
Protokół Nr IX/11

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 marca  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 18.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady otworzył dziewiątą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził,

że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  16  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, Wójtów Gmin,  przedstawicieli prasy

oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 7 marca 2011r.  do Przewodniczącego Rady

Powiatu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku o zwołanie Sesji Rady Powiatu

w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

W  związku  z  powyższym  termin  Sesji  został  ustalony  na  dzień  dzisiejszy

a przekazany porządek obrad  Szanownym Radnym jest zgodny z treścią przekazaną

przez wnioskodawcę

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? 

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie

z którym będą prowadzone obrady

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  czasowego zaprzestania

działalności komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku.



4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

5. Zamknięcie Sesji

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania

działalności komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta – poinformował, że w nawiązaniu do dyskusji z poprzedniej Sesji nt. ilości sesji

zwoływanych w trybie §14 ust 2  Statutu Powiatu Pułtuskiego, to obecnie trwa kolejna

Sesja zwołana w tym trybie. Starosta wyraził nadzieję, że jest to ostatnie, takiego rodza-

ju posiedzenie w najbliższym czasie. Starosta poinformował, że dniu 4 marca 2011r. do

Przewodniczącego  Rady w Pułtusku wpłynął  wniosek Dyrektora  Samodzielnego  Pu-

blicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  o  wyrażenie  opinii  w  sprawie

czasowego zaprzestania działalności komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Również w dniu 4 marca 2011r. Zarząd Powiatu odbył posiedzenie, podczas którego

omówił  powyższą  sprawę  oraz  podjął  decyzję  o  wystąpieniu  do  Przewodniczącego

Rady z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 14 ust. 2 Statutu Powiatu

Pułtuskiego,  której  tematem  będzie  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenie  opinii

dotyczącej  czasowego  zaprzestania  działalności  komórek  organizacyjnych

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku”.  Czasowe

zaprzestania  działalności  komórek  organizacyjnych  w  SP  ZOZ  jest  niezbędne  dla

prowadzenia  czynności  związanych  z  przeniesieniem  szpitala  do  nowego  obiektu.

Podjęcie  uchwały  w  tej  sprawie  jest  kompetencją  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  po

uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Rady  Społecznej  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Starosta

poinformował,  że  Rada  Społeczna  SP  ZOZ  w  Pułtusku  na  posiedzeniu  w  dniu

dzisiejszym wyraziła  pozytywną  opinię  w powyższej  sprawie.  Jednocześnie  Starosta

poinformował, że w projekcie uchwały przekazanym Radnym zmianie uległ zapis w §1

dotyczący  określenia  terminu,  na  jaki  zostanie  czasowo  zawieszona  działalność



komórek organizacyjnych SP ZOZ. Poprzedni zapis mówił, że będzie to okres 7 dni z

możliwością  jego  skrócenia,  natomiast  obecnie  proponuje  się  zapis,  że  działalność

komórek organizacyjnych SP ZOZ zostanie czasowo zaprzestana w okresie od 21 marca

2011r.  do 27 marca 2011r. z możliwością  jego skrócenia.  Propozycja zmiany zapisu

wynika z konsultacji, które zostały przeprowadzone telefonicznie. 

Ponadto Starosta poinformował, że konieczność zwołania Sesji w trybie §14 ust. 2 nie

wynikła z winy Zarządu, jednak sam bierze odpowiedzialność na siebie za to, że pewne

sprawy  nie  zostały  wcześniej  przewidziane.  Po  zatwierdzeniu  harmonogramu

przeniesienia  szpitala  do  nowego  obiektu  oraz  przygotowaniu  się  organizacyjno-

technicznym  do  przeniesienia,  należało  spełnić  pewne  wymogi  formalne  poprzez

uzyskanie zgody na funkcjonowanie szpitala na Popławach. Przykładowo PSSE wydała

zgodę w lutym 2011r.  Mając na uwadze uzgodnione z Wojewodą oraz NFZ terminy

przenoszenia szpitala, bez czasowego zawieszania działalności, w sytuacji wystąpienia

zagrożenia  powodziowego,  zgoda  na  przenoszenie  szpitala  została  wycofana.  W

związku z tym Zarząd Powiatu postanowił o zaprzestaniu funkcjonowania szpitala. Jest

to formuła bezpieczniejsza dla pacjentów.  Obecnie jest pozytywna opinia NFZ, która

została przekazana do Wojewody Mazowieckiego. Pacjenci wymagający w tym okresie

hospitalizacji  będą  kierowani  do  ościennych  szpitali  w  Wyszkowie,  Makowie

Mazowieckim, Ciechanowie i Płońsku.

