
 Protokół Nr IV/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 grudnia  2010r. 

początek posiedzenia – godz. 13.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady otworzył czwartą  Sesję  Rady Powiatu  w Pułtusku.  Stwierdził,  że

zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego

składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - Radnego

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Burmistrza  Pułtuska,  Wójtów  Gmin,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący poinformował,  że  na  poprzedniej  Sesji  Przewodniczący Klubu Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej zgłosił wniosek, aby z porządku czwartej

Sesji Rady Powiatu zdjąć temat:  

- Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego na 2011r.

oraz związany z tą uchwałą  kolejny temat:

- Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na

lata 2011-2024. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z obietnicą Starosty Pułtuskiego Pana Edwarda

Wroniewskiego,  sprawa  ta  została  omówiona  na  spotkaniu  w  dniu  23  grudnia  2010r.,

podczas którego podjęto decyzję, że wymienione punkty będą omówione  na kolejnej Sesji,

która jest planowana na dzień 14 stycznia 2011r. Przewodniczący poinformował, że decyzja

ta została również omówiona na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. 

Przewodniczący poinformował,  że w związku z tym, że Radni otrzymali porządek Sesji,

który  zawierał   powyższe  tematy,  obecnie  należy  poprzez  głosowanie  dokonać  zmian



porządku Sesji. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  zdjęciem  z  porządku  Sesji  punktu  Podjęcie

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-

2024.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  zdjęciem  z  porządku  Sesji  punktu  Podjęcie

uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego na 2011r.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie zmiany porządku obrad. 

Starosta – poinformował,  że zgodnie z  zapowiedzią  na poprzedniej  Sesji  Rady Powiatu,

wnioskuje  do  Rady  Powiatu  o  wprowadzenie  do  porządku  dzisiejszych  obrad  punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego. 

Starosta poinformował, że zmiana dotyczy wprowadzenia do Statutu zapisu mówiącego o

tym, że z  jednym członkiem Zarządu Powiatu, który jest radnym Rady Powiatu zostanie

nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.

Stąd propozycja zmiany zarówno §56 jak i §58 ust. 2 Statutu. 

Starosta poinformował, że powyższy  temat był już przedmiotem obrad wszystkich Komisji

Rady Powiatu, które wydały pozytywną opinię w powyższej sprawie. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem Starosty  dotyczącym uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Powiatu

Pułtuskiego 
Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 4 Radnych 

Wniosek został przyjęty. 

Temat  zostanie omówiony w punkcie 11.



Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym prowadzone będą obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów I i II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał 2010r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na  rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

na 2011r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego 

12. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

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

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku Sesji 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Na salę obrad wszedł Radny Andrzej Dolecki. 

Obecna liczba Radnych wynosi 16. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad



Przyjęcie protokołów z I i II 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  chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu I i

II Sesji Rady Powiatu

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokóły nr I/10 oraz II/10 zostały przyjęte. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił  o  zgłaszanie interpelacji. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przewodnicząc

poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 
Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach  –

poinformowała, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji  obradowała  na posiedzeniu w

dniu 27 grudnia 2010r. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  IV  Sesji  Rady

Powiatu.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska -  poinformowała,

że Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010r. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  IV  Sesji  Rady

Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański -  poinformował, że

Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010r. pozytywnie zaopiniowała

tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że  Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010r.



pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2010r.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane na piśmie. Było  ono

również omówione podczas posiedzeń Komisji.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Radna  Krystyna Estkowska – poinformowała,  że  oczywiście  podczas  posiedzeń komisji

stałych  było  omawiane  sprawozdanie  finansowe  SP  ZOZ  za  III  kwartały.  Radna

zaproponowała aby Dyrektor SP ZOZ ponownie przybliżyła sprawozdanie, ponieważ na sali

na pewno są osoby zainteresowane omówieniem tego sprawozdania. 

p.o.  Głównej  Księgowej  SP  ZOZ  p.  Katarzyna  Pabich –  poinformowała,  że  wynik

finansowy SP  ZOZ  w  Pułtusku  za  III  kwartały  jest  ujemny i  wynosi  1.326.299,25  zł.

