
Protokół nr VII/07

VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 kwietnia 2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał otwarcia VII

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję Rady Powiatu”.

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, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. 

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  lista obecności radnych- stanowi załącznik

nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący -   przed  przystąpieniem  do  realizacji  porządku  obrad  VII  Sesji  Rady

Powiatu Przewodniczący poinformował, że w dniu 3 kwietnia 2007r.  Starosta Pułtuski –

Tadeusz  Nalewajk  został  Prezesem  Zarządu  Związku  Powiatów  Polskich.  Dodał,  że

w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Starosta  Pułtuski  otrzymał 319 głosów

(natomiast kontrkandydat – 174 głosy) Przewodniczący Rady złożył Staroście Pułtuskiemu

serdeczne gratulacje i wręczył kwiaty.

Starosta – podziękował za gratulacje. Dodał, że bardzo cieszy go fakt, iż powiat pułtuski

został zauważony wśród wszystkich polskich powiatów. 

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad –

Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad?

Starosta – poinformował, że w związku z chorobą Pani Violetty Kozłowskiej - Kierownika

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Nasiennictwa, proponuje wykreślić z

porządku obrad punktu 5 natomiast na to  miejsce wnieść punkt: zatwierdzenie zmian w

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku.  Temat ten

został już omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu oraz na posiedzeniu

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 



Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Radny –  K.  Łachmański –  zaproponował,  aby w punkcie  11  podpunkt  “C”  -  dyskusja

przesunąć do podpunktu “E” po przedstawieniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

6. Przyjęcie  informacji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  nt.  stanu  bezpieczeństwa

sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu w 2006r.

7. Przyjęcie  informacji  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2006r.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  raportu  dot.  oceny  stanu  zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ

w Pułtusku za 2006r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r. 



11.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2006r.

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,

b)przedstawienie  uchwały  nr  43/C/2007  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  27  marca  2007r.  w  sprawie  wydania  opinii

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za

2006r. 

c) przedstawienie uchwały Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13

kwietnia 2007r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za

2006r.

d)  przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w  Warszawie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

w Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

e)  dyskusja, stanowiska komisji  stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2006.

f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Zarządowi

Powiatu za 2006r.,  przyjętym uchwałą nr 1/07.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

13.Informacja nt. uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

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

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

16.Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.

17.Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji  punktu  trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu

VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół nr VI/07 Sesji Rady Powiatu w Pułtusku został przyjęty. 



Na salę obrad wszedł Radny Wojciech Żukowski. Obecna liczba Radnych wynosi 16.

Ad. 4

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radna – p. K. Estkowska – poinformowała,  że chciałaby kontynuować sprawę ronda na

skrzyżowaniu ulic: Tartacznej, Wyszkowskiej i Grabowej. Przypomniała, że na posiedzeniu

ostatniej  Sesji  Rady  Powiatu  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych

p.  Kazimierz  Strzyżewski  został  wyznaczony do  kontynuowania  sprawy budowy ronda.

Radna zapytała, czy pojawiły się nowe informacje dotyczące powyższego tematu. 

Radny  –  S.  Kaczmarczyk –  poinformował,  że  zauważył  wykonanie  prac  dotyczących

“łatania” dróg powiatowych na odcinku Gładczyn – Zatory. Radny zaznaczył, iż jakość tych

prac nie jest zadowalająca, prace zostały wykonane niedokładnie. Najbardziej interesuje go

odcinek drogi w Cieńszy, gdyż stamtąd napływają skargi mieszkańców. Radny zapytał czy i

kiedy ww. droga zostanie naprawiona?

Ponadto Radny zapytał jakie są perspektywy realizacji planu budowy dróg na lata 2007-

2008?

Radny – K. Łachamański – zapytał kiedy Zarząd Powiatu zajmie się sprawą podwyżek dla

administracji i obsługi w szkołach ponadgimnazjalnych? Radny podkreślił, że Sesja Rady

Powiatu w miesiącu maju br. jest idealnym terminem, aby zająć się tym tematem.