W związku z tym w imieniu Zarządu Powiatu Starosta wnioskował o podjęcie uchwały

zgodnie z przekazanym projektem uchwały.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Radny Krzysztof Łachmański -  poinformował, że być może lepiej byłoby pozostawić w

projekcie uchwały zapis dotyczący 7 dni. Na wydanie decyzji  Wojewoda ma 11 dni,

czyli do 21 marca br. Biorąc pod uwagę ustne zapewnienia, jest to pewne ryzyko. Poza

tym Radny poinformował,  że  z wypowiedzi  Starosty  zrozumiał,  że pierwotnym za-

mierzeniem było przeniesienie szpitala do nowego obiektu bez zawieszania działalności.

Czy w przypadku zawieszenia działalności komórek organizacyjnych, SP ZOZ w Puł-

tusku traci tym samym kontrakt z NFZ? Radny poinformował,  że Starosta  bierze na

siebie pewne czynności związane z niedopełnieniem czynności. Zapytał czy wcześniej



był wniosek Dyrektora SP ZOZ o zawieszenie działalności czy od początku wychodzo-

no z założenia, że działalność komórek organizacyjnych nie będzie zawieszana?

Starosta – poinformował, że analizie zostały poddane oba warianty, jednak biorąc pod

uwagę presję terminów wynikających z przyjętego harmonogramu przeniesienia szpitala

oraz dopełnienie formalności w sposób sprawny i szybki, został podjęta decyzja  o prze-

niesieniu ciągłym. Jednak m.in. przesłanki o zagrożeniu powodzią spowodowały, że ust-

na akceptacja  takiego trybu została wycofana na dzień przed zapisanym terminem w

harmonogramie wycofana.   Jeśli  chodzi  o zapis  dotyczący szczegółowego określenia

terminu zaprzestania działalności komórek organizacyjnych SP ZOZ w dniach od 21 do

27 marca 2011r., Starosta poinformował, że stara się dostosować do wymogów Woje-

wody. Ma nadzieję, że takie postępowanie doprowadzi do szybkiej i pozytywnej decyzji

służb  Wojewody.  W  sytuacji  szybkiego  przeniesienia  szpitala  termin  zaprzestania

działalności komórek organizacyjnych SP ZOZ może ulec skróceniu np. do 2 dni. 

Radny  Krzysztof  Łachmański -  poinformował,  że  nie  neguje  podanego  terminu.  W

sytuacji, gdy Wojewoda nie wyda zgody, bądź ją wyda np. w dniu 25 marca 2011r.,

wówczas uchwała nie będzie możliwa do zrealizowania. 

Starosta – poinformował, że wychodzi z założenia, że strony, które rozmawiają ze sobą,

dotrzymują uzgodnień. 

Radny Krzysztof Łachmański – zapytał czy pierwotnie przyjęty tryb przenoszenia szpi-

tala,czyli  bez zawieszania działalności komórek organizacyjnych SP ZOZ, był stosowa-

ny w Polsce przy przenoszeniu innych jednostek?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska- poinformowała, że szpital posiada

wyposażenie zakupione ze środków unijnych, które pozwala funkcjonować w nowym

szpitalu. Jednak do nowego szpitala zostanie również przeniesione wyposażenie z obec-

nego szpitala przy ul.  3 Maja. Dyrektor poinformowała, że przeniesienie szpitala bez

czasowego  zawieszania  działalności  jest  możliwe.  Dodała,  że  wykonała  telefony  do

szpitali na terenie województwa mazowieckiego, jednak przypadku przenoszenia szpita-

la z jednego budynku do drugiego nie było. Były natomiast przenoszone poszczególne

oddziały np. do nowo wybudowanego pawilonu. Dyrektor poinformowała, że rozmowa

z NFZ dot. takiej formy przeniesienia szpitala była do zaakceptowania. 



Radny  Zenon  Kowalewski – poinformował,  że  ma  wątpliwości  co  do  wypowiedzi

Dyrektor  SP ZOZ dot.  przenoszenia  oddziałów szpitala  do  innego budynku  bez za-

wieszania działalności. Dodał, że nie wyobraża sobie przenosin np. oddziału chirurgii

do innego budynku? Zapytał radnego Kwiatkowskiego, który jest jednocześnie chirur-

giem czy w jego mniemaniu taka sytuacja jest możliwa?

