Protokół Nr V/03
V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 31 marca 2003r.
Ad.1
Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski otworzył V Sesję Rady
Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17
osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i
uchwał.
Ad. 2
Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Starosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował uzupełnienie
porządku obrad o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku”. Projekt uchwały dot.

świadczenia podstawowej opieki

zdrowotnej przez SP ZOZ w Gminy Świercze. W dniu dzisiejszym, przed
posiedzeniem Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP
ZOZ, podczas którego Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała powyższe
zmiany.
Wobec braku innych propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego:
Za

- 15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wniosek został przyjęty. Powyższy projekt uchwały zostanie omówiony w punkcie
6a.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym prowadzone
będą obrady:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2002r. .
6. Przyjęcie informacji z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w
Pułtusku za rok 2002.
6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003r.
a) przedstawienie uzasadnienia Zarządu Powiatu do projektu uchwały
budżetowej,
b) odczytanie Uchwały Nr 317/C/2002 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie.
c) odczytanie opinii komisji stałych w tym komisji Budżetu i Finansów,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) odczytanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003r.

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady
Powiatu.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
Za

- 16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3
Przyjęcie protokółu IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły
żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu czwartej Sesji Rady Powiatu w
Pułtusku.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w
powyższej sprawie?
Wobec

braku

wniosków

Przewodniczący

zarządził

głosowanie

nad

przyjęciem protokółu czwartej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:
Za

- 15

Przeciw
Wstrzymało się

-

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Protokół został przyjęty.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny K. Łachmański

poinformował, ze grupa mieszkańców naszego

powiatu zwróciła się do Radnego z prośbą o zbadanie sprawy przejmowania
przez gminę, a tym samym przekazania przez powiat nieruchomości, na
których obecnie mieszczą się obecnie ośrodki zdrowia w poszczególnych
gminach. Zobligowany tą prośbą Radny przekazał na ręce Przewodniczącego
interpelację do Starosty Pułtuskiego w sprawie możliwości przejęcia przez
gminę nieruchomości, na której jest ośrodek zdrowia.
Czy wola gminy do przejęcia takiej nieruchomości wiąże się z koniecznością
wskazania przez gminę przyszłego wykonawcy usług medycznych? To
znaczy, czy gmina musi wybrać wykonawcę usług zanim, uzyska tytuł
własności? Czy może wystarczy, że gmina przejmie nieruchomość i sama
wybierze podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia?
Ze względu na ważność sprawy Radny poprosił o odpowiedź, w dniu
dzisiejszym w trybie przewidzianym porządkiem obrad oraz o udzielenie
odpowiedzi na piśmie, w trybie przewidzianym statutem powiatu
pułtuskiego.
Radny K. Majewski zgłosił niżej wymienione interpelacje:
- zgłosił dwie interpelacje dot. drogi Kozłówka – Grochy Imbrzyki
a) zwrócił się z prośbą o podjęcie działań w celu naprawy nawierzchni drogi,
która jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowego remontu.
Ponadto Radny prosił o pełnienie nadzoru podczas wykonywania
remontu drogi.
b) Radny prosił o dokonanie wycinki drzew - suche topole, które stanowią
zagrożenie dla podróżujących.
- W związku z tym , że w składzie Zarządu jest członek Zarządu spoza
składu Rady Powiatu, Radny zapytał w jakim wymiarze został z nim

nawiązany stosunek pracy, w których godzinach urzęduje i co należy do
jego obowiązków.
Radny D. Mikuś poinformował, że mieszkańcy Gminy Gzy zwrócili się do
Radnego z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie sprawy bezpieczeństwa
podróżowania po drogach powiatowych. Zobowiązany tą prośbą Radny
przekazał na ręce Pana Przewodniczącego

interpelację do Starosty

Pułtuskiego w sprawie możliwości podjęcia decyzji i doprowadzenia do
wycinki uschniętych drzew przy drogach powiatowych. Szczególnie
uciążliwa i stwarzająca zagrożenie sytuacja w ocenie wyborców, którzy się do
radnego zwrócili, występuje przy drogach Kozłówka – Krzemień (okolice
Kozłowa) oraz przy drodze Gzy-Żebry Włosty.
Biorąc pod uwagę duże zagrożenie proszę o wskazanie terminu , w którym
sprawa będzie rozwiązana.
Ze względu na ważność sprawy Radny poprosił o odpowiedź, w dniu
dzisiejszym w trybie przewidzianym porządkiem obrad oraz o udzielenie
odpowiedzi na piśmie, w trybie przewidzianym statutem powiatu
pułtuskiego.
Ad. 5
Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2002r. .
Przewodniczący

