
Protokół nr III/02

III Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 grudnia 2002 r.

Ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył o godzinie

1000 - III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności  

w  posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.  Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki

nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu drugiego porządku obrad

zgłoszenie zmian do porządku obrad. Poinformował, że w pkt 8 porządku obrad

wystąpił  błąd  –  zostało  napisane:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej

w  Pułtusku  a  powinno  być:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady

Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku. Przewodniczący przeprosił za pomyłkę. Przewodniczący

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

W trakcie  wystąpienia  Przewodniczącego  Rady Powiatu na Salę  Rady weszli  radni:

Z.Wiernicki, K. Łachmański 

Ponieważ  nie  było  innych  wniosków  dotyczących  zmian  w  porządku  obrad,

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2002r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  przychodów  i  wydatków

Powiatowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na

2003r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli

Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej w Pułtusku

9. Informacja  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  w sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu. 

10.Informacja nt. prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu. 

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

13.Zamknięcie Sesji. 

Ad.3

Przewodniczący –  zarządził  przejście   do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku

obrad  Przyjcie  protokółu  II  Sesji  Rady  Powiatu.  Poinformował,  że  do  dnia

dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu II Sesji

Rady  Powiatu.  Zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie.

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokółu II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła protokół Nr II/02  II  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku  w dniu

11 grudnia 2002 r .  

Ad.4

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.   Prosił o zgłaszanie interpelacji. 
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Radny  K.  Majewski  –  stwierdzając,  że  dramatyczny  stan  oblodzenia  dróg

powiatowych, skierował do Starosty interpelację w sprawie wysokości dotychczas

poniesionych  nakładów  finansowych  na  zimowe  utrzymanie  dróg  i  czy

przewidywane środki wystarczą do końca zimy. Zapytał, czy nie należy wsiąść pod

uwagę,  że  najbardziej  niebezpieczne  miejsca  –  zakręty,  skrzyżowania,  okolice

przystanków, szkół powinny szczególnie być doprowadzone do właściwego stanu.

Kolejna  interpelacja,  na  którą  Radny  o  odpowiedź  prosił  w  formie  pisemnej,

dotyczyła  -  parku  maszynowego  –firmy  PROFICOM  w  tym  sposobu  ich

zabezpieczenia i podjętych działania w kierunku „spieniężenia” tego majątku. 

Ad. 5

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu piątego porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  na  2002  r.  Poprosił

Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  -  Stanisława  Myślaka  

o przedstawienie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2002r. 

Radny  Stanisław  Myślak  -  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 18 grudnia

2002 r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu na

2002 r. 

Skarbnik  Powiatu  -  poinformowała,  projekt  uchwały  zawiera  zwiększenie

dochodów powiatu pułtuskiego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji

ogólnej z 1% rezerwy - kwota 118.502 zł na inne zadania o nietypowym charakterze

(nagrody jubileuszowe,  praktyczna naukę zawodu). Zwiększone dochody zostaną

przeznaczone  na  wydatki  placówek  oświatowych.  Uchwała  zawiera  również

zwiększenie dochodów o kwotę 50.000 zł – z tytułu zwiększenia wpływów z opłat

komunikacyjnych  (dochody  zostaną  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów zakupu

tablic  rejestracyjnych  i  druków  praw  jazdy).  W  uchwale  dokonano  również

przeniesienia wydatków  w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych

(Załącznik nr 3).   Projekt uchwały  zawiera również zmiany planu przychodów i

wydatków środka specjalnego jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego na

2002 r., są to zwiększenia przychodów i przeznaczenie ich na wydatki (Załącznik nr

4).  Skarbnik  zwróciła  się  o  rozszerzenie  projektu  uchwały  o  paragraf  5  w

następującym  brzmieniu:  „Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  określenia  trybu
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pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu”.

Kolejnym paragrafom nadano by numery 6 i 7. Powyższa propozycja wynika ze

zmiany  przepisów  na  rok  2002  –  ustawy  o  rachunkowości  i  planie  kont  dla

jednostek  samorządu  terytorialnego.  Przepisy  te  wprowadzają  generalna  zasadę:

wydatki + zobowiązania =wysokości środków planowanych.  Jednak są trudności

z taką realizacją budżetu  np. ze względu na fakt, iż rachunki za grudzień, często

wpływają  w  styczniu  (za  energię  elektryczna,  za  rozmowy  telefoniczne).  W

związku z powyższym proponuje się wprowadzenie ww. paragrafu, na podstawie

którego Zarząd Powiatu w drodze uchwały określi trybu pobierania dochodów i

dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu. Wówczas, zobowiązania

wynikające  z  ww.  umów,  dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  jednostki,  są

zobowiązaniami niewymagalnymi (wynikające z bieżącej pracy jednostki). 