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  –

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

16 kwietnia 2007r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska – poinformowała,

że Komisja Spraw Społecznych obradowała na dwóch posiedzeniach komisji tj. w dniu 17

kwietnia  2007r. i 26 kwietnia 2007r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 



Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski – poinformował, że

Komisja  Bezpieczeństwa   na  posiedzeniu  w  dniu  17  kwietnia   2007r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Andrzej Dolecki – poinformował, że

Komisja Budżetu i Finansów obradowała na dwóch posiedzeniach komisji tj. 16 kwietnia

2007r. i 26 kwietnia 2007r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem VII Sesji Rady Powiatu.

Ad. 5

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
Przewodniczący –  poprosił  o  zabranie  głosu  w  powyższej  sprawie  Dyrektora  SPZOZ

p. Michała Borkowskiego.

Dyrektor SPZOZ w Pułtusku – p. M. Borkowski – poinformował,  że statut SPZOZ jest

tekstem jednolitym, do którego wprowadzono dwa zapisy:

w §3 ust. 3 pkt C – widnieje zapis, że Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy: Zastępcy

Dyrektora ds.  Opieki Zdrowotnej, zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. Do tego zapisu

zostało  dodane,  że   Dyrektor  kieruje  zakładem  przy  pomocy  Zastępcy  Dyrektora  ds.

Ekonomicznych – Głównego Księgowego. 

W  punkcie  tym  Zastępca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  jest  jednocześnie  Głównym

Księgowym.

Ponadto w załączniku do Statutu wykazującym jednostki organizacyjne zakładu wykreślono

gabinet medycyny szkolnej w Poradni Ogólnej przy ul. 3 Maja 5, natomiast wprowadzono

gabinety  medycyny  szkolnej  w  placówkach  oświatowych,  gdzie  wymienione  są

poszczególne placówki, nad którymi SPZOZ sprawuje opiekę. Zostało to wykonane zgodnie

z wymogiem Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. 

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

nad jej podjęciem. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się - 



Uchwała nr VII/57/07 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie  informacji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  nt.  stanu  bezpieczeństwa

sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu w 2006r.

Przewodniczący poinformował, że informację Radni otrzymali na piśmie. Zapytał czy ktoś

z Radnych ma pytania w powyższej sprawie?

Radny – W. Żukowski – poruszył problem braku dyżurów weterynaryjnych w niedziele

i święta. Radny dodał, że temat został poruszony na Sesji Rady Gminy w Gzach. Zapytał,

czy istnieje taka możliwość aby zorganizować dyżury niedzielne i świąteczne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  – p. K. Wisiecki – poinformował,  że nie ma możliwości

utworzenia dyżurów weterynaryjnych, ponieważ nie jest przewidziana taka instytucja jak

pogotowie  weterynaryjne.  Lekarze  prowadzą  prywatną  działalność  weterynaryjną  i  są

zobowiązani  do  udzielania  pomocy  w  ramach  swoich  możliwości,  a  ewentualne

uruchomienie dyżurnych lecznic czy gabinetów leży w gestii Izby Lekarskiej. 

Starosta – przypomniał, że sprawa dyżurów lekarzy weterynarii była już  poruszana na Sesji

Rady Powiatu w roku ubiegłym. W tej sprawie przekazano również pismo do Wiceministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Pana Henryka Kowalczyka. 

Starosta  poinformował,  że  –  na  terenie  powiatu,  w  stosunku  do  powiatowego  lekarza

weterynarii pełni jedynie  funkcję zwierzchnika służbowego, jednakże powyższa podległość

nie daje prawnych podstaw do uzgadniania czasu pracy zakładów leczniczych dla zwierząt. 

Z kolei ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt enigmatycznie określa , iż „rozkład

godzin pracy zakładów leczniczych dla zwierząt uwzględnia potrzeby ludności”.

