoła  okrągły  stół,  w  którym  mają  uczestniczyć  przedstawiciele  wszystkich  sił:

politycznych,  społecznych,  organizacyjnych,  zawodowych,  samorządów

zawodowych, w sprawie „ratowania służby zdrowia”. Ponieważ Sprawozdanie za III

kwartały zostało przedstawione na posiedzeniach komisji, Dyrektor zapytał, czy radni

wyrażają wolę ponownego zapoznania się z informacją, czy oczekują od Dyrektora

odpowiedzi na pytania. 
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Przewodniczący – ponieważ nikt z radnych nie zadawał pytań w powyższej sprawie,

odczytał  uchwałę  w  sprawie   przyjęcia  sprawozdań  finansowych  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały 2002 r. i zarządził głosowanie

nad jej przyjęciem 

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/34/03. Jeden radny nie brał udziału w

głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – L.

Trędota  –  dodał,  że  nie  przedstawiał  przedstawicielom  związków  zawodowych,

żadnego programu restrukturyzacyjnego (wcześniej taki program zostałby uzgodniony

z przedstawicielami samorządu powiatowego). Dyrektor jedynie stwierdził, że jeżeli

nie będzie zgody związków zawodowych na  „odczekanie” na wypłatę należności z

tytułu „ustawy 203”, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie (ustawowy obowiązek

podpisania do końca lutego porozumienia dot. przyrostu przeciętnego wynagrodzenia

w roku 2003), to Dyrektor jest zobowiązany do 10 marca br. wydać zarządzenie w

powyższej sprawie. W związku z tym na spotkaniu z na spotkaniu z pracownikami

SPZOZ, Dyrektor stwierdził, że jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, konieczne

będą kroki restrukturyzacyjnej.  Na pytanie:  co oznaczają  kroki restrukturyzacyjne,

Dyrektor podał „przykład myślenia restrukturyzacyjnego” (np. likwidacja oddziałów

chirurgicznego  i  ginekologiczno-położniczego  generujących  duże  koszty,  z  tytułu

konieczności utrzymania sali operacyjnej;  przeniesienie oddziału internistycznego ze

szpitala przy ul. Kościuszki i połączenie go z oddziałem szpitala przy ul. 3 Maja, a w to

miejsce  zorganizowanie  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego).  Nie  oznacza  to,  że

Dyrektor będzie do tego dążył.   

Ad. 9a

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad –

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  świadczeń

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Starosta –  omawiany  temat  dotyczy  samorządów:  powiatu  pułtuskiego,  powiatu

nowodworskiego  i  gminy  Nasielsk.  Ponieważ  przed  reformą  administracji  Urząd
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Rejonowy w Pułtusku  „obsługiwał”  Gminy  Karniewo  i   Nasielsk,  również  usługi

zdrowotne  w  tych  gminach   były  świadczone  przez  ZOZ  w  Pułtusku.  Każdy  z

powiatów  ma  prawo  ubiegania  się  o  przyznanie  majątku,  w  ramach  granic

terytorialnych, deklaratoryjną decyzją Wojewody. Miasto i Gmina Nasielsk znalazły

się w obrębie powiatu nowodworskiego a usługi zdrowotne nadal pełnił  SPZOZ w

Pułtusku. Starosta poinformował,  że w Nasielsku powstał  Samorządowy Publiczny

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  .  Powiat  nowodworski  wystąpił  z  wnioskiem  do

Wojewody  Mazowieckiego  o  skomunalizowanie  majątku  w  Nasielsku  (powiat

pułtuski nie miał takiego prawa, gdyż nieruchomość nie jest położona na jego terenie).