Przewodniczący – otworzył dyskusję. 

Radny Z. Wiernicki – zapytał, czy wprowadzenie dodatkowego paragrafu jest to

wniosek Zarządu Powiatu,  czy inna formuła  funkcjonowania.  Propozycja ta  nie

była  omawiana  ani  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  ani  żadnej  z

pozostałych  komisji.  Wejście  w  życie  zmiany  przepisów  o  rachunkowości  nie

nastąpiło  nagle  –  albo  zmianę  można  było  dokonać  wcześniej,  albo  jeszcze  nie

wymaga zmiany. Ustawa o samorządzie powiatowym gwarantuje Radzie Powiatu

uprawnienie  uchwalania  przepisów  lokalnych  i  nie  zawiera  upoważnienia  do

delegowania tego uprawnienia na Zarząd  Powiatu.  Zgodnie z art. 124 ust. 2 pkt 3

ustawy  o  finansach  publicznych,  Rada  może  określić  inne  przepisy  dotyczące

wykonywania  budżetu  powiatu.  Przepisem  regulującym  wykonywanie  budżetu

powiatu, byłoby określenie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków .

W związku z powyższym Radny postulował, aby ten przepis uchwalił nie Zarząd ,

ale Rada Powiatu. 

Skarbnik – zmiana ustawy o rachunkowości weszła w życie z dniem 1 stycznia  

2002  r.  Zasada,  o  której  była  mowa,  znana  była  cały  rok.  Ten  problem  był

poruszany na wszelkich spotkaniach w RIO, ale Izba również  nie potrafiła znaleźć

jego  rozwiązania.  Na  szkoleniu  w  dniu  20.12.2002  r.  w  RIO  Zespół  w

Ciechanowie,  gdzie  podano,  przedstawioną  Radzie  Powiatu,  propozycję

rozwiązania  tego problemu. Paragraf 5 projektu uchwały opracowano na podstawie
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art.124 ust 2 pkt 3  ustawy o finansach publicznych. Kolejnym potwierdzeniem

może  być  artykuł  z  „Finansów  Komunalnych”  Nr  4  ,  gdzie  takie  rozwiązanie

podaje  p.  Grzegorz  Czarnocki-  członek  Komisji  Orzekającej  w  sprawach  o

naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  RIO  w  Opolu.  W  związku   z

powyższym proponuje się rozszerzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu

na 2002 r. o paragraf 5, jak cytowano. 

Radny Z. Wiernicki – jest nadal przekonany, że to Rada Powiatu powinna określić

tryb  pobierania  dochodów  i  dokonywania  wydatków.  Klub  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej,  będzie  wstrzymywał  się  od  głosu  w  trakcie

głosowania nad podjęciem uchwały. 

Skarbnik –  zaproponowała,  aby  Zarząd  Powiatu  opracował  i  przyjął  zasady

dotyczące  trybu  pobierania  dochodów  i  dokonywania  wydatków  w  toku

wykonywania  budżetu,  które  zostaną  przedstawione  na  najbliższej  Sesji  i

poprzedzających ją posiedzeniach Komisji.  

Starosta – podkreślił, że propozycja przedstawiona przez p. Skarbnik jest dalej idącą

niż  wniosek  Radnego  Z.  Wiernickiego.  Do  końca  roku  Zarząd  Powiatu  w

porozumieniu z przewodniczącymi Klubów Radny Powiatu opracowałby zasady

dotyczące  trybu  pobierania  dochodów  i  dokonywania  wydatków  w  toku

wykonywania budżetu. 

Radny Z. Wiernicki – uważa,  ze jeżeli  przedstawiona  propozycja dotyczy 2002

roku, więc będzie obowiązywała do momentu rozliczenia się z wykonania budżetu

na  2002  r.,  można  ją  ewentualnie  aprobować.  Sądzi,  że  wszelkie  zagadnienia

dotyczące  trybu  pobierania  dochodów  i  dokonywania  wydatków  w  toku

wykonywania budżetu na 2003 r., zostaną uregulowane w uchwale budżetowej. 