Zgodnie z informacją przekazaną podczas posiedzeń komisji,  do następnych sprawozdań

finansowych SP ZOZ będzie dołączana informacja opisowa, dotycząca zarówno kosztów jak

i przychodów. Jeśli chodzi o koszty w III kwartale 2010r., w stosunku do II kwartału to nie

ulegają one pogłębieniu. Zmianie uległy koszty związane z wynagrodzeniami personalnymi

– lekarzy zatrudnionych na kontraktach. Ponadto zmieniła się kwota amortyzacji i wynosi

ona  85.000  zł.  Jest  to  związane  głównie  z  uruchomieniem  sprzętu  w  nowym szpitalu.

Ponadto SP ZOZ poniósł koszty w wysokości 85.000 zł. na zapłatę pierwszej raty leasingu.

Kolejne raty miesięczne leasingu będą – 11.500zł.

Pani Pabich poinformowała, że sprawozdania finansowe SP ZOZ za poszczególne kwartały

przygotowywane są narastająco.  Przychody z NFZ za III kwartale był niskie. Przychód na

poziomie lipca wyniósł  1.587.695 zł,  na poziomie sierpnia - 1.750.000 zł.  We wrześniu

przychody wzrosły i wynosiły ok. 1.800.000 zł. Natomiast na początku IV – w październiku

przychody były wyższe  niż  w  III  kwartale.  Pod  względem przychodów z  NFZ  bardzo

dobrym miesiącem był listopad, gdzie ich wysokości wyniosła 1.934.323 zł. Ponadto  SP

ZOZ na bieżąco analizuje realizację umów kontraktowych. Ich realizacja w grudniu wynosi

ok. 1.900.000 zł. Jest to poziom listopada. 

Pani Pabich poinformowała, że SP ZOZ w Pułtusku wypracował również nadwykonania w

niektórych obszarach. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonania rozlicza dwa razy



w roku.  Za  II  półrocze  NFZ rozliczy nadwykonania  w styczniu  2011r.   Jeśli  chodzi  o

działalność bieżącą szpitala, Pani Pabich poinformowała, że w związku z tym, że przychody

zwłaszcza w grudniu były wysokie w stosunku do miesięcy poprzednich, SP ZOZ dokonał

płatności zaległych zobowiązań wobec dostawców. Ponadto SP ZOZ ubiegał się o otwarcie

linii kredytowej w związku z trudną sytuacją finansową. Linia ta została przyznana w Banku

PKO BP w wysokości  1.000.000  zł.  Dotychczas  SP  ZOZ wykorzystał  250.000  zł.  p.o.

Głównej  Księgowej  poinformowała,  że  zostały uregulowane  należności  z  tytułu zaległej

składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za miesiąc wrzesień. 

Radna Krystyna Estkowska - poinformowała, że co prawda omawiane jest sprawozdanie za

III kwartały 2010r., jednak chciałaby dodatkowo uzyskać informacje nt. nowych kontraktów

jakie zostaną zawarte w nowym szpitalu. Zapytała jakie będą nowe oddziały, jakie są nowe

zadania do realizacji?

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Iza  Groszkowska  –  poinformowała,  że  proces

negocjacyjny z  NFZ  jeszcze  się  nie  zakończył.  Poinformowała,  że  na  dzień  dzisiejszy

zakończone są negocjacje w zakresie lecznictwa szpitalnego. Na uwagę zasługuje fakt, że od

dnia  1  stycznia  2011r.  SP  ZOZ  rozszerza  swoją  działalność  w  zakresie  lecznictwa

szpitalnego, tj.  w zakresie ortopedii i traumatologii. Jest to sukces dla SP ZOZ, ponieważ w

przypadkach  szpitali  powiatowych  NFZ  jest  niechętny  do  rozszerzania  działalności

specjalistycznej.  Szpitale  powiatowe  są  traktowane  jako  ośrodki  podstawowej  opieki

szpitalnej. Liczba przyznanych punktów na ortopedię nie jest do końca satysfakcjonująca,

jednak od czegoś trzeba zacząć. Zwiększenie liczby zabiegów może być renegocjowanie.