Starosta w imieniu  Zarządu Powiatu pierwszej kadencji złożył deklarację, że będzie

walczył  o  każdy  skrawek  ziemi,   majątek  powiatu  pułtuskiego,  jednak  na  pewne

sprawy  nie  ma  się  wpływu.  Starosta  przypomniał  sprawę  przekazania  w  drodze

rozporządzenia MSWiA z powiatu pułtuskiego ok. 87 ha do powiatu legionowskiego,

pomimo  negatywnej  opinii  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Zarząd  Powiatu  zaskarżył

decyzję  Ministra  Skarbu  Państwa  utrzymującą  w  mocy  decyzję  Wojewody

Mazowieckiego,   stwierdzającą  nabycie  z mocy prawa przez Powiat  Nowodworski

prawa  własności  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Nasielsku  (Przychodnia

SPZOZ). Starosta przewiduje, że NSA utrzyma w mocy powyższą decyzję. Burmistrz

Miasta Nasielska wystąpił z pismem w sprawie przejęcia całości zadań realizowanych

przez  SPZOZ  w  Pułtusku  na  terenie  Gminy  Nasielsk.  Starosta  poinformował  o

spotkaniu  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku z  Burmistrzem Miasta  Nasielska,  Starostą  i

Wicestarostą Nowodworskim, Radnymi Powiatu Nowodworskiego z terenu Miasta i

Gminy Nasielsk, Przewodniczący Rady, Dyrektorem SPZOZ  w Pułtusku. Starosta

zaproponował, aby po akceptacji Rady Powiatu, Zarząd wycofał powyższą skargę z

NSA.  Jednym  z  warunków  przekazania  przez  powiat  pułtuski  Przychodni  w

Nasielsku  jest  dalsze  zatrudnienie  dotychczasowych  pracowników.  Starosta

poinformował,  że  w  br.  Dyrektor  ma  zawarty  kontrakt  i  umowę  z  Pogotowiem

Ratunkowym , w kolejnych latach będzie to kwestia uzgodnień pomiędzy powiatami

pułtuskim, płońskim, nowodworskim. W związku z powyższym Starosta  prosił   o

zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  ograniczenia  świadczeń  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
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Wicestarsota  – zapytał Dyrektora SPZOZ o skutek finansowy (zysk bądź stratę) w

związku z ograniczeniem  świadczeń (Gmina Nasielsk).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – L.

Trędota  –   odnośnie  podstawowej  opieki  zdrowotnej:  wobec  zobowiązań

wynikających z „ustawy 203” -  bilans jest ujemny. Inna jest sytuacja w przypadku

działu pomocy doraźnej- dodatni bilans. Dyrektor zgłaszał do Starosty postulat, aby

możliwie,  jak  najdłużej  starać  się  utrzymać   Pogotowie  w  Nasielsku.  W  Liście

Intencyjnym  zawarto  klauzulę  o  porozumieniu  pomiędzy  trzema  powiatami.

Właściwym  jest,  aby  pacjenci  z  Gminy  Nasielsk  byli  przywożeni  do  Szpitala  w

Pułtusku (współpraca Pogotowia Ratunkowego w Nasielsku i Pułtusku). 

Przewodniczący –odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  świadczeń

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  i  zarządził

głosowanie nad jego zaopiniowaniem

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały w  sprawie

ograniczenia  świadczeń  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 10

Przewodniczący - zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Poinformował, że skarga złożona

przez  Karola  Syskiego  na  Starostę  Pułtuskiego  była  omawiana  na  posiedzeniach

Komisji Rady Powiatu i została uznana za skargę bezzasadną. Przewodniczący zapytał,

czy  są  pytania  do  powyższego  tematu.  Ponieważ  nikt  nie  zgłaszał  pytań,

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za głosowało 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  IV/35/03.  Dwóch  radnych  nie  brało

udziału w głosowaniu – z których jeden był nieobecny na Sali Rady.
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Ad. 11

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady

Powiatu. Przewodniczący  poinformował,  że  Radni  otrzymali  plany  pracy Komisji

stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  które  zostały  opracowane  przez  poszczególne

Komisje.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  wnioski  lub

propozycje dotyczące ich zmiany. Wobec braku wniosków, Przewodniczący odczytał

treść uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/36/03. Trzech radnych nie brało udziału

w głosowaniu- byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 12

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punku porządku obrad

„Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego”. 