Radny K.  Majewski  –  chciał  skierować  pytanie  do Radcy Prawnego,  jakie  będą

następstwa, gdy któryś z radnych postara się o uchylenie tej uchwały. 

Starosta – poinformował,  że Radca Prawny będzie uczestniczył w Sesji  od godz.

1030,  ponieważ znajdował się poza Pułtuskiem. Podkreślił, że każda osoba, której

wolności  i  prawa zostały naruszone ma możliwość wnieść skargę w określonym

trybie. 

Przewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

wraz z przedstawioną zmianą (dodanie §5)
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Za 13 radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się    3 radnych

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr III/ 27/02 w sprawie zmian budżetu na

2002 r. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad.6

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu szóstego  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przychodów i wydatków Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu i  Finansów -  Stanisława Myślaka o

przedstawienie  opinii  o projekcie uchwały  w sprawie uchwalenia przychodów i

wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

2003 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Stanisław Myślak - poinformował,

że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  18  grudnia  2002  r.

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia  przychodów i

wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

2003 r.

Skarbnik  Powiatu –  projekt  planu  przychodów  i  wydatków  Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest załącznikiem do uchwały

budżetowej  na  dany  rok  budżetowy.  Ten  projekt  został  przedstawiony  Radzie

Powiatu uchwałą nr 199/2002 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada  

2002 r. w sprawie projekt budżetu powiatu na rok 2003. Z uwagi na fakt,  że w

bieżącym roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2003 nie będzie przedmiotem

obrad  Rady  Powiatu,  Zarząd  Powiatu  proponuje  zatwierdzenie  projektu  planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki  Wodnej  na  rok  2003.  Projekt  uchwały  został  przygotowany  na

podstawie art. 420 ustawy  prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym Zarząd

Powiatu do dnia 15 stycznia przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt

przychodów i wydatków PFOŚiGW.

6



Radny  K.  Majewski –  prosił  o  informację  dotyczącą  następujących  paragrafów:

§4210- kwota tylko: 20.000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz  zakup usług

pozostałych – gdzie przewidziano kwotę aż 35.000 zł.  

Skarbnik –  plan  finansowy  PFOŚiGW  sporządza  się  w  układzie  paragrafów

klasyfikacji  budżetowej,  co  poprzedza  przygotowanie  projektu  zadaniowego.  

W  ramach  wymienionych  paragrafów  planowane  jest  wykonanie  następujących

zadań: Program Działań na Rzecz Ochrony Środowiska (akcja „Sprzątanie Świata”,

konkursy,  szkolenia),  wspomaganie  systemów  kontrolnych  stanu  środowiska

(Społeczna  Straż  Rybacka),  realizacja  przedsięwzięć  związanych  z  ochroną

powierzchni  ziemi  (rekultywacja  po  wypadku  lub  klęskach  żywiołowych),

uzupełnienie  wyposażenia  ochotniczych  straży  pożarnych,  dofinansowanie

przedsięwzięć związanych  z gospodarką odpadami. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji:

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dyskusja została zamknięta. 

Przewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

na 2003 r. i zarządził głosowanie nad  jej podjęciem 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  2 radnych

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  III  /28/02  w  sprawie  uchwalenia

przychodów i  wydatków Powiatowego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej na 2003 r. 

Ad.7

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu siódmego porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu kontroli  Komisji

Rewizyjnej. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Krzysztofa Pieńkosa

o przedstawienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
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Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Krzysztof  Pieńkos –  przedstawił  plan

kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003 (plan stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

protokółu). 

Przewodniczący -  wobec  braku  dyskusji,  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie

nad podjęciem uchwały 

Za 17 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  III/29/02  w  sprawie  zatwierdzenia

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący – zarządził 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący zarządził wznowienie obrad.