Rady

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Polityki

Regionalnej – Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii o informacji.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej poinformował, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2003r. pozytywnie zaopiniowała informację
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu pułtuskiego za 2002r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny – Leon Wiśniewski poinformował ,że
inspekcja sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru na warunkami:
higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej,
higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji,
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotu użytku, higieniczno –
sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu
ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i
uciążliwości środowiska, zabiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i
zawodowych.
Z przedstawionej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
wynika, że pomimo istniejących nieprawidłowości nie ma zagrożenia stanu
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Generalnie zagrożeń zdrowotnych nie
stwarzało spożywanie wody z wodociągów sieciowych, ponieważ nie
stwierdzono skażenia bakteriologicznego wody z żadnego wodociągu z tej
grupy. Ewentualne skutki zdrowotne może spowodować spożywanie wody,
która zawiera zawyżone zawartości wskaźników chemicznych, nie jest to
obojętne dla zdrowia ludzi oraz ze względów gospodarczych.
Niemniej nadal konieczne jest:
a)

kontynuowanie działań mających na celu poprawę jakości wody z
wodociągów, które produkują wodę nie spełniającą wymagań
rozporządzenia,

b) uregulowanie gospodarki nieczystościami stałymi i płynnymi na terenie
powiatu,
c) poprawa

techniczno

–

sanitarnych

żywieniowo-żywnościowych,

warunków

w

zakładach

d) dalsze

działanie

mające

na

celu

poprawę

jakości

zdrowotnej

produkowanych na naszym terenie art. spożywczych,
e) poprawienie higienicznych warunków nauczania i wychowania dzieci i
młodzieży (meble, rozkłady),
f) poprawę bazy lokalowej do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego,
g) poprawę warunków i sposobu żywienia dzieci i młodzieży w
zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego,
h) podjęcie działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest (np. płyty azbestowo-cementowe z poszyć dachowych, itp.),
i) podejmowanie działań, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia
osób cierpiących na choroby niezakaźne poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach zdrowia sposobach
zapobiegania

chorobom

niezakaźnym

oraz

kształtowanie

prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do Powiatowego Inspektora
sanitarnego w sprawie przedstawionej informacji.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2002r.
Za

-

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – nie była obecna na Sali Rady.

Informacja została przyjęta.
Ad. 6
Przyjęcie informacji z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w
Pułtusku za rok 2002.
Przewodniczący

Rady

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Polityki

Regionalnej – Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii o informacji.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej

poinformował , że na

posiedzeniu Komisji w dniu 18 marca 2003r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała informację z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w Pułtusku
za rok 2002.
Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Warszawie – Oddział w Pułtusku – Wioletta Kozłowska –
poinformowała, że obecnie , w okresie przygotowań do Unii Europejskiej ,
Polska dąży do pełnej harmonizacji prawa polskiego z prawodawstwem
unijnym, a także ujednolicenia stosowanych w praktyce zasad działania. Do
najpilniejszych zadań należy:
- stworzenie

urzędowej

rejestracji

producentów,

importerów,

dystrybutorów roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
- paszportowanie roślin
- tworzenie i funkcjonowanie stref chronionych,
- zwalczanie niektórych chorób i szkodników kwarantannowych,
Wprowadzenie przedstawionych rozwiązań systemowych pozwoli polskim
producentom, dystrybutorom i importerom na wolny obrót materiałami
roślinnymi z Unia Europejską. System ten będzie gwarantował, że

oferowane do sprzedaży rośliny, produkty roślinne i przedmioty spełniają
ogólnie przyjęte przez państwa unijne standardy zdrowotności.
W kwietniu 2003r. w mediach krajowych, lokalnych, podczas spotkań,
szkoleń na terenie powiatu pułtuskiego rozpocznie się kapania informacyjna.
W tym celu zostały zorganizowane przez GIIORiN w Warszawie warsztaty
mające na celu przygotowanie polskich trenerów w zakresie organizacji i
prowadzenie

działań

informacyjnych

dot.

zmian

fitosanitarnych

wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej. Zadaniem kampanii
będzie poinformowanie określonych grup docelowych o zmianach w
procedurach

fitosaniatrnych

związanych

z przystąpieniem do Unii

Europejskiej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy w sprawie przedstawionej informacji są
pytania do Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Oddział w Pułtusku.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem informacji z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddział w Pułtusku
za rok 2002.
Za

- 16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Informacja została przyjęta.