Sekretarz  –  poinformowała,  że  Statut  został  dostosowany do nowelizacji  ustawy o

samorządzie  powiatowym  oraz  dostosowany  do  realiów  i  potrzeb  (np.  zmiany

formalne, takie jak liczba radnych). Statut jest zgodny z prawem - został zaopiniowany

przez Radcę Prawnego. 

Starosta –  poinformował,  że  w  związku  z  wejściem w życie  przepisów ustawy o

Policji,  ustawy o  administracji  rządowej  w  województwie  i  ustawy  o  samorządzie

powiatowym Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  i  Komenda  Powiatowa

Policji zostały wykreślone ze struktur administracji zespolonej. Przed dwoma dniami

wpłynęło pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, informujące, że  cyt.

ustawa  nie  spowodowała  wyłączenia  Policji  z  powiatowej  administracji  zespolonej.

Ponadto  Minister  stwierdził,  iż:  „zmieniono  sposób  transferu  środków  finansowych

pochodzących  z   budżetu  państwa  na  działalność  Policji  w  powiecie.  (...)  Jednostki

samorządu  terytorialnego  (...)mogą  uczestniczyć  w  pokrywaniu  części  kosztów
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funkcjonowania  Policji.  Udział  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  finansowaniu

Policji jest nie tylko prawnie dopuszczalny ale i jak najbardziej pożądany”. 

(kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Starosta  poinformował,  że  powiatom,  które  uchwaliły  w  swoich  budżetach  np.

dofinansowanie  budowy Komendy Powiatowej Policji uchylono uchwały. 

Przewodniczący – ponieważ nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji, zarządził

głosowanie nad zamknięciem dyskusji 

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja  została  zamknięta.  Dwóch  radnych  nie  brało  udziału  w  głosowaniu  byli

nieobecni na Sali Rady. 

Przewodniczący –  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził  głosowanie  nad  podjęciem

uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  IV/37/03.  Dwóch  radnych  nie  brało

udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 13

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na obsługę bankową budżetu powiatu

pułtuskiego. Przewodniczący  poinformował,  że  jest  pracownikiem  Banku

Spółdzielczego  w  Pułtusku,  członkiem  Zarządu  tego  Banku,  w  związku  z  czym

przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Lechowi

Smykowi. 

Radny  Z.  Wałachowski-   również  poinformował,  że  jest  pracownikiem  Banku

Spółdzielczego, osobą pełniącą funkcje w Zarządzie Banku prosił o zwolnienie go z

tego punktu porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski, radny Zbigniew Wałachowski  opuścili

salę obrad.. 

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Lech Smyk.
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Wiceprzewodniczący -  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Przetargowej  –  Witolda

Saracyna o zabranie głosu.  

Radny W. Saracyn – Wicestarosta Pułtuski - przedstawił informację z postępowania o

udzielenie zamówienia na wybór banku. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych  -„Bankową  obsługę  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego

wykonuje  bank  wybrany  przez  organ  stanowiący  danej  jednostki,  w  trybie

określonym w przepisach  o zamówieniach publicznych”.  Rada Powiatu na Sesji  w

dniu 30 sierpnia 2002r. podjęła uchwałę nr XXXVII/253/2002 w sprawie wszczęcia

postępowania w przedmiocie wyboru banku wykonującego obsługę budżetu powiatu.

Zgodnie  z  art.  4  cyt.  uchwały  Zarząd  przeprowadził  procedurę  przetargową.  W

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyższy przetarg został

unieważniony, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta tj. oferta Banku Spółdzielczego

w  Pułtusku.  W  dniu  30  września  2002r.  Rada  Powiatu  podjęła  uchwałę  nr

XXXVIII/258/2002  zmieniającą  wyżej  cyt.  uchwałę  poprzez  dodanie  §2a  w

brzmieniu:  „Do czasu  rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego na wybór banku

prowadzącego bankową obsługę budżetu powiatu pułtuskiego i zatwierdzenia wyboru

banku  przez  Radę  Powiatu,  obsługę  bankową  budżetu  powiatu  prowadzi:  Bank