Ad.8

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu ósmego porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Starosta – Rada Społeczna działa na podstawie art. 44b ustawy o zakładach opieki

zdrowotnej  oraz  zgodnego  z  nią  Statutu  SPZOZ  w  Pułtusku.  Zgodnie  z  cyt.

przepisami, przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa Rada Społeczna,

która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który  utworzył zakład

(Rady Powiatu) oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki

zdrowotnej . W skład Rady Społecznej, zgodnie z §5 Statutu SPZOZ,  wchodzi12

członków. Zgodnie z art.45 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: 

„Art. 45. 1. W skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej

(...), wchodzą:

1) jako przewodniczący:(...)

b)  wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez
niego wyznaczona - w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu
województwa,

2) jako członkowie:
a) przedstawiciel  wojewody  -  w  zakładzie  utworzonym  przez  organ  gminy,  powiatu  lub

samorządu województwa,
b) przedstawiciele wybrani przez radę gminy lub radę powiatu, z zastrzeżeniem przepisu lit. c)

- w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład,(...).” 
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Kadencja  Rady Społecznej  może trwać  do 4 lat.  Delegowanie  przedstawicieli  do

Rady następuje w ciągu 6 miesięcy po wyborach do samorządu. Radę Społeczną

powołuje,  odwołuje  oraz  zwołuje  jej  pierwsze  posiedzenie,  podmiot,  który

utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. Starosta zaproponował, aby w skład

Rady  Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku powołać:

1. Adama Rachubę – Wójta Gminy Pokrzywnica,  

2. Zbigniewa Kołodziejskiego – Wójta Gminy Gzy,

3. Jana Mroczkowskiego – Wójta Gminy Obryte,  

4. Włodzimierza  Kaczmarczyka – Wójta Gminy Zatory 

5. Adama Misiewicza – Wójta Gminy Świercze,  

6. Dariusza Mikuś – przedstawiciela Rady Powiatu w Pułtusku ,  

7. Janusza Borzyńskiego - członka Zarządu Fundacji Budowy Szpitala w Pułtusku,

8. Andrzeja  Wiśniewskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Pułtusku, 

9. Witolda Saracyna - Wicestarsotę Pułtuskiego,  

10. Stanisława Myślaka – przedstawiciela Rady Powiatu w Pułtusku.

Starosta, chce skorzystać z zapisu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z

którym jest przewodniczącym Rady Społecznej SPZOZ. 

Wiceprzewodniczący  Z.  Wiernicki  - zapytał,  czy  Wojewoda  Mazowiecki  nie

wyznaczył swojego przedstawiciela do Rady Społecznej ?

Starosta -  do dnia  dzisiejszego nie wpłynęło pismo Wojewody w tej sprawie.

Przewodniczący -  odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej

działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w  Pułtusku podjęła uchwałę nr III/30/02 w sprawie powołania Rady

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

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

Ad. 9
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Przewodniczący –  zarządził  przejście  do realizacji  punktu  dziewiątego  porządku

obrad  „Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu”.

Skarbnik – w okresie miedzy II i  III Sesją Rady Powiatu podjął następujące uchwały

w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 3/02   z dnia 12 grudnia 2002 r. – uchwała dotyczyła zwiększenia dochodów o

kwotę 22.000 zł  z tytułu dotacji Wojewody Mazowieckiego na rodziny zastępcze.

Jednocześnie dokonano przeniesień 15% dochodów na podstawie art. 61b ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego  w latach 1999-2002: zmniejszono o

15% dochody w rozdziale  placówki opiekuńczo-wychowawcze,  kwotę 12.750  zł

przeznaczono na: zwiększenie wydatków rodzin zastępczych – 9.000 zł i na bieżące

utrzymanie PCPR – 3. 750 zł. 

- Nr6/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. – uchwałą Zarząd Powiatu dokonał podziału

rezerwy ogólnej  w kwocie:  21.616 zł,   która została  przeznaczona  na pokrycie

opłaty  restrukturyzacyjnej   dla  ZUS  z  tytułu  oddłużenia  gospodarstwa

pomocniczego przy ZSR w Golądkowie.

Przewodniczący – ponieważ nikt  z  radnych nie zgłosił  pytań do przedstawionej

„Informacji na temat  uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w  budżecie powiatu”,

zarządził głosowanie nad jej przyjęciem 

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

na Sali Rady.

Ad. 10

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  dziesiątego  porządku

obrad  Informacja na temat  prac Zarządu Powiatu i  realizacji uchwał Rady

Powiatu. Poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący  –  ponieważ  nikt  z  radnych  nie  zgłosił  pytań  ani  wniosków,

zarządził  głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu Powiatu  

i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 16 radnych
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Przeciw -

Wstrzymało się -

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

na Sali Rady.