Starosta uważa, że konieczność istnienie gabinetów, czy lecznic dla zwierząt w dni wolne od

pracy jest równie ważna jak istnienie Nocnej Pomocy Lekarskiej dla ludzi.

Wobec powyższego zaproponował aby Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie: zasad

sprawowania opieki  weterynaryjnej,  w którym zostanie  zawarta odezwa dot.   dokonanie

stosownych zmian w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Powyższe stanowisko zostanie przekazane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju  Wsi  -  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Kształtowania  Ustroju  Rolnego  p.

H. Kowalczyka.

Ponadto  Starosta  poinformował,  że  sprawa  sprawowania  opieki  weterynaryjnej  będzie

również omawiana na posiedzeniu Związku Powiatów Polskich. 



Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  Powiatowego  Lekarza

Weterynarii nt. stanu bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu w

2006r.  wraz  z  wnioskiem zgłoszonym przez  Starostę  Pułtuskiego dot.  Stanowiska  Rady

Powiatu w sprawie zasad sprawowania opieki weterynaryjnej:

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 7

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie  informacji  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2006r.
Powiatowy Inspektor Sanitarny – p.  S.  Biesiekierski – stwierdził  jednoznacznie,  że  stan

bezpieczeństwa  sanitarnego  powiatu  pułtuskiego  za  2006r.  jest  dobry.  Jedynym

mankamentem jest kwestia budynku szpitala przy ul. 3 Maja, który jest “łatany”. Natomiast

nie  ma  większych  zastrzeżeń  do  takich  spraw  jak:  oświata,  higiena  pracy,  higiena

komunalna, higiena żywności. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Inspektora

Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 2006r.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  raportu  dot.  oceny  stanu  zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie? W związku z

brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem. 



Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VII/58/07 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP

ZOZ w Pułtusku za 2006r.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach Komisji

Stałych Rady Powiatu. Zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie? W

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

jej podjęciem. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VII/59/07 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania w powyższej sprawie? W związku z

brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VII/60/07 została podjęta. 

O godzinie 14.50 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady  o godzinie 15.00

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad Rozpatrzenie



sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2006r. 
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „A”  porządku obrad

„wystąpienie Starosty Pułtuskiego”

Przewodniczący zwrócił się do Starosty o zabranie głosu. 

Starosta - poinformował, że przyjęte zadania na rok 2006, określone uchwałą budżetową i

kolejno uchwałami zmieniającymi budżet zostały zrealizowane. Wykonano dochody w 99,4

% planowanych dochodów,  a  dodając  wydatki  niewygasające ,  tj.  694.714 zł  -  budowa

szpitala, 21.000 zł - zakup kolonoskopu - wykonanie stanowi 100,9 %.

Nie  przekroczono planowanych wydatków -  wykonanie wynosi:  96,8 %,  a z  wydatkami

niewygasającymi - 98,1 %. Znaczne środki przeznaczono na inwestycje.

Wykonane nakłady inwestycyjne to kwota: 20.482.881.21 zł. 

Udział  inwestycji  stanowi  38  %  wydatków  wykonanych.  Do  najważniejszych  zadań

inwestycyjnych należy zaliczyć:

-budowa szpitala-15.041.543,18 zł

- modernizacja dróg - 4.415.736,37 zł

w tym : odc. Klukowo Gołębie, odc. Budy Pobyłkowskie - Wólka Zalewska Bartodzieje –

Gładczyn, rondo na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Kolejowa , Ogrodowa. 

Ponadto zabezpieczono środki na projekty do funduszy strukturalnych. 

Inne inwestycje to:

- wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącym,

- zakup sprzętu dla Zarządu dróg Powiatowych,

- zakup gruntu pod halę sportową,

- dostosowanie poradni dla potrzeb niepełnosprawnych,

- zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, programy) w Starostwie, Nadzorze

Budowlanym, Ołdakach i Obrytem.

Działania Zarządu były nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków.