Przemysłowoi-Handlowy PBK S.A. w Krakowie

I Oddział w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 37 06-100 Pułtusk

wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/75/99

Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 23 listopada 1999r.  w sprawie wyboru Banku na

obsługę  bankową  budżetu  powiatu  pułtuskiego”.  Wyboru  banku  dokonuje  organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – dla obsługi budżetu powiatu - Rada

Powiatu. Zgodnie z treścią  art.20 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych osoby

występujące  w  imieniu  zamawiającego  składają  pisemne  oświadczenie  o  braku  lub

istnieniu okoliczności określonych w art.20 ust.1. Radni Rady Powiatu podejmujący

uchwałę  w  sprawie  wyboru  banku  zobowiązani  są  do  przedłożenia  stosownych

oświadczeń w powyższym zakresie na druku ZP- 21, który Państwu przedkładamy. 

Radni wypełnili druki ZP-21

Do  rozpatrzenia  powyższego  zamówienia  uchwałą  Nr  XXXVII/253/2002  Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2002 r. została powołana komisja przetargowa

w składzie:
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- Witold Saracyn - Przewodniczący Komisji,

- Marianna Permanicka- Sekretarz,

- Krystyna Rzepnicka - Członek,

- Małgorzata Pajewska - Członek,

- Stella Niedzielska - Członek.

W  dniu  15  stycznia  2003r.  Zarząd  Powiatu  zaakceptował  specyfikację  istotnych

warunków  zamówienia  i  postanowił  ogłosić  przetarg  nieograniczony  na  „Wybór

banku  na  obsługę  bankową  budżetu  powiatu  pułtuskiego  w  latach  2003-2006”.

Zgodnie z ogłoszeniem termin składania ofert upłynął w dniu14 lutego br. o godzinie

1000.W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- oferta nr 1 -Bank Spółdzielczy w Pułtusku,

- oferta nr 2 -Powszechna Kasa  Oszczędności  Bank Państwowy S.A.  Oddział

Pułtusk

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lutego br. o godzinie 1030.

Komisja  zbadała  oferty  pod  względem  formalnym  i  stwierdziła,  że  oferenci

przystępujący do postępowania  spełnili  warunki określone w specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia i przedłożyli wymagane dokumenty.

Następnie  Komisja  dokonała  oceny  ofert  według  następujących  kryteriów

określonych w specyfikacji:

1. CENA  OGÓŁEM  o  znaczeniu  80  %  (na  którą  składa  się:  wysokość

oprocentowania-  40%, wysokość opłat  bankowych- 20%, wysokość prowizji-

20%),

2. INNE KRYTERIA o znaczeniu 20 % ( zapewnienie  wyciągów bankowych  

w ciągu dwóch dni -14%, dostawa środków finansowych do siedziby Starostwa i

pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu- 6%)

Oferta nr 1 za cenę otrzymała 362,05 punktów, za inne kryteria 100 punktów; łączna

liczba punktów 462,05.Oferta nr 2 za cenę otrzymała 300 punktów, za inne kryteria

35 punktów; łączna liczba punktów 335.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  oferta  nr 1 otrzymała  najwyższą  ilość

punktów i  zawiera  najkorzystniejszy  dla  zamawiającego  bilans  ceny  i  pozostałych

kryteriów. W związku z powyższym Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty

nr 1 na „Obsługę bankową budżetu powiatu pułtuskiego w okresie 1 kwietnia 2003 do

24



31 marca 2006”, którą przedłożył:  Bank Spółdzielczy w Pułtusku, ul. Kościuszki 1

06-100 Pułtusk.

Wiceprzewodniczący  -  stwierdził,  że  na  stan  radnych  15  obecnych  na  Sesji  Rady

Powiatu, w podjęciu uchwały w sprawie wyboru banku na obsługę bankową budżetu

powiatu  pułtuskiego  weźmie  udział  12  radnych.  Wiceprzewodniczący  otworzył

dyskusję.  Ponieważ  nikt  z  Radnych  nie  zgłaszał  wniosków  ani  uwag

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji: 

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja  została  zamknięta.  Trzech  radnych  nie  brało  udziału  w  głosowaniu-  byli

nieobecni na Sali Rady.