Ad.11

Przewodniczący- zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  jedenastego  obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

K. Strzyżewski  –  Dyrektor ZDP w Pułtusku  –  poinformował,  że  Zarząd  Dróg

Powiatowych  w pierwszej  kolejności  zabezpiecza  (w  okresie  zimowym)  miejsca

najbardziej  niebezpieczne,  tj.  zakręty,  skrzyżowania  dróg,  spadki  i  wzniesienia,

okolice przystanków PKS, szkół oraz inne miejsca o największy natężeniu ruchu. 

Panujące trudne warunki atmosferyczne w listopadzie i grudniu br. a szczególnie

opady  śniegu  i  występujące  oblodzenie  dróg,   mają  wpływ to  że  „posypywanie

dróg” nie zawsze przynosi oczekiwany skutek. Dyrektor poinformował, że koszt

zimowego utrzymania dróg (XI-XII) wyniósł 35.000zł. 
Starosta –  odnośnie  interpelacji  dot.  mienia  PFRON.  Maszyny,  urządzenia  

i  wyposażenie  biurowe  jakie  zakupiła  Spółdzielnia  Pracy  „Inter-Zryw”  ZPCh  

a następnie przejęła spółka PROFICOM – zostało nabyte ze środków Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.   Chcąc  zapobiec  dewastacji

urządzeń,  Starosta  podjął   decyzję  o  ich  przewiezieniu  i  przechowaniu

(nieodpłatnym)  w  pomieszczeniach  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku.  Urządzenia  zostały  spisane  protokolarnie,  

a  o  powyższym  fakcie  powiadomiłem  właściciela  sp.  z  o.o.  „PROFICOM”  

oraz Prokuraturę Rejonową w Pułtusku. W ubiegłym roku, Starosta wystąpił  do

Sądu Okręgowego w Ostrołęce z pozwem przeciwko spółce PROFICOM o zwrot

należności   -  648.455zł,  jaka wynika z umowy zawartej  pomiędzy  Dyrektorem

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  –  p.  Hanną  Winciunas

działającą z upoważnienia Starosty Pułtuskiego a Spółdzielnią Pracy „Inter - Zryw”

ZPCH w Warszawie. W związku z wszczęciem postępowania sądowego, Starosta

oczekuje,  iż  wydany  zostanie  wyrok  zasądzający  zwrot  wyżej  wymienionej

należności.  Po  wydaniu  wyroku,  jego  uprawomocnieniu  się  i  nadaniu  klauzuli
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wykonalności  –  będzie  istniała  możliwość  skierowania  do  komornika  sądowego

wniosku  o  egzekucję  przeciwko   PROFICOM  sp.  z  o.o.  Egzekucja  może  być

skierowana  także  do  mienia  ,  które  zostało  przyjęte  i  zabezpieczone  w  ZSZ  

im.  J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku.  W takim przypadku sprzedaż   mienia  może

nastąpić przez komornika zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Niezależnie od pozwu, z którym zwróciłem się do Sądu Okręgowego w Ostrołęce,

trwa postępowanie  przed Sądem Pracy  przeciwko pracodawcy jakim jest  spółka

PROFICOM.  Roszczenia  pieniężne  jakich  domagają  się  pracownicy  wobec

pracodawcy  mogą  być  zaspokojone  między  innymi  poprzez  sprzedaż  sprzętu,

urządzeń i wyposażenia. W chwili obecnej nie mam możliwości prawnych dokonać

zbycia  przedmiotowego  wyposażenia  maszyn i  urządzeń – ponieważ ani Zarząd

Powiatu,  ani  Starosta  nie  jest  właścicielem mienia.  Krajowy Rejestr  Sądowy wg

stanu na dzień 13 listopada 2002r.  wykazał, że spółka  „PROFICOM” nie została

wykreślona  z  rejestru,  tzn.  występuje  w  obrocie  gospodarczym   i  prowadzi

działalność statutową. 

Ad.12

Przewodniczący- zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  dwunastego  porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Proszę o zgłaszanie wniosków. 

Ad.13

Przewodniczący -  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach III Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Przewodniczący zamknął  III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

III Sesja Rady Powiatu zakończyła się o godzinie 1230.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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