Dyrektor  poinformowała,  że  jeśli  chodzi  o  poradnie  specjalistyczne  zostały zakończone

negocjacje w zakresie neonatologii, onkologii chirurgicznej, onkologii. Ponadto w SP ZOZ

będą  przeprowadzane  badania  kolonoskopowe  oraz  badanie  dopplerowskie  kończyn

dolnych. Są to specjalności kosztochłonne. Dyrektor poinformowała, że w trakcie negocjacji

są  jeszcze  następujące  poradnie:  ortopedyczna  dla  dzieci,   preluksacyjna  dla  dzieci,

nefrologiczna  oraz  chirurgii  dziecięcej.  Dyrektor  poinformowała,  że  SP  ZOZ  ma  w

przypadku  tych  poradni  zaplecze  kadrowe  z  Warszawy.  Natomiast  jeśli  chodzi  o

Sgastrologię i kardiologię, SP ZOZ pozyskał lekarzy z Centralnego  Szpitala Klinicznego

Ministerstwa Obrony Narodowej ul. Szaserów w Warszawie. Dyrektor poinformowała, że w

przypadku  poradni  rehabilitacyjnej  NFZ  na  dzień  dzisiejszy  nie  posiada  środków  aby

zwiększyć kontrakt. Jednak do tego tematu na pewno powróci. 

Starosta  Edward  Marek  Wroniewski –  poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  z



Dyrektor SP ZOZ został określony termin rozpoczęcia funkcjonowania szpitala w nowym

budynku  na  Popławach.  Jest  to  luty  2011r.  Dodał,  że  to  świadoma  decyzja.  Pewne

przesunięcie w czasie wynikły z powzięcia odpowiedzialności za pacjenta.  Obecnie trwa

sprawdzanie instalacji i urządzeń aby nie było niespodzianek w momencie gdy w szpitalu

znajda się pacjenci. Dlatego dziś pada deklaracja, że luty jest miesiącem, w którym zostanie

rozpoczęte leczenie pacjentów w nowym szpitalu. Starosta poinformował, że przeniesienie

szpitala  to  proces.  Jednak  zostaną  podjęte  wszelkie  działania  aby  był  to  krótki  okres.

Starosta,  nawiązując  do  swojej  wypowiedzi  z  III  Sesji  w  dniu  22  grudnia  2010r.  dot.

szpitala,  poinformował,  że  zostały rozpoczęte  pewne przemyślenia i  rozmowy dotyczące

sytuacji  prawnej  i  organizacyjnej  szpitala  na Popławach.  Mają one na  celu podniesienie

świadczenia  jakości  usług  medycznych,  zwiększenie  komfortu  pracy  pracowników oraz

umożliwienie  zwiększenia  potencjału,  kontraktu,  który  pozwoli  zbilansować  finanse  i

umożliwi  zakończenie  każdego  roku  finansowego  wynikiem  zerowym.  Kierunkowym

wyznacznikiem działań będzie projekt ustawy Ministerstwa Finansów, który jest na etapie

konsultacji  w komisjach sejmowych. Starosta dodał, że życzyłby sobie aby w momencie

uchwalenia nowej ustawy, rozpocząć działania mające na celu podjęcie niezbędnych zmian.

W momencie pojawienia się nowych informacji, będą one na bieżąco przedstawiane, aby nie

było niedomówień czy niespodzianek. Chciałby aby był to proces przejrzysty z określeniem

odpowiedzialności.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/20/10 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/21/10 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/22/10 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/23/10 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  z

organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/24/10 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej na 2011r.

Przewodniczący  udzielił  głosu  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Dorocie

Sobolewskiej – Biesiekierskiej.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  –  p.  Dorota  Sobolewska  –  Biesiekierska  –

poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010r. opracowała

roczny  plan  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2011r.,  zgodnie  z  przekazanym  w  dniu

dzisiejszym projektem uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IV/25/10 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że konsekwencje finansowe zmiany Statutu

Powiatu Pułtuskiego są dosyć poważne. Zapytał czy powiat pułtuski  stać jest na dodatkowe

wynagrodzenie  dla  etatowego  członka  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku.  Zapytał  czy  silny

Wydział  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  nie  jest  w  stanie  poradzić  sobie  w

dotychczasowym składzie? Radny zaznaczył, że nie są to aluzje personalne, jednak uważa,

że  taką  propozycję  należy przemyśleć.  Konsekwencje  finansowe  podjęcia  takiej  decyzji

wynoszą ok.  100.000 rocznie.  Uważa,  że powiat  powinien oszczędzać  środki  finansowe

mając w perspektywie przeniesienie szpitala do nowego obiektu czy też wzbogacenie oferty

edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych itd. Poważnie zastanawia się nad tym, czy powiat



stać jest na wydatkowanie tak dużych środków. 