Wiceprzewodniczący -  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  wniosku  Komisji

przetargowej dot. wyboru oferty przedłożonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu- byli nieobecni na

Sali Rady.

Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wyboru banku na obsługę bankową

budżetu powiatu pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/38/03. Trzech radnych nie brało udziału

w głosowaniu- byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 14

Wiceprzewodniczący –  zarządził  przejście  do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów.
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Poprosił Starostę Pułtuskiego o przedstawienie kandydata na Powiatowego Rzecznika

Konsumentów.  

W trakcie wystąpienia Wiceprzewodniczącego na Salę Rady weszli Przewodniczący Rady

Powiatu – Czesław Czerski i radny Zbigniew Wałachowski. Prowadzenie obrad przejął

Przewodniczący Rady Powiatu.

Starosta – zgodnie z zapowiedziami na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, Starosta

zaproponował  na  stanowisko  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  kandydaturę

Pani Longiny  Liszewskiej.  Starosta poinformował,  że Pani  Longina Liszewska jest

mieszkanką Pułtuska, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w

Pułtusku,  ukończyła  Wydział  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Wrocławskiego

(magister  administracji).  W  latach  1982-1989  pracowała  na  stanowisku  kierownika

kadr  i  spraw  socjalnych  w  DOSiR  Wrocław-  Stare  Miasto.  Kandydatka  spełnia

warunki określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Proponowane

jest  zatrudnienie  z  dniem 1 marca  2003 r.,  w wymiarze  ½ etatu.  Starosta  prosił  o

zadawanie  ewentualnych  pytań  p.  Longinie  Liszewskiej  kandydatce  na  stanowisko

Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Przewodniczący –  otworzył  dyskusję.  Ponieważ nikt  z radnych nie  zabierał  głosu,

Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymał  -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/39/03. Trzech radnych nie brało udziału

w głosowaniu- byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 15

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  warunków pracy i  płacy  Powiatowemu

Rzecznikowi Konsumentów.  Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały, w

którym  zostały  określone  warunki  pracy  i  płacy  Powiatowemu  Rzecznikowi
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Konsumentów. W związku z powyższym Przewodniczący zapytał o uwagi i wnioski

do przedstawionej propozycji uchwały. 

Starosta  –  nawiązując  do  poprzedniego  punktu  posiedzenia,  złożył  gratulacje  Pani

Longinie  Liszewskiej  i  podziękował  Radnym  za  jednogłośne  zaakceptowanie

kandydatury  przez  niego  zgłoszonej.  Jednocześnie  Starosta  poinformowała,  że

wspólnie z Rzecznikiem ustali jego dni urzędowania.  

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie określenia warunków pracy i  płacy

Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów i zarządził głosowanie nad zamknięciem

dyskusji: 

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/40/03.Trzech radnych było nieobecnych

na Sali Rady.

Longina Liszewska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów – podziękowała za wybór

na stanowisko Rzecznika. 

Przewodniczący – zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie – Przewodniczący wznowił obrady

Ad.16

Przewodniczący – wznowił obrady i zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  za  rok  2002. Ponieważ  nikt  z  radnych  nie

zadawał pytań oraz nie zgłaszał uwag i wniosków dot. sprawozdania  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  IV/41/03.  Dwóch  radnych  nie  brało

udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 17
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Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku

Powiatów Polskich. Przewodniczący poinformował, że Starosta Pułtuski – Tadeusz

Nalewajk od kilku lat godnie reprezentował powiat pułtuski w Związku Powiatów

Polskich,  zatem  przedstawił  jego  kandydaturę.   Przewodniczący  zapytał  Starostę

Pułtuskiego – Tadeusza Nalewajka czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Starosta – wyraził zgodę.