Z ważniejszych można tu wymienić:

- pomoc finansową gmin

* na prace geodezyjne (gmina Zatory)

* na modernizację dróg (miasto Pułtusk i gmina Zatory)

* na budowę szpitala (gmina Obryte)

- pomoc finansową Marszałka

* na modernizację dróg   500.000 zł

* na budowę szpitala  1.378.490 zł (z budżetu Marszałka)



- dotacje pozyskane w trakcie roku

* dla Domów Pomocy Społecznej

* na prace geodezyjne

* dla ZSR w Golądkowie z ministerstwa Rolnictwa na pomoce dydaktyczne

* subwencja oświatowa z rezerwy oświatowej (ponad 200.000 zł)

-  środki  z  funduszy strukturalnych (Euroaltematywa, stypendia,  program SPZOZ) ponad

700.000 zł.

Ogółem w trakcie roku pozyskano ponad 4 mln. zł ,tj. 8,3 % wykonanych dochodów.

Dobra realizacja dochodów i nieprzekroczenie wydatków spowodowało, że wynik budżetu

powiatu jest dodatni i wynosi: 1.523.525,83 zł. Zabierając głos w dyskusji, podkreślam tylko

najistotniejsze  elementy  dobrego  i  prawidłowego  wykonania  budżetu,  które  świadczą  o

dbałości  Zarządu o powiat i pełną realizację zadań. Wnioskuję więc do Rady Powiatu o

udzielenie absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący   -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu „B”  porządku  obrad

przedstawienie  uchwały  nr  43/C/2007  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 27 marca 2007r.  w  sprawie wydania opinii  o

przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu

za 2006.
Przewodniczący -  poprosił  Panią  Skarbnik,   aby  w  jego  imieniu  przedstawiła  uchwałę

nr 43/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

27  marca  2007r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym przez  Zarząd  Powiatu  w

Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006r., 

Skarbnik Powiatu p. Krystyna Rzepnicka odczytała treść uchwały, która stanowi załącznik

nr  6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „C” porządku obrad

przedstawienie Uchwały Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

13 kwietnia 2007r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

za 2006r.
Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o

przedstawienie Uchwały Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13

kwietnia  2007r.  w sprawie:   wniosku  o  udzielenie  absolutorium Zarządowi  Powiatu  za

2006r.,



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Krzysztof. Pieńkos przedstawił uchwałę która

stanowi załącznik nr  7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „D” porządku obrad

przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w

Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu w

Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik aby w jego imieniu  przedstawiła  uchwałę

Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie

zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie:

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Skarbnik Powiatu – Krystyna Rzepnicka przedstawiła uchwałę która stanowi załącznik

nr  8do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  „E”  porządku

obrad „Dyskusja”
Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski -  poinformował,  że

Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  17  kwietnia  2007r.  zapoznała  się  ze

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  za  2006r  oraz  informacjami

dodatkowymi przestawionymi przez Skarbnika Powiatu i Wicestarostę Pułtuskiego 

Do wykonania budżetu Komisja nie wniosła zastrzeżeń. Budżet wykonano prawidłowo. 

Pomimo  trudności  finansowych  środki  przeznaczano  nie  tylko  na  wydatki  bieżące,  ale

również na działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi

na  modernizację dróg powiatowych

Komisja  Bezpieczeństwa  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu

powiatu za 2006r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Andrzej Dolecki -  poinformował, że

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2007r. zapoznała się:

– ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2006,

– dodatkowymi   informacjami  przedstawionymi  przez  Wicestarostę  Pułtuskiego

i Skarbnika Powiatu 

Sprawozdanie odzwierciedla wszystkie istotne elementy budżetu, jego przebieg, zmiany w

trakcie roku i wykonanie. Stąd też członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do



wykonania budżetu.