Starosta – poinformował, że w swoich decyzjach będzie się zawsze kierował dbałością o

finanse  publiczne.  Przedstawiona  propozycja  pociągnie  za  sobą  skutki  finansowe.  Ma

nadzieję,  że  za  rok  o  tej  porze  i  w  latach  następnych  efekty  związane  z  nawiązaniem

stosunku pracy z Panem Witoldem Saracynem wielokrotnie zrekompensują koszty jakie się

z tym wiążą. 

Radny  Zenon  Kowalewski –  poinformował,  że  Starosta  nie  przekonał  go  swoją

wypowiedzią.  Dodał,  że  w  jego  opinii  Statut  powinien  się  zmieniać  bardzo  rzadko.  W

Statucie  Powiatu  Pułtuskiego w §55 ust.  3  jest  następujący zapis  “Członkowie  Zarządu

Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady”.  Zaproponował aby wykreślić ten

zapis. Obecnie istnieje jeszcze taka możliwość, żeby dodatkowo zatrudnić członka Zarządu

spoza  Rady.  Zaznaczył,  że  Klubowi  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  chodzi  tylko  i  wyłącznie  o  oszczędności.  Poinformował,  że   Klub  Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej będzie głosować przeciw. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 10 Radnych 

Przeciw 4 Radnych 

Wstrzymało się 1 Radnych 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/26/10 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad In-

formacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik  –  poinformowała,  że  od  poprzedniej  Sesji  merytorycznej  w  dniu  9  listopada

2010r.,  Zarząd  Powiatu  podjął  następujące  uchwały  zmieniające  budżet  powiatu

pułtuskiego:

– Nr 340/10  z  dnia  9  listopada  2010r  –  została  podzielona  rezerwa  ogólnej  w kwocie

23.000  zł  z  przeznaczeniem  na  wydatki  remontowe  w  Bursie  szkolnej  w  Pułtusku.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 37.000 zł.

– Nr 344/10 z dnia 9 listopada 2010r – została wprowadzona dotacja celowa w wysokości

24. 000 oraz dotacja dla KP PSP w Pułtusku w wysokości 30.000 zł. 



– Nr 346/10 z dnia 8 grudnia 2010r.  - została wprowadzona m.in. dla KP PSP w Pułtusku–

9.463 zł  i  dotacja  na  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne oraz  świadczenia  dla  osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w wysokości 10.685 zł. .

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat  uchwał Zarządu

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad In-

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

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

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

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili interpelacji w pkt. 4. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wol-

ne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący poinformował, że w dniach  4 - 5 stycznia 2010r. odbędą się posiedzenia

komisji Rady Powiatu. 

Do zaproszeń na posiedzenia komisji został dołączony projekt planu pracy danej Komisji. 

Przewodniczący poprosił  o  zgłaszanie  własnych propozycji,  uwag i  wniosków do planu

pracy Komisji. 



Ponadto  Przewodniczący przypomniał,  że  w  dniu  30  grudnia  2010r.  upływa ostateczny

termin złożenia oświadczeń majątkowych.  Bardzo proszę o składanie oświadczeń. 

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Przewodniczący złożył Radnym oraz zaproszonym

gościom najserdeczniejsze życzenia.

Życzył dużo zdrowia, spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń, zadowolenia  z pracy i

realizacji osobistych planów. 

Życzył aby przyszły rok był dla naszego powiatu pomyślny pod względem finansowym i

inwestycyjnym.  Przewodniczący życzył  wszystkiego,  co  najlepsze  w  tym Nowym 2011

roku. 

Starosta –  w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu  w Pułtusku życzył dobrej  zabawy

sylwestrowej oraz dużo zdrowia i realizacji marzeń w roku 2011r. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Za-

mknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach czwartej Sesji  Rady Powiatu Radnym i zaproszonym

gościom. Wiceprzewodniczący zamknął IV  Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając

formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 14.40.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

 Sylwia Sekutowicz 