Ponieważ  nie  zgłoszono  innych  propozycji,  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w

sprawie  wyboru  delegata  Powiatu  Pułtuskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr IV/42/03. Trzech radnych nie brało udziału

w głosowaniu, z których dwóch było nieobecnych na Sali Rady.

Ad. 18

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  zakazu  używania  łodzi

motorowych na rzece Narew.

Starosta  –  poinformował,  że  swoje  zdanie  na  powyższy  temat  przedstawił  w

wywiadzie dla „Tygodnika Pułtuskiego”. Przed dwoma dniami Starosta na powyższy

temat  rozmawiał  z  Wojewodą  Mazowieckim  i  Dyrektorem  Wydziału  Ochrony

Środowiska.  Poinformował,  że  jest  w  posiadaniu  opinii  prawnej  –  Zespołu

Adwokackiego  Sławomira  Kaźmierczaka  dot.  prawa  wodnego  i  rozporządzeń  w

sprawie szlaków żeglowych. Z pismem w sprawie zakazu używania łodzi motorowych

na rzece  Narew wystąpił  także Dyrektor Domu Polonii  ,  a  powyższe  Stanowisko

będzie  przedmiotem  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej.  Starosta  sądzi,  że  do  tego  apelu

przyłączą  się  również  Wójtowie  Gmin  Obryte  i  Pokrzywnica.  Starosta  uważa,  że

należałoby  rozważyć  wprowadzenie  ograniczenia  prędkości  pływania  łodzi

motorowych  a  nie  wprowadzać  zakaz  ich  używania.  Starosta  stwierdził,  że

zagrożeniem  środowiska  rzeki  Narew  jest  pojawienie  się  norki  kanadyjskiej

(drapieżnika z rodziny łasicowatych),  która nie ma naturalnego wroga.  Masowe jej
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występowanie  (do  4  miotów  w  roku)  zachwiało  równowagę  w  systemie

ekologicznym.  Norka  praktycznie  wyniszczyła  szczura  wodnego  (piżmaka),  jak

również niszczy stanowiska lęgowe ptaków nie mówiąc o masowym trzebieniu ryb.

Starosta rozważa wystąpienie do Wojewody z wnioskiem o wydanie zgody na odstrzał

redukcyjny. 

Przewodniczący –  przypomniał,  że  radni  w  dniu  dzisiejszym  otrzymali  projekt

Stanowiska Rady Powiatu w Pułtusku sprawie zakazu używania łodzi  motorowych na

rzece  Narew.  Ponieważ radni nie  zgłaszali  innych propozycji  ani  uwag i  wniosków

sprawie jego zmiany, Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku sprawie zakazu używania łodzi  motorowych na

rzece Narew. zostało przyjęte. 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu- byli nieobecni na Sali Rady.

Ad. 19

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

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

Przypomniał,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie.  W  związku  z

brakiem pytań do i uwag do Informacji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad jej

przyjęciem

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja  została  przyjęta.  Dwóch  radnych  nie  brało  udziału  w  głosowaniu-  byli

nieobecni na Sali Rady.

Ad. 20 i 21

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych. Ponieważ  nie  zgłoszono

interpelacji i zapytań Przewodniczący zarządził realizację punktu  Wolne wnioski i

oświadczenia radnych. 
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Wiceprzewodniczący  –  L.  Smyk – podziękował  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg

Powiatowych w imieniu Gminy Obryte, że przy skromnych środkach finansowych

starał  się  zapewnić  właściwe  utrzymanie  dróg  w  okresie  zimowym.  Dzięki

samochodowi przekazanemu przez Zarząd Powiatu, Dyrektor Strzyżewski sprawdzał

osobiście  stan  dróg,  szybko  reagował  na  telefoniczne  interwencje.

