
Protokół nr XXIV/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 5 grudnia 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  Rady   otworzył  dwudziestą  czwartą  Sesję  Rady  Powiatu  w

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

Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady stanowi  quorum pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego -

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Panią  Marię  Korbal  Prezesa

Oddziału  Powiatowego  ZNP w Pułtusku,  przedstawicieli  prasy  oraz  wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  punktu drugiego porządku

obrad  Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Starosta  Pułtuski  -  poinformował,  że  w imieniu  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku

wnosi  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  punkt  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i

uzgodnionej wartości jednego punktu dla pracowników Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pułtusku.

Starosta poinformował, że z dniem 1 grudnia 2008r. pracę na stanowisku Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku rozpoczęła Pani Małgorzatach



Biernacka. 

W  związku  z  tym  aby  Dyrektor  mógł  zatrudnić  pracowników  należy  ustalić

wysokość  wynagrodzenia  oraz  wartość  jednego  punktu.  Całkowity  koszt

związany  z  utrzymaniem  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku

zabezpiecza Wojewoda Mazowiecki. 

Starosta  zaproponował  aby  powyższy  punkt  omówić  w  punkcie  5a  i  prosi  o

akceptację zgłoszonego wniosku. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI, XXII i XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za

pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku. 

5a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  i  uzgodnionej  wartości  jednego

punktu dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego

na  2009r.  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi   uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznawania  uczniom  stypendium

za osiągnięcia wysokich wyników sportowych 



8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Pułtuski. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.

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

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

powiatu na 2008r.

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

Powiatu.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.  

Ad. 3 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku

obrad  Przyjęcie protokołów  XXI, XXII oraz XXIII  Sesji  Rady Powiatu w

Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów dwudziestej pierwszej,  dwudziestej  drugiej  oraz dwudziestej  trzeciej



Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych

Przeciw -

wstrzymało się -

Protokóły Nr XXI, XXII oraz XXIII zostały przyjęte.  

Ad. 4 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku

obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Król

Obecna liczna Radnych wynosi 14. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny  –  Jerzy  Wal  –  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  na

posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008r. rozpatrywał protest dotyczący dostawy i

montażu  wyposażenia  gastronomicznego  do  kuchni  głównej  w  budowanym

szpitalu  w  Pułtusku.  Radny  prosił  o  udzielnie  odpowiedzi  nt.  czego  dotyczył

protest i w jaki sposób został rozstrzygnięty?

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że w informacji nt. prac Zarządu

Powiatu z posiedzenia w dniu 14 października br. znajduje  się sprawa wniosku

Dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  dot.  wyrażenia  zgody  na

zwiększenie o ½ etatu pedagoga oraz zatrudnienie kierownika ds. Gospodarczych.

Radna  poinformowała,  że  na  tym  posiedzeniu  Zarząd  podjął  decyzję  dot.

zwiększenia  o  ½  etatu  pedagoga,  natomiast  sprawa  dot.  etatu  kierownika  ds.

Gospodarczych  miała  zostać  rozpatrzona  na  kolejnym  posiedzeniu  Zarządu

Powiatu. Jednak takiej decyzji nie odnajduje w informacji. W związku z tym radna

zapytała,  czy  wniosek  ten  został  odrzucony?  Jeśli  tak  to  jaka  była  motywacji

odrzucenia takiego wniosku?



Wiceprzewodniczący  Rady  –   Krzysztof  Łachmański  –  zgłosił  następujące

interpelacje dot. SP ZOZ w Pułtusku: 

1) wynik finansowy SP ZOZ w Pułtusku za I półrocze 2008r. został zamknięty

stratą w wysokości 558 tyś. zł. Radny zapytał, jakim wynikiem finansowym  -

SP ZOZ , czy też organ prowadzący,  chciałby zamknąć rok 2008?

2) jaka  jest  bieżąca  sytuacja  SP ZOZ w Pułtusku  – jak  przedstawia  się  obsada

stanowisk.  Radny  poinformował,  że  na  www.pułtuszczak.pl  znajduje  się

informacja o pewnych zmianach kadrowych. Poza tym radny zapytał, czy w

dalszym ciągu obserwuje się odpływ pacjentów z SP ZOZ w Pułtusku?

3) jak  zakończyły  się  negocjacje  kontraktu z  NFZ na  2009r.  oraz  czy  podjęto

jakieś działania zmierzające do zwiększenia kontraktu na 2009r.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie  opinii

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała

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

dniu

27 listopada 2008r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad

XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Pani Izabela Sosnowicz

– Ptak – poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 27

listopada  2008r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski  –



poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 27

listopada  2008r.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska  –

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów obradowała  na  posiedzeniu  w

dniu

27 listopada 2008r. Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku. 