Radny Henryk Kwiatkowski – poinformował, że odpowiedź nie jest prosta. Szpital po-

wiatowy to  nie specjalistyczna klinika.  Nie odbywa się  w nim niezliczona  ilość  za-

biegów, dlatego uważa, że takie przeniesienie nie jest niewykonalne. Z całą pewnością

stanowi to duże utrudnienie.  Można jednak zabiegi  planowane poustalać na inne ter-

miny. Jednak niewątpliwie sytuacja zależy od zdarzeń losowych, które mogą się wyda-

rzyć w czasie przenoszenia, np. może zdarzyć się jakiś wypadek i wówczas niezbędna

będzie pomoc chirurga. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska- poinformowała, że zgodnie z har-

monogramem juz wcześniej  zostały przygotowane dwie wyposażone sale operacyjne

oraz Odział Intensywnej Terapii.

Starosta – poinformował, że rozważane były dwie koncepcje przenoszenia szpitala. Na-

leży postępować zgodnie z wytycznymi NFZ w oparciu o przepisy. 

Radna  Krystyna  Estkowska –  poinformowała,  że  kilkakrotnie  padały  informacje,  że

zostanie zorganizowane Sesja poświęcona tylko sprawom szpitala. W związku z tym, że

obecnie trwają sprawy związane  z przenoszeniem szpitala, zapytała czy istnieje możli-

wość, że wystąpią problemy, które uniemożliwią zrealizowanie harmonogramu przeno-

szenia szpitala?

Starosta –  poinformował,  że  przygotowany  harmonogram  był  już  przyjety  dużo

wcześniej. Starosta poinformował, że być może wspólnie trzeba będzie podjąć pewne

działania w kontekście nowej ustawy o lecznictwie szpitalnym, ustalić co można zrobić

by w pułtuskiej służbie zdrowia było coraz lepiej. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że tematy dotyczące np. poszerzenia za-

kresu działań wymagają czasu. Jednak interesuje ją bieżąca sytuacja m.in. pytanie czy

jest wystarczająca ilość pojazdów do przewożenia pacjentów.

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska- poinformowała,  że spraw logi-

stycznych jest wiele. Jednak dużo z nich zostało już przygotowanych, m.in. są gotowe



samochody, które czekają na wyznaczenie terminu aby można było przewozić pacjen-

tów. Jest również przygotowana dodatkowa opieka medyczna.  Jeżeli wystąpią nieprze-

widziane sytuacje, wówczas zostaną od razu zgłoszone. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi

o zapewnienie działań logistycznych oraz opieki medycznej SP ZOZ jest przygotowany.

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że jako Rada Powiatu mamy świadomość, że

w nowym szpitalu jest bardzo duża baza lokalowa, a wysokość kontraktu z NFZ została

wynegocjowana jeszcze na “stary szpital”. Być może warto byłoby spróbować zwięk-

szyć bazę dostępności.  Zapewniając odpowiednią kadrę specjalistyczną, w momencie

gdy szpital zostanie w pełni uruchomiony, może stać się jednym z najlepszych w Polsce,

również pod kątem usytuowania, specjalistycznego sprzętu oraz nowej infrastruktury.

Ponadto  w  szpitalu  na  Popławach  są  również  niezagospodarowane  wolne  pomiesz-

czenia, które można w odpowiedni sposób wykorzystać. 

Starosta – poinformował, że jest to dobry kierunek myślenia. Pierwsze rozmowy z wła-

dzami Legionowa zostały już przeprowadzone. Jednak nie jest to taki prosty temat, a

decyzje potencjalnych partnerów aby stały się już rzeczywiste wymagają wielu rozmów

oraz przede wszystkim czasu. 

Radny  Zenon  Kowalewski –  jako  Przewodniczący  Klubu  Radnych  Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej  poinformował, że już w grudniu 2010 wyrażał ochotę

do rozmów na ten tematy dotyczące funkcjonowanie SP ZOZ. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosownie nad jej podjęciem:

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/38/2011została podjęta. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad



Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  dziewiątej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym  i

zaproszonym gościom. Przewodniczący  zamknął  IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.45

Protokółowały: Przewodniczył obradom:    

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz