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić:

a)  prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj. 99,4% a dodając wydatki niewygasające

– na budowę szpitala i zakup kolonoskopu wykonanie stanowi 100,9%. 

b) prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 96,8% a z wydatkami niewygasającymi – 98,1%

Ponadto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo ograniczonych

środków finansowych nie wystąpiło przekroczenie wydatków. Nie stwierdzono zobowiązań

wymagalnych.

Również  zaangażowano znaczne środki finansowe na zadania inwestycyjne, tj. ok. 38%

wydatków wykonanych.  

Istotnym elementem jest  pozyskanie  przez  Zarząd  Powiatu  środków dodatkowych które

stanowią  8,3% wykonanych dochodów budżetu powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu

za 2006r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Krystyna Estkowska - poinformowała, że

Komisja Spraw sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006r. Społecznych – że

zapoznała się na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2007r. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu. 

Pomimo  trudności  finansowych  i  niewystarczającego  poziomu  środków  w  stosunku  do

potrzeb , również w dziale oświata i opieka społeczna – budżet wykonano prawidłowo, nie

przekroczono planowanych wydatków. 

Dzięki  staraniom  pozyskano  dodatkowe  środki  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  w

wysokości  ok.  254.000zł  z  tytułu  wzrostu  zadań  wynikających  ze  zwiększenia  liczby

uczniów  oraz  z  tytułu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jednostek

samorządu terytorialnego

Ponadto  ważnym elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie  znacznych

środków na zadania inwestycyjne w szczególności na:

– budowę szpitala w Pułtusku,

– wymianę okien w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku  

– zakup gruntu pod halę sportową

– dostosowanie  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  dla  potrzeb  osób

niepełnosprawnych 

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2006r. i zwraca się



do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław  Barkała  -

poinformował,  że  Komisja   Polityki Regionalnej  i  Promocji   na  posiedzeniu w dniu 16

kwietnia 2007r.. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

za rok  2006. Komisja stwierdziła, że budżet wykonano prawidłowo i nie wniosła do niego

zastrzeżeń. 

Ponadto,  mimo  trudności  finansowych,  znaczne  środki  zaangażowano  na   inwestycje

drogowe.  Prace modernizacyjne wykonano na odcinkach dróg:

Klukowo – Gołębie

Budy Pobyłkowskie – Wólka Zalewska 

Bartodzieje -Gładczyn

Rondo na ul. Jana Pawła II 

Zabezpieczono  środki  finansowe  na  wykonanie  projektów  technicznych  na  przebudowę

drogi Kacice – Porzywnica – Klusek. 

Poza tym w ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2006r. realizowano projekty ze środków

strukturalnych np. Euroalternatywa, stypendia. 

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania

budżetu  powiatu  za  2006r.  i  zwraca  się  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie  absolutorium

Zarządowi Powiatu.

Radny  -  Krzysztof  Łachmański -  poinformował,  że  w   imieniu  Klubu  Radnych

Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  chciałby przedstawić  krótko  stanowisko

SPZP dotyczące pracy Zarządu Powiatu w 2006r. i jego uzasadnienie:

“Na przestrzeni ubiegłego roku pracowały dwa Zarządy. Z uwagi na to, że trzon Zarządu

(trzech jego członków) nie uległ zmianie po wyborach, poinformował, że przedstawi jedno

stanowisko w zasadzie dotyczące pracy ubiegłego zarządu.

Klub Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej podał gruntownej analizie dokonania

zarząd  uwzględniając  możliwości  oraz  warunki  zewnętrzne   w  jakich  funkcjonował  i

podejmował  inicjatywy.  SPZP  docenia  wiele  dokonań  Pana  Starosty

i  Zarządu  na  przestrzeni  minionego  roku,  jak  również  kierowników  jednostek

organizacyjnych podległych Starostwu i pracowników Starostwa. Niektóre jednak działania

Zarządu  Powiatu na przestrzeni minionego roku budzą nasze wątpliwości. 



Zarząd  Powiatu  jako  organ  wykonawczy  samorządu  powiatowego  powinien

realizować strategię przyjętą przez Radę Powiatu. Kierunki działań takiej strategii określa

przyjęty  uchwała  Rady  Plan  Rozwoju  Lokalnego  .  Wspomniana  uchwała  zobowiązuje

Zarząd do realizacji przyjętego Planu. Naszym zdaniem działania Zarządu Powiatu nie są

spójne z zapisami w Planie Rozwoju Lokalnego. 

Pragnę ponadto przypomnieć, że dokument ten, który powinien realizować Zarząd

uzgodniono z gminami Powiatu Pułtuskiego i poddano szerokiej konsultacji społecznej. Jak

zatem  wyglądamy  jako  organ  uchwałodawczy  wobec  samorządów  gminnych  i

wspomnianych  organizacji  społecznych?  Przecież  oni  też  pewne  zadania  planują

przeznaczając także niemałe środki, wspierając nasze działania. Z pewnością gminy naszego

powiatu uwzględniły także w swoich planach zapisy z Planu Rozwoju Lokalnego  Powiatu

Pułtuskiego. 

Obserwując  pracę  Zarządu  w  minionym  roku  oraz  analizując  sprawozdanie  z

wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2006r. uważamy, że Zarząd Powiatu w Pułtusku

był mało aktywny także w kwestii pozyskiwania środków na budowę i przebudowę dróg

powiatowych. Środki pozyskane w trakcie roku na ten cel naszym zdaniem są zbyt małe.

Wyniki  powiatów  ościennych  w  tej  dziedzinie   np.  przasnyskiego,  wyszkowskiego

prezentowane w internecie są znacznie lepsze niż nasze. Nie wspominamy o sztandarowym

zadaniu Naszego samorządu “Budowa szpitala”.

Uwzględniając  powyższe   Klub  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej

wstrzyma się od głosu dając tym samym szansę Zarządowi Powiatu w Pułtusku na poprawę

jakości i efektywności swoich działań w trosce o dobro mieszkańców Powiatu Pułtuskiego”.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji: 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się - 

Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu „F”  porządku obrad

głosowanie  nad  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium Zarządowi

Powiatu za 2006r.,  przyjętym uchwałą nr 1/07.



Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006r.,  przyjętym uchwałą nr 1/07.

Za     - 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -    5 Radnych 

Wniosek został przyjęty.

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  dwunastego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały w sprawie:  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  5 Radnych 

Uchwała Nr VII/61/07 w sprawie:  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu została

podjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Informacja nt. uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
Skarbnik – przedstawiła  informację  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku w sprawie

zmian w budżecie powiatu.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji nt. uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego 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 ma pytania w powyższej sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji nt. prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w Pułtusku. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Informacja została przyjęta i stanowi  załącznik nr  9 do protokołu. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.

Odnośnie planu remontu dróg na lata 2007-2008 - Starosta Pułtuski poinformował, że w

dniu  6  marca  br.  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  złożył  do  Komisji  Sejmowej

Regionalny Program Operacyjny (RPO).

RPO  zawiera  m.in.:  priorytet  3  –  Regionalny  system transportowy,  który  składa  się  z

następujących kategorii interwencji:

„  Porty  lotnicze”   na  który  przeznaczono  538  mln  EUR.  Starosta  poinformował,  że  na

ostatnim spotkaniu Komitetu informował Wojewodę Mazowieckiego i Marszałka Sejmiku

Województwa  Mazowieckiego,  że  z  ww.  środków  będą  mogli  skorzystać  tylko  3

beneficjenci  tj.  Modlin,  Sochaczew  i  Mińsk  Maz.  Powiat  pułtuski  nie  posiada  portu

lotniczego a więc na pewno o ww. środki nie wystąpi. 

„  Tabor Kolejowy”   – powiat pułtuski nie posiada kolei, czyli też nie będzie występował o

środki. 

„  Drogi  –  regionalne/lokalne  ”  –  zostało ustalone  – narzucone  przez Unię Europejską,  że

wysokość środków przydzielonych na drogi  gminne i  powiatowe,  wynosi  20% środków

przewidzianych na priorytet 3 – Regionalny system transportowy, tj. 400 mln zł na 7 lat, tzn.

ok. 70 mln zł rocznie. Natomiast powiat pułtuski zamierza wystąpić z projektem drogowym

wycenionym na 70 mln zł. 

Ucieszyliśmy się informacją, że Polska będzie organizatorem Mistrzostw Europy w 2012r.

ponieważ ulegnie poprawie m.in. infrastruktura drogowa. Będą modernizowane drogi, np.

łączące Wrocław –Lesko,  droga A4, 1,  5,  7,  ale  są to drogi,  które nie dotyczą powiatu



pułtuskiego. 

Będzie  wykonywana  obwodnica  Wyszkowa,  ale  będzie  ona  finansowana  w  ramach

transeuropejskiej  sieci  transportowej  –  na  którą  środki  posiada  Ministerstwo  Dróg  i

Autostrad w wysokości 29 mld zł. 

Priorytet VII RPO zakłada wzmocnienie kapitału ludzkiego, inwestycje społeczne, z którego

można  pozyskać środki  m.in.  na  budowę hal  sportowych.  Jednak  na  woj.  mazowieckie

przeznaczono środki w wysokości 40 mln zł za które można wybudować 4 duże hale. 

Starosta wyjaśnił, że projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym

o dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego” planowany do realizacji w

ramach  ZPORR  przeszedł  ocenę  formalną  i  merytoryczną,  jednak  nie  otrzymał

dofinansowania. Obecnie jest pierwszy na liście rezerwowej. Mamy nadzieje, że dojedzie do

jego realizacji.

Starosta poinformował, że w ramach ZPORR zostało „zamrożonych”  ok. 800 projektów: na

budowę  dróg  i  hal  sportowych,  złożonych  przez  samorządy  gminne  i  powiatowe  z

województwa mazowieckiego. Nie zostały one zakwalifikowane w ramach ZPORR w latach

2004-2006 i oczekują na realizację .

Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  zamierza  w  pierwszej  kolejności  ogłosić  nabór

wniosków  będących  na  wyżej  wspomnianych  listach  rezerwowych,  czyli  również  nasz

projekt drogowy ma szansę realizacji. 

Starosta  poinformował,  że  w  postępowaniu  przetargowym  jakie  zostało  ogłoszone  na

modernizacje dróg wpłynęły oferty, które były dwukrotnie wyższe od kwot określonych w

zbiorczym zestawieniu kosztów. Szczególnie jest to widoczne na przestrzeni lat  2005-2007.

Będą modernizowane główne drogi transeuropejskie sieci transportowe. Starosta uważa, że

Zarząd Województwa Mazowieckiego środki finansowe na modernizację dróg gminnych i

powiatowych  powinien  podzielić  wzorem  SAPARD  2004-2006.  Wówczas  samorząd

gminny nie będzie konkurentem wobec samorządu powiatowego i będzie mniej problemów

na posiedzeniach Komitetu Sterującego. 

Gminy mają szersze spektrum w pozyskiwaniu środków. Zgodnie z priorytetem VI – powiat

będzie mógł wystąpić tylko o drogi, halę sportową i budowę szpitala. 

Zmieniły  się  zasady  naboru  wniosków  –  teraz  będą  przyjmowane  projekty  z  opisem

przedsięwzięcia. Najważniejszą sprawą jest to, aby wniosek był komplementarny.  

Starosta poinformował o możliwości  pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu

wysokospecjalistycznego  dla  nowo  budowanego  szpitala  w  Pułtusku   z  Priorytetu  VII

„Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” kategorii interwencji 76 –



„Infrastruktura ochrony zdrowia”.  Zarząd Powiatu przygotuje stosowny wniosek i  złoży go

do Marszałka Woj. Maz. 

Ponadto posiadamy informację o przekazaniu środków z Kontraktu Woj. Maz. na budowę

szpitala. 

Starosta dodał, że nie będzie nawiązywał do opinii Samorządowego Porozumienia Ziemi

Pułtuskiej dot. wykonania budżetu powiatu za 2006r., ale stwierdził, że jeżeli wykonuje się

analizę SWOT, to należy zrobić ją do końca.

Odnośnie  interpelacji  dot.  regulacji  wynagrodzeń  administracji  i  obsługi  –  Starosta

poinformował,  że  po  podsumowaniu  kosztów regulacji  wynagrodzeń nauczycieli  Zarząd

Powiatu podejmie stosowne decyzje. 

Sprawa dot. budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Tartaczna, Garbowa ,Wyszkowska 

Dyrektor ZDP - poinformował, że na poprzedniej Sesji Rady Powiatu został wyznaczony do

prowadzenia tej inwestycji. Jednak ze względu na fakt, że  Dyrektor MZDW p. Ulatowski

przebywał w sanatorium nie mógł przeprowadzić z nim stosownych rozmów na ten temat.

Poinformował, że z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami MZDW wynika, że na

skrzyżowaniu  ww.  ulic  zaprojektowano  skrzyżowanie  skanalizowane.  Wprowadzenie

innego  rozwiązania,  np.  sygnalizacja  świetlna  wiąże  się  z  dodatkowymi  kosztami,  np.

wykonanie  koncepcji  budowy  ronda  –  ok.  7.000zł.  Jeżeli  ww.  propozycja   zostałaby

zaakceptowana – uregulowano by sprawy wywłaszczeniowe przy ul.  Garobowej,  powiat

pułtuski musiałby opracowałby na własny koszt dokumentację projektowo – kosztorysową

-–  ok.  40.000zł,  dopiero  wówczas  MZDW  podjąłby  stosowne  decyzje,  co  do  ww.

skrzyżowania. Dyrektor poinformował, że w poniedziałek został umówiony z Dyrektorem

Ulatowskim i będzie znał może więcej szczegółów. 

Odnośnie  remontów  dróg  –  Dyrektor  poinformował,  że  remonty  wykonywane  są

prawidłowo. Powiat posiada dobry sprzęt, pracowników oraz materiał budowlany. Dodał, że

w miejscu,  gdzie na  drodze jest  bruk,  należy wykonać nakładkę.  Jeżeli  byłby środki  na

działanie 1.1. to z pewnością na ten temat nie byłoby rozmowy. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący –  zwrócił  się  do  Dyrektora  ZDP  z  prośbą  o  wyremontowanie  drogi

Gładczyn – Zatory na odcinku  w Cieńszy. 

Przewodniczący -  poinformował,  że  zostały  przygotowane  legitymacje  Radnych  Rady



Powiatu w  Pułtusku kadencji 2006-2010.

Przewodniczący wręczył legitymacje Radnym obecnym na sali 

Przewodniczący – poinformował, ze na jego ręce wpłynęło zaproszenie dla Radnych Rady

Powiatu  w  Pułtusku  na  obchody  140  rocznicy  urodzin  Marszałka  Józefa  Piłsudkiego.

Uroczysty apel odbędzie się w dniu 11 maja br. o godz. 21.00.

Starosta – podziękował wszystkim obecnym na sali Radnym Rady Powiatu, Skarbnikowi

i Sekretarzowi Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych za wspólną pracę na rzecz

wykonania  budżetu  powiatu,  zwłaszcza  gdyż  nie  zawsze  jest  to  lekka  praca.  Starosta

podziękował przedstawicielom prasy za obecność na posiedzeniach Sesji Rady Powiatu oraz

mobilizujące artykuły. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  następnego punktu porządku obrad:

Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący -  poinformował,  że  porządek  obrad został  wyczerpany. Podziękował  za

udział w obradach VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady  Powiatu  Pan  Czesław  Czerski  zamknął  VII  Sesję  Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

       Bogumiła Przybyłowska