Wiceprzewodniczący podkreślał, iż niezwykle trafna była decyzja o stworzeniu ekipy

– 7 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do „oczyszczania” –

odkrzaczania  rowów przy drogach powiatowych. Podziękował za powyższe byłemu

Kierownikowi  Powiatowego  Urzędu  Pracy  -  p.  A.  Wiśniewskiemu  i  obecnemu

Kierownikowi PUP – p. W. Chrzanowskiemu.  Jednocześnie prosił o umożliwienie

dalszej pracy tej ekipie oraz o przeznaczenie środków na zakup niezbędnych narzędzi. 

Radny Z. Szczepanik – czytając  Informację z prac Zarządu Powiatu, zwrócił uwagę iż

na  posiedzeniu  w  dn.  30  stycznia  br.  ustalono,  które  drogi  powiatowe  będą  w

2003/2004  modernizowane  w ramach środków FOGR i SAPARD. Radny apelował

do Zarządu Powiatu, aby planując modernizację dróg finansowych wziąć pod uwagę

współfinansowanie przez gminy – opracować jego zasady. Gmina Obryte wystąpiła z

propozycją współfinansowania modernizacji dróg powiatowych. 

Wiceprzewodniczący  –  L.Smyk –  wyraził  poparcie  propozycji  Radnego  Z.

Szczepanika.

Starosta –  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Zarządu  wstępnie  rozmawiano  na

powyższy temat. Zasady współfinansowania modernizacji dróg powiatowych zostaną

uchwalone na sesji budżetowej.

Starosta poinformował, że czytając wczoraj sprawozdanie z obrad Zarządu Miejskiego

SLD,  zapoznał  się  z  wypowiedzią  Radnego  Krzysztofa  Majewskiego,  który  na

publicznym spotkaniu „cytuje” słowa Starosty, których on nigdy nie wypowiedział.

W  trakcie  jednej  z  poprzednich   Sesji   Starosta  na  pytanie  dlaczego   proponuje

powołanie  Krzysztofa  Wróblewskiego  w  skład  Zarządu  Powiatu,  miał  rzekomo

odpowiedzieć  „bo mi się  tak podoba”.  Starosta  stanowczo stwierdził,  że  nigdy nie

odpowiadał w ten sposób na pytanie dotyczące spraw publicznych (w tym przypadku

Starosta powiedział, że „prawo na to zezwala”).

Radny  Z.  Wałachowski  –  wracając  do  punktu  dotyczącego  wyboru  banku,

podziękował za wybór na obsługę budżetu powiatu - Banku Spółdzielczego. Pomimo,
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że jest  to duże wyzwanie  Bank postara się,  jak najlepiej  z niego wywiązać.  Radny

uważa,  że  jest  to  historyczna  chwila,  gdyż od  dnia  1  kwietnia  br.  środki  budżetu

powiatu będą służyły naszej lokalnej  społeczności.  Bank Spółdzielczy jest bankiem,

którego  właścicielami  w  80%   są   mieszkańcy  powiatu  pułtuskiego  (ok.  20%

udziałowców  to  mieszkańcy  Gmin  Karniewo  i  Gołymin,  gdyż   tam  też  działają

placówki banku). Pieniądze służą lokalnym społecznościom głównie poprzez kredyty,

ale  również  poprzez  podatek  odprowadzony  do  Urzędu  Skarbowego,  dywidendy

wypłacone członkom . 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – K. Strzyżewski – podziękował za

miłe  słowa  skierowane  zarówno  pod   jego  adresem,  jak  i  pracowników  ZDP.

Podziękował  za  umożliwienie  zatrudnienia  7  osób  w ramach  robót  publicznych  i

prosił o przedłużenie ich zatrudnienia.

Ad. 22

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji ostatniego punktu porządku obrad -

Zamknięcie  Sesji.  Poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Przewodniczący podziękował za udział  w obradach IV Sesji Rady Powiatu radnym

oraz zaproszonym gościom i zamknął obrady IV Sesji Rady Powiatu. 

Sesja zakończyła się o godz. 14 45

Na tym protokół zakończono.

Protokółowały: Przewodniczący  obrad:
Bogumiła Przybyłowska Dorota Sobotka

Przewodniczący Rady Czesław Czerski 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

  w Pułtusku Lech Smy
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