Ad. 6a
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

zmian

w

Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pułtuskiego o zabranie głosu.

Starosta Pułtuski

poinformował, że temat „objęcie podstawową opieką

zdrowotną mieszkańców Gminy Świercze przez SP ZOZ w Pułtusku” został
omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2003r. oraz na
posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku, które odbyło się w dniu
dzisiejszym przed posiedzeniem Rady Powiatu.
Starosta wyjaśnił, że w 1998r. SP ZOZ w Pułtusku podpisał umowę z
Zespołem Lekarzy Rodzinnych „VITA MED” na najem lokali w Świerczach
i Strzegocinie, w których świadczone były usługi podstawowej opiek
zdrowotnej.
Każdy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek świadczenia
nocnej pomocy lekarskiej wobec swoich mieszkańców. Powyższe usługi
może świadczyć sam, albo – jeżeli jest to mały zakład - może zlecić (w formie
umowy) innemu zakładowi.

W Przychodni w Pułtusku Nocna Pomoc

Lekarska pełniona jest przy Pogotowiu Ratunkowym. Mieszkańcy Gminy
Świercze korzystali z NPL w Pułtusku nie wiedząc o tym, że ZLR „VITA –
MED” podpisał umowę ze szpitalem wojewódzkim w Ciechanowie. ZLR
„VITA –MED” od dwóch lat nie regulował należności wobec SP ZOZ za
NPL.
Powyższa kwestia nie związana jest z podpisaną umową SP ZOZ z ZLR
„VITA MED” , ale wiąże się z funkcjonowaniem.
Druga kwestia dot. przejętego przez ZLR „VITA MED” lokali – Ośrodków
Zdrowia w Świerczach i Strzegocinie.
W roku 1999 w wyżej wymienionych lokalach ZLR „VITA MED”
przeprowadził remonty bez jurysdykcji powiatu pułtuskiego. Były problemy
na styku wykonujący administrowanie nieruchomości SP ZOZ

i

wynajmujący ZLR „VITA MED”. Doszło do sytuacji, że ZLR „Vita – Med”
przestał

wypełniać jeden z warunków umowy – nie płacił czynszu,

rekompensując sobie koszty jakie poniósł za wykonane prace. Powyższe nie
zostało uzgodnione pomiędzy stronami.
Zgodnie z warunkami umowy ZLR „VITA MED” otrzymał wypowiedzenie
w trybie natychmiastowym – zostało to uczynione przez Dyrektora SP ZOZ
w dniu 23 marca 2003r.
Starosta poinformował, że proponował zawarcie ugody, która będzie
spełniała oczekiwania dwóch stron umowy. Ugoda nie została zawarta. Na
posiedzeniu Zarządu w dniu 23 marca 2003r. ustalono, że w przypadku
uregulowania przez ZLR „VITA MED” zaległości z usługi NPL będą
prowadzone dalsze rozmowy.
Starosta poinformował, że Rada Gminy Świercze w dniu 27 marca br.
przyjęła stanowisko, w którym wyraziła zaniepokojenie wypowiedzeniem
umów najmu na lokale ośrodków zdrowia w Świerczach i Strzegocinie ZLR
„Vita – Med” oraz groźbą braku kontraktacji usług medycznych przez
MRKCh.
Ponadto Rada Gminy Świercze

zwróciła się z wnioskiem o przekazanie

obiektów ośrodków zdrowia w Świerczach i Strzegocinie na własność
Gminy. Społeczeństwo gminy wzniosło te obiekty poświęcając swój czas,
pracę i środki finansowe. Ponadto Gmina do 1999r. partycypowała w
kosztach utrzymania tych obiektów.
Starosta poinformował, że poprzedni Zarząd jak i obecny stoi na stanowisku,
że obiekty ośrodków zdrowia powinny zostać przekazane nieodpłatnie na
rzecz gminy.
Następnie Starosta poinformował o piśmie Wójta Gminy Świercze, w którym
zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wypowiedzenia umów najmu
nieruchomości – ośrodków zdrowia w Świerczach i Strzegocienie o trzy
miesiące.