Przewodniczący poinformował, ze temat był omawiany na posiedzeniach komisji

stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Pułtusku.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXIV/168/08 została podjęta 

Ad. 5a



Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad  Podjecie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego

wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  i  uzgodnionej

wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  Środowiskowego  Domu

Samopomocy w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, ze temat również był omawiany na posiedzeniach

komisji  stałych Rady Powiatu  w Pułtusku.  Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z

Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  -  zapytał  jak przedstawiona

propozycja uchwały o najniższym wynagrodzeniu w wysokości 600 zł i wartość

punktu w wysokości 4,5 zł. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

wygląda na tle funkcjonujących na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej i

placówek oświatowych?

Przewodniczący - poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu.

Skarbnik  Powiatu  –  poinformowała,  że  najniższe  wynagrodzenie  w  DPS-ach

wynosi  600  zł.  natomiast  wartość  jednego  punktu  wynosi  5  zł.  Natomiast  dla

przykładu  w PCPR  najniższe  wynagrodzenie  wynosi  630  zł.,  wartość  jednego

punktu  wynosi  5  zł.  Skarbnik  dodała,  że  są  to   wszystkie  jednostki  z  zakresu

opieki społecznej. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał jak sytuacja wygląda w

szkołach? 

Skarbnik  Powiatu  –  poinformowała,  że  w  szkołach  najniższe  wynagrodzenie

wynosi 700 zł., wartość punktu 4 zł. Projekt uchwały został tak przygotowany

aby  wysokość  wynagrodzenia  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  była

zbieżna  z  wielkością  wynagrodzenia  w  jednostkach,  które  realizują  zadania  z

zakresu pomocy społecznej, czyli DPS-y oraz PCPR. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że nie zgodzi się



z Panią  Skarbnik,  ponieważ gdyby te wielkości  były  zbieżne wówczas  wartość

punktu dla ŚDS wynosiłaby 5 zł. 

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że 4,50 jest dla niej kwota zbieżną, ponieważ

gdyby wartość punktu dla ŚDS wynosiła 5 zł, wówczas byłaby kwotą identyczną.

Sposób ustalania wynagrodzenia dla ŚDS odbył się na zasadach porównywalnych

jak w jednostkach opieki społecznej.

Wiceprzewodniczący Rady – p.  K. Łachmański  –  złożył  wniosek aby podnieść

wartość jednego punktu z 4,50 zł do 5 zł. tak jak w Domach Pomocy Społecznej,

choćby ze względu na charakter pracy np. w godzinach wieczorno – nocnych. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego K.

Łachmańskiego:

Za 2 Radnych 

Przeciw 10 Radnych 

Wstrzymało się 1 Radny 

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

Wniosek został oddalony. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego

wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnionej wartości

jednego  punktu  dla  pracowników  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

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

Uchwała Nr XXIV/169/08 została podjęta 

Ad. 6 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego



na  2009r.  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi   uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na salę obrad wszedł Radny Dariusz Mikuś. Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2009r.  z  organizacjami

pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXIV/170/08 została podjęta 

Ad. 7

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Łachmański  –  poinformował,  że  na

wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa

Radna Krystyna Estkowska zgłaszała wniosek dotyczący opracowania regulaminu

przyznawania stypendium również za inne osiągnięcia nie tylko sportowe. Było

zapewnienie  Zarządu Powiatu,  że  prace  zostaną  rozpoczęte.  W związku z tym

kiedy taki regulamin zostanie opracowany do podjęcia przez Radę Powiatu?

Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Starostę Pułtuskiego. 



Starosta  Pułtuski – poinformował,  że Zarząd Powiatu rozważa taką możliwość,

jednak obecnie jest w trakcie poszukiwania środków na ten cel. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Łachmański  –  poinformował,  że  na

posiedzeniu Komisji było zapewnienie, że taki regulamin zostanie przygotowany. 

Starosta Pułtuski – poinformował, że informacja na ten temat zostanie przekazana

na piśmie. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Powiat Pułtuski  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXIV/171/08 została podjęta 

Ad. 8

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

zatrudnionych  w szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez

Powiat Pułtuski. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski i zarządził głosowanie nad jej



podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXIV/172/08 została podjęta 

Ad. 9

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie

podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2008r i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXIV/173/08 została podjęta 

Na salę  obrad  wszedł  Radny  Stanisław  Kaczmarczyk.  Obecna  liczba  Radnych

wynosi 16. 



O godzinie 14.50  Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 10 

Po przerwie  o godz.  15.00 Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji

kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2008r. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański odczytał

treść uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r. .

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2008r.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXIV/174/08 została podjęta 

Ad. 11 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2008r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik  –  poinformowała,  że  od poprzedniej  Sesji  Rady Powiatu  w Pułtusku

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2008r.:



– uchwała  Nr  149/08  z  dnia  24  września  2008r.  -  budżet  powiatu  został

zwiększony o 6.192 zł - dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Pułtusku.

– uchwała  Nr  153/08  z  dnia  9  października  2008r.  -  budżet  powiatu  został

zwiększony o  kwotę 12.590 zł  -  dotacja  dla KP PSP w Pułtusku,  poza tym

budżet  powiatu  został  zmniejszony  o  kwotę  86.702  zł.  -  składki  na

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego. 

– uchwała nr 161/08 z dnia 7 listopada 2008r. – zwiększono dochody i wydatki

budżetu  powiatu   o  kwotę  32.287  zł.  jest  to  dotacja  celowa  dla  KP PSP  w

Pułtusku  w wysokości  12.000  zł.  oraz  dotacja  dla  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej 20.287 zł, ponadto Zarząd dokonał podziału rezerwy celowej w

kwocie  11.000  zł.  przeznaczeniem  na   wydatki  bieżące  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku. 

– uchwała Nr 165/08 z dnia 18 listopada 2008r. – zwiększono dochody i wydatki

budżetu powiatu o kwotę 199.646. Jest to: dotacja dla KP PSP w Pułtusku –

32.747 zł, dotacja dla szkół dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnej matury w

wysokości 55 zł., dotacja celowa dla DPS Obryte – 152.300 zł., dotacja celowa

dla  PCPR 2.300  zł.,   dotacja  dla  Poradni  Psychologiczno  – Pedagogicznej  w

Pułtusku 14.544 zł. Ponadto Zarząd Powiatu podzielił rezerwę celową w kwocie

485.443 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące  w placówkach oświatowych. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji  na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2008r.

Za 15 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 12 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja  na  temat  prac  Zarządu Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na

piśmie. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

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

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 13 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Pułtuski -  poinformował, że odpowiedź na interpelację zgłoszoną  przez

Radnego  Jerzego  Wala  oraz  Radną  Krystynę  Estkowską  zostanie  udzielona  na

piśmie.



Natomiast  na  interpelację  zgłoszoną  przez  Wiceprzewodniczącego

Łachmańskiego, odpowiedzi udzieli Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Narcyz Tokarski – odnośnie interpelacji dot.

wyniku  finansowego  SP  ZOZ  ,  Dyrektor  poinformował,  że  w  chwili  gdy

obejmował  stanowisko  Dyrektora  wynik  finansowy  Zakładu  miał  tendencję

rosnąca. Jednak teraz strata jest z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza. 

Odnośnie interpelacji dot.  odpływu pacjentów z podstawowej opieki zdrowotnej ,

Dyrektor poinformował, że był taki okres, gdzie liczba pacjentów spadła o 500

osób, jednak odpływ ten został zahamowany przez zmianę organizacji. Obecnie

przyjmuje 9 lekarzy. 

Dyrektor poinformował, że w SP ZOZ nastąpiły zmiany kadrowe na stanowisku

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Od dnia 1 grudnia 2008r. na tym stanowisku

pracuje Pani dr Mariola Tarasewicz.

Odnośnie  interpelacji  dot.  wysokości  kontraktu   Dyrektor  poinformował,  że

wiadomym jest, że kontrakt będzie o ok. 20% wyższy niż w roku 2008, jednak do

końca nie wiadomo jaka  będzie jego wysokość.  Od 1 lipca 2008r. zwiększyła się

wartość punku i wynosi 48 zł., obecnie NFZ proponuje 52 zł.  Dla SP ZOZ w

Pułtusku dobrą sytuacja byłoby gdyby punkt kosztował 57 zł. Negocjacje z NFZ

ciągle  trwają  i  najprawdopodobniej  zakończą  się  przed  Świętami  Bożego

Narodzenia. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Łachmański  –  poinformował,  że  było

jeszcze  jedno  pytanie  mianowicie,  czy  Dyrektor  SP  ZOZ  podjął  działania

dotyczące rozszerzenia usług przez SP ZOZ w celu zwiększenia kontraktu z NFZ?

Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku – p.  Narcyz Tokarski  –  poinformował,  że  jeśli

chodzi o poszerzenie usług, ma pewien pomysł, jednak nie chciałby o nim głośno

mówić. Jest on jeszcze w sferze projektu. 

 Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Łachmański – zapytał jak przedstawia się

wynik finałowy SP ZOZ za III kwartały 2008r. 



Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Narcyz Tokarski – poinformował, że wynik

finansowy jest ujemny, jednak nie jest to już  800.000 zł a ok. 318.000 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof  Łachmański – poinformował,  że na tak

prostą  interpelację  zgłoszona  przez  Radną  Estkowską  dot.  zatrudnienia

Kierownika ds. Gospodarczych w ZS im. B. Prusa,  można udzielić odpowiedzi

ustnej. Podobnie jest z pytaniem dot. wyposażenia kuchni w nowo budowanym

szpitalu. Czy przetarg został całkowicie unieważniony, czy tylko częściowo?

Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu

Pułtuskiego,  Starosta  może  pisemnie  udzielić  odpowiedzi  na  zgłoszone

interpelacje. 

Ad. 14 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Radni nie zgłosili wolnych wniosków.

Ad. 15 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku

obrad Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  dwudziestej  czwartej  Sesji  Rady  Powiatu  -

Radnym i  zaproszonym gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław

Czerski zamknął XXIV Sesję Rady 

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.15.45

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

  Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz 