W dniu 29 marca br. (sobota) odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem
Wójta Gminy Świercze i Przewodniczącego Rady Gminy Świercze.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 marca br. wnikliwie omówił
propozycję

dot.

wypowiedzenia przez Dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku umów najmu
nieruchomości w Świerczach i Strzegocinie
Zarząd postanowił:
1) akceptować działania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w sprawie wypowiedzenia umowy najmu
nieruchomości w Świerczach i Strzegocinie Niepublicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej „Vita-Med.”
2) zobowiązać Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku do zorganizowania z dniem 1
kwietnia 2003r. opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Świercze
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Zarząd dopuszcza możliwość prowadzenia powyższych świadczeń przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wskazany przez Dyrektora SP
ZOZ
w Pułtusku w porozumieniu z Gminą Świercze.
3) zobowiązać Dyrektora SP ZOZ do złożenia propozycji pracy w SP ZOZ
lekarzowi rodzinnemu, średniemu personelowi medycznemu

oraz

pozostałym pracownikom zatrudnionym w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „Vita-Med.”
4) podjąć działania, które w terminie do 1 stycznia 2004r. doprowadzą
do nieodpłatnego przekazania Gminie Świercze – nieruchomości
(budynków) służących realizacji świadczeń zdrowotnych – które są
własnością powiatu.

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że
MRKCh podpisała umowę na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej
przez ZLR „VITA MED.” jeszcze przez miesiąc kwiecień,
potwierdzenia, że

nie mając

lokale – ośrodki zdrowia w Świerczach i Strzegocinie

zostaną wydzierżawione.
Starosta poinformował, że termin pełnienia podstawowej opieki zdrowotnej
przez SP ZOZ w Pułtusku został przesunięty na dzień 1 maja 2003r.
Starosta zaproponował, aby Rada Powiatu w dniu dzisiejszym podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Pułtusk.
Zmiany polegają na objęciu podstawową opieką zdrowotną mieszkańców
gminy Świercze przez SP ZOZ, w tym samym zakresie

w jakim pełnił

powyższe usługi pełnił ZLR „VITA MED.”
Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną
SP ZOZ.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny K. Majewski przypomniał, że Klub Radnych SLD Rady Powiatu w
Pułtusku – I kadencji, prosił o zbadanie sprawy ośrodków zdrowia w Gminie
Świercze. Radny zauważył, że aż trzy lata musieliśmy czekać na rozwiązanie
powyższego problemu.
Radny zapytał, czy z dniem 1 kwietnia br. mieszkańcy Gminy Świercze będą
mieli zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną. Czy lekarze pracujący w
ośrodkach zdrowia w Świerczach i Strzegocinie wyrazili zgodę, że z dniem 1
kwietnia będą pracować w SP ZOZ i będą prowadzić opiekę medyczną. Jaką
mamy pewność, że doktor Robert Chmielewski od 1 kwietnia br. pozwoli
nam zająć obiekty - ośrodki zdrowia. Jeżeli SP ZOZ nie będzie miał
możliwość zajęcia obiektów – to mieszkańcy gm. Świercze nie będą objęci
podstawową opieką zdrowotną.

Radny K. Pieńkos zapytał jaki będzie koszt przejęcia ośrodków zdrowia, czy
będziemy musieli je wyposażyć , czy w budżecie SP ZOZ przewidziane są
środki na ten cel.
Starosta Pułtuski poinformował, że w piśmie przekazanym do Wójta Gminy
Świercze Zarząd Powiatu „zobowiązał Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku do
zorganizowania z dniem 1 kwietnia 2003r. opieki zdrowotnej dla
mieszkańców gminy Świercze przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku”.
W dniu dzisiejszym Starosta otrzymał informację, że na miesiąc kwiecień br.
MRKCh podpisała umowę z ZLR „VITA MED.” wobec powyższego

SP

ZOZ będzie miał możliwość świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od
1 maja 2003r.
Odnosząc się do wypowiedzi K. Majewskiego - Starosta poinformował , że
nie chce wracać do okoliczności, które miały miejsce trzy lata temu ponieważ
w dniu dzisiejszym powstały okoliczności, które pozwoliły Dyrektorowi SP
ZOZ na rozwiązanie umowy o wynajem.
Pan H. Wiśniewski – mieszkaniec gm. Świercze poinformował, że przez trzy
miesiące mieszkaniec gm. Świercze leczył się w Ośrodku Zdrowia w
Świerczach, niestety leczenie nie było skuteczne, ponieważ obecnie leczony
jest w Szpitalu w Ciechanowie
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że podstawową opiekę zdrowotną od 1
kwietnia 2003r. będzie świadczył ZLR „VITA- MED” na podstawie umowy
zawartej z MRKCh. Dyrektor podkreślił, że fizyczne przejęcie ośrodka nie
stanowi podstawę do świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej.
Obecnie podjęto niezbędne korki zmierzające do wypowiedzenia umowy
ZLR „VITA MED.”, następne działania będą polegały na zmianie w Rejestrze
Wojewodę Mazowieckiego i Rejestrze Sądowy. Dyrektor wyjaśnił, że gdyby

MRKCh nie zgodziła się na przedłużenie umowy ZLR „VITA MED” na
świadczenia usług wówczas mimo braku wpisu, potraktowałby tą sytuację za
awaryjną i wszedłbym na teren gminy Świercze. Odnośnie wyposażenia
Ośrodków Zdrowia Gm. Świercze- Dyrektor poinformował, że ZLR „VITA
MED” przejął sprzęt i wyposażenie – odpłatnie. Jest więc możliwość
ponownego przejęcia sprzętu przez SP ZOZ w Pułtusku lub inny podmiot.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę , aby

podstawową opiekę zdrowotną, w

imieniu SP ZOZ ewentualnie świadczył inny niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej, jeżeli zostanie z nim podpisana umowa. Jeżeli ta możliwość
zostanie spełniona , wówczas sprawa

sprzętu i wyposażenia Ośrodków

Zdrowia będzie należała do niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Radny K. Majewski

zapytał ile ewentualnie czasu będzie trwała

„przepychanka”, tzn. kiedy fizycznie zostaną przejęte Ośrodki Zdrowia w
Świerczach, ile czasu potrzeba aby podpisać umowę z MRKCh, gdzie SP
ZOZ będzie świadczył usługi, w którym miejscu.
Dyrektor SP ZOZ – sądzi , że „przepychanka” będzie trwała do końca
kwietnia br. Dyrektor wyjaśnił, że ZLR „VITA MED” podpisał umowę z
MRKCh do końca kwietnia br. i ww. Zakład będzie świadczył podstawową
opiekę zdrowotną dla mieszkańcy gm. Świercze. Miesiąc kwiecień – to czas
na spełnienie wymogów formalnych, nie tyle przejęcia ośrodków, co
rozszerzenia w dokumentach rejestracyjnych możliwości świadczenia usług
p.o.z.

na terenie gm. Świercze. SP ZOZ posiada umowę świadczenie

podstawowej opieki zdrowotnej, a więc nie musi dokonywać jej zmian z
MRKCh, czy też

z NFZ. Jedynie

należy zgłosić do MRKCh, czy w

następstwie do NFZ fakt, że przejmujemy nową placówkę i posiadamy wpis
w Rejestrze Sądowym i Rejestrze Wojewody Mazowieckiego. Dyrektor

obawia się, że po spełnieniu formalnych wymogów , o których mowa wyżej,
może pojawić się problem z fizycznym przejęciem nieruchomości.
Radny

K.

Majewski

z

wypowiedzi

Dyrektora

SP

ZOZ,

Radny

wywnioskował , że mieszkańcy Gminy Świercze będą mieli zapewnioną
podstawową opiekę zdrowotną. Radny przypomniał zdarzenie jakie miało
miejsce w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach – problem z zapewnieniem kadry
lekarskiej.
Wójt Gminy Świercze – Adam Misiewicz poinformował, że wspólnie z
Przewodniczącym Rady Gminy Świercze na posiedzeniu Zarządu Powiatu w
Pułtusku wyrazili obawy o zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla
pięciu tysięcy pacjentów oraz aby świadczone usługi były w takim samym
zakresie w jakim pełni je ZLR „VITA MED”.
Wójt przekazał, że doktor Chmielewski – Dyrektor ZLR „VITA MED”
uważa wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości jest nieskuteczne i
sprawę przekaże do rozstrzygnięcia przez Sąd.
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt na posiedzeniu Zarząd Powiatu w dniu
29 marca 2003r. zwrócił się z wnioskiem

o przesunięcie terminu

wypowiedzenia umowy na okres trzech miesięcy, celem wyjaśnienia spraw
związanych z wypowiedzeniem umowy.
Wójt uważa, że dobrze się stało, że MRKCh przedłużyła umowę z ZLR
„VITA MED” na okres 1 miesiąca, ponieważ pozwoli to na wyjaśnienie
spraw, o których mówił wyżej.
Odnośnie spraw związanych z kosztami, o których mówił Radny Pieńkos –
Wójt poinformował, że na pewno pojawią się koszty związane z
wyposażeniem Ośrodków Zdrowia w Gm. Świercze , ponieważ zgodnie z
zapewnieniem Zarządu Powiatu usługi nie będą świadczone na niższym
poziomie, niż czynił to ZLR „VITA MED”. Powyższy wniosek Wójt Gminy

Świercze zgłosił również na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w
Pułtusku.
Ponadto Wójt poinformował, że należy liczyć się z poniesieniem znacznych
środków na odszkodowanie dla ZLR „VITA – MED.” w przypadku gdy Sąd
uzna, że wypowiedzenie umowy było bezzasadne.
Wójt wyraził nadzieję, że miesiąc kwiecień pozwoli na rozwiązanie spraw
polubownie, z korzyścią dla pacjentów.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad zamknięciem dyskusji
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie SP ZOZ w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

2
Uchwała Nr V/43/03 została podjęta.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę – godz. 11 10
Przewodniczący wznowił obrady o godz. 11 25
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003r.
podpunktem „a”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o przedstawienie uzasadnienia
Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej.
Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z ustawą o dochodach w
jednostkach samorządu terytorialnego

do Rady Powiatu została złożona

Uchwała Nr 199/2002 z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2003r.
Zgodnie z przepisami prawa budżet powiatu powinien zostać zatwierdzony
w terminie do 31 grudnia – przed rozpoczęciem roku budżetowego. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwała budżetowa powinna zostać
podjęta w

terminie do dnia

31 marca następnego roku. Starosta

poinformował, że 27 października 2002r. odbyły się wybory do rad gmin,
powiatów i sejmików województw. W dalszej kolejności miało miejsce
formułowanie się organów statutowych powiatu. Z tych też względów
podjęcie uchwały budżetowej odłożono na marzec 2003r.
Projekt budżetu powiatu przedłożony przez Zarząd Powiatu w dniu 14
listopada 2002r.

zawierał projekt dochodów na 2002r. ustalony przez

Ministerstwo Finansów, dotacje na 2003r. ustalone przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki.
W związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji Zarząd
Powiatu przedstawia powyższe zmiany w formie autopoprawki. Kwoty
otrzymanych dotacji i subwencji w porównaniu z rokiem 2002 są na
odpowiednim poziomie.
Poważną zmiana budżetu powiatu jest skorygowanie budżetu Komendy
Powiatowej Policji – nie jest to jednostka powiatu od 1 stycznia 2003r.
Starosta poinformował, że sprawę inwestycji, które będziemy prowadzić w
2003r. omówimy na następnej Sesji Rady Powiatu - sprawa dotyczy drogi
Przewodowo – Golądkowo.

Starosta poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej - było celowym
stworzenie pewnych rezerw dot. rezerwy oświatowej i rezerwy na opiekę
społeczna, ponieważ w miesiącu listopadzie 2002r. nie posiadaliśmy takiej
wiedzy jaką posiadamy w dniu dzisiejszym. Pewne deficytowe sprawy, które
występują w uchwale budżetowej będą regulowane poprzez wolne środki i
nadwyżkę budżetową, oraz ze środków które zostaną zaoszczędzone po
przeprowadzonym przetargu na drogę Przewodowo – Golądkowo na odc.
Bulkowo – Golądkowo. Powyższe sprawy zostaną omówione na Sesji
absolutoryjnej.
Starosta poinformował, że przedstawiony budżet nie jest doskonały, ale
sytuacja finansowa i gospodarcza państwa nie jest doskonała a my jesteśmy
częścią tego mechanizm - rozporządzamy częścią środków finansowych przewidziane ustawami.
Zarząd Powiatu i Rada Powiatu patrzy przez pryzmat całości gospodarki
powiatu- nie jest to budżet idealny, ale należy zapewnić środki finansowe
wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu. Jest to budżet z wieloma
niedomaganiami w wysokości środków finansowych.
Starosta Pułtuski przedstawił uzasadnienie Zarządu do uchwały budżetowej
na 2003r. (w załączeniu do protokółu).
podpunktu „b”
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu o odczytanie Uchwały Nr
317/C/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie.
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 317/C/2002 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała w załączeniu do
protokółu).

podpunktu „c”
Odczytanie opinii komisji stałych w tym komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych – Pana Krzysztofa
Łachmańskiego o przedstawienie opinii Komisji (opinia w załączeniu do
protokółu)
Przewodniczący Rady poprosił

Przewodniczącego Komisji Polityki

Regionalnej – Pana Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii Komisji (opinia
w załączeniu do protokółu)
Przewodniczący

Rady

poprosił

Komisji

Bezpieczeństwa

Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa – Pana Zbigniewa Szczepanika o
przedstawienie opinii Komisji (opinia w załączeniu do protokółu)
Przewodniczący Rady poprosił Komisji Integracji i Promocji Powiatu – Panią
Helenę Wojtaszek o przedstawienie opinii Komisji (opinia w załączeniu do
protokółu)
Przewodniczący Rady poprosił Komisji Budżetu i Finansów – Pana
Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii Komisji (opinia w załączeniu do
protokółu)
podpunktu „d”
Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pułtuskiego

o przedstawienie

stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji
Starosta przedstawił Stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji (w
załączeniu do protokółu).
Starosta poinformował, że na trzech posiedzeniach komisji Rady Powiatu
został

zgłoszony

podobny

wniosek

dot.

przeznaczenia

środków

„zaoszczędzonych” po przeprowadzonym przetargu na drogę Przewodowo –

Golądkowo

zostały

przeznaczone

na

inwestycje

drogowe.

Starosta

poinformował, że nie podlega dyskusji , że powyższe środki zostaną
przeznaczone na drogi, ale o tej sprawie będziemy decydować na najbliższym
posiedzeniu Rady Powiatu.
Wniosek , o którym mowa, został negatywnie zaopiniowany na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów ponieważ była kwestia dot. sposobu zapisania
powyższej sprawy.
Starosta przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że środki „zaoszczędzone po przeprowadzonym przetargu na
drogę Przewodowo – Golądkowo zostaną przeznaczone na drogi.
podpunktu „e”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu.
Radny K. Majewski poinformował , że budżet powiatu jest bardzo ważną
sprawą i dlatego dokonał bardzo dokładnej analizy.
Radny poprosił, aby dyrektorzy placówek oświatowych oraz pozostałych
jednostek organizacyjnych powiatu poinformowali Radę Powiatu, na jak
długo wystarczą im zaplanowane środki w budżecie powiatu na 2003r. oraz
prosił

o podanie w

procentach w jakich zostaną pokryte ich

zapotrzebowania.
Przewodniczący Rady

przypomniał, że sytuacja finansowa szkół była

omawiana już niejednokrotnie, poza tym sytuacja finansowa pozostałych
jednostek organizacyjnych była omawiana na posiedzeniach Komisji stałych
Rady Powiatu. Budżet

jest skromny , ale musi zabezpieczyć potrzeby

wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Radny K. Majewski poinformował, ze rzeczywiście na posiedzeniach Komisji
byli obecni dyrektorzy jednostek i informowali, że środki finansowe
zaplanowane w budżecie powiatu nie są wystarczające.
Radny zapytał, na co zostanie przeznaczona rezerwa celowa, która wynosi
1.450.000zł
Radny nie zauważył w budżecie powiatu środków zaplanowanych na pomoc
materialną dla uczniów – w zeszłym roku na ten cel przeznaczono 151.000zł
Radny prosił o podanie kwoty jaka została zaplanowana na administrację
publiczną w zeszłym roku zauważył, na rok 2003 przeznaczono na ten dział
ok. 3.000.000zł
Radny zapytał dlaczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej zaplanowano wysokie odsetki
Radny zapytał, czy środki zaplanowane na rodziny zastępcze są
wystarczające (są niższe niż w zeszłym roku).

Jaka jest przyczyna

zmniejszenia.
Radny zauważył, że nie zostały zmniejszone środki na funkcjonowanie Rady
Powiatu a w pozostałych działach kwoty uległy zmniejszeniu – Radny
zapytał dlaczego.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że informacja nt. rezerw celowych została
przedstawiona w paragrafie piątym projektu uchwały budżetowej na 2003r.
Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.045.756. na następujące wydatki:
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w
szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych

w

wysokości 749.501 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
związane

z

gwarantowaną

regulacją

wynagrodzeń

nauczycieli

poszczególnych stopni awansu zawodowego i skutków odpraw
wynikających ze zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych.

- opieki społecznej z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych
realizujących zadania z opieki społecznej w wysokości: 296.255 zł.
Odnośnie pomocy materialnej dla uczniów - Skarbnik poinformowała, że
jest to dotacja celowa przekazywana przez Wojewodę Mazowieckiego. W
projekcie budżetu powiatu kwota nie pojawiła się, ponieważ przekazywana
jest w terminie późniejszym .
Obecnie powiat pułtuski otrzymał wniosek od Wojewody Maz. – dotacja jest
z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i wynosi powyższej
64.000zł.
Jest to pomoc materialna dla uczniów na I półrocze 2003r. i prawdopodobnie
w drugim półroczu otrzymamy następną dotację.
Po zatwierdzeniu budżetu powiatu – Zarząd Powiatu uchwałą wprowadzi
powyższe środki do budżetu powiatu z przeznaczeniem na pomoc materialną
dla uczniów.
Odnośnie wysokości środków zaplanowanych na dział administracja
publiczna

Skarbnik

Powiatu

poinformowała,

że

wysokość

budżetu

administracji jest na poziomie roku ubiegłego i obejmuje - radę powiatu,
starostwo powiatowe, urzędy wojewódzkie, zadania komisji poborowej.
Odnośnie odsetek zaplanowanych w KPPSP - Skarbnik poinformowała, że
zgodnie z określoną procedura uchwalania budżetu projektu planów
finansowych do budżetu powiatu składają jednostki organizacyjne powiatu
przed rozpoczęciem roku budżetowego. Plan odsetek jest propozycją
Komendanta KPPSP. Wysokość odsetek jest od środków pozostających na
rachunku bankowym. Odsetki zgodnie z przepisami prawa są dochodem
powiatu.
Rodziny zastępcze - Skarbnik poinformowała, że środki finansowe na
rodziny zastępcze przekazuje Wojewoda Mazowiecki w formie dotacji. W

przypadku ich braku, powiat pułtuski występuję z wnioskiem do Wojewody
Maz. o zwiększenie dotacji. Skarbnik poinformowała, że w zeszłym roku
powiat pułtuski otrzymał trzykrotnie zwiększenie środków ponieważ jest
rezerwa w budżecie państwa na dział opieka społeczna, z której przeznaczane
są środki w szczególności na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –
wychowawcze.
PFRON - Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze
zadań planu PFRON na rok 2003. Została zamieszczona wysokość środków
w stosunku do roku ubiegłego, a środki, tj. 2% od wysokości zadań
związanych z obsługą PFRON.
Wysokość środków przeznaczonych na Radę Powiatu – nie uległa zmianie
jest na poziomie roku ubiegłego.
Radny K. Majewski uważa, że przedstawiony projekt uchwały budżetowej na
2003r. nie jest budżetem tylko prowizorium budżetowym. Radny zapytał,
dlaczego pozostawiano tak wysokie rezerwy. Czy jest problem z
rozdysponowaniem tych rezerw, skoro z góry przewidziane jest do których
jednostek zostaną one przeznaczone. Przewidując, że środków jest za mało
Radny wnioskował o uchwalenie prowizorium budżetowego.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa projekt
budżetu na 2003r. został przedłożony Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej do dnia 15 listopada Zarząd Powiatu ten wymóg wykonał.
Następnie Rada Powiatu powinna uchwalić

projekt budżetu przed

rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Rada Powiatu może podjąć uchwałę do marca bieżącego roku. W dniu
dzisiejszym jest ostatni dzień, w którym Rada Powiatu może uchwalić budżet
powiatu pułtuskiego. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o

którym mowa wyżej, Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet powiatu
najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych - prowizorium budżetowe może zostać uchwalone
tylko wówczas, gdy prowizorium budżetowe uchwalono również w kraju
Radny Z. Szczepanik zapytał jak Zarząd powiatu planuje rozdysponowanie
środków dla domów pomocy społecznej. Uchwała budżetowa wskazuje, że
jest rezerwa – opieka społeczna. Skarbnik powiatu poinformował, że rezerwa
zostanie przeznaczona na rodziny zastępcze i placówki

opiekuńczo –

wychowawcze. Radny przypomniał o zarządzeniu Starosty Pułtuskiego,
który określa koszt utrzymania pensjonariusz w domu pomocy społecznej.
Po dokonaniu kalkulacji kosztów wynika, że jest za mało przeznaczono
środków na domy pomocy społecznej.
Radny zapytał, czy warto planować jest tak wysoką rezerwę opieki
społecznej, czy nie należy przeznaczyć przynajmniej minimum środków –
zgodnie z zarządzeniem Starosty. Czy Zarząd Powiatu w najbliższym czasie
planuje dokonanie zmian w budżecie.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że rezerwa w uchwale budżetowej na
2003r.
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Wniosek został przyjęty/oddalony
Przechodzimy do realizacji podpunktu „f”.
Odczytam uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003r.

Zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały (wraz z głoszonymi
wnioskami)
Kto jest „za”
Kto jest „przeciw”
Kto się „wstrzymał”
Uchwała została podjęta.
12.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady
Powiatu.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski

