
Protokół Nr X/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 marca  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

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

zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  Radnych,  co  wobec

ustawowego składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  stypendystów,  Pana  Witolda

Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Wójtów  Gmin,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad

zostaną wręczone  uczniom szkół ponadgimnazjalnych  stypendia Starosty Pułtuskiego

za wybitne wyniki w nauce.

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Witoldowi Saracynowi

Radny Witold Saracyn – poinformował, że  zgodnie z uchwałą nr XXXIX/215/09 Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia programu wspierania

edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół

prowadzonych przez powiat pułtuski” w dniu dzisiejszym zostaną przyznane stypendia

Starosty  Pułtuskiego  za wybitne  wyniki  w  nauce.  Kryterium przyznania  stypendiów

była średnia ocen, nie mniejsza jednak niż 5,0.

Radny poinformował, że w tym roku, stypendia Starosty Pułtuskiego zostały przyznane

uczennicom Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, tj.

1. Martynie  Tośka uczennicy kl. II,   średnia ocen 5,14

2. Natalii  Kowalskiej  uczennicy  kl. III, średnia ocen  5,0

Stypendia wyróżnionym uczniom wręczył Starosta Pułtuski Edward Wroniewski. 



Przewodniczący  pogratulował  wyróżnionym  uczniom i  życzył  dalszych  sukcesów

naukowych.  Dodał,  iż  wierzy,  że  otrzymane  stypendia  będą  stanowiły  dodatkową

motywację do jeszcze lepszej pracy i kolejnych sukcesów.

O godz. 17.10 Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę. 

Ad. 3

Po przerwie o godz. 17.15 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu

trzeciego porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Na salę obrad wszedł Rady Krzysztof Łachmański .

Obecna liczba Radnych wynosi 14. 

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

Starosta – poinformował, że wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji pkt

25 Stanowisko Rady Powiatu w sprawie pism złożonych przez p. W. Patejuka. Starosta

poinformował,  że pisma z dnia 19 listopada  2010r.,  28 lutego 2011r.  oraz  11 marca

2011r.  złożone  przez  Pana  Waldemara  Patejuka  były  omawiane  podczas  posiedzeń

komisji  stałych  Rady Powiatu  w Pułtusku  w dniach   22  i  23 marca 2011r.  Starosta

poinformował, że w dniu wczorajszym, tj. 29 marca 2011r., odbył spotkanie z Panem

Patejukiem, podczas  którego uzgodnione zostało,  że przedstawiony materiał  wymaga

jeszcze dodatkowych wyjaśnień oraz ponownej analizy komisji stałych Rady Powiatu,

aby w sposób bardziej wnikliwy móc wypracować stanowisko i ewentualnie przekazać

pod obrady Rady Powiatu w Pułtusku. W związku z tym Starosta wnioskuje, aby temat

ten został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego dot. zdjęcia

z porządku obrad pkt 25 Stanowisko Rady Powiatu w sprawie pism złożonych przez

p. W. Patejuka.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Punkt 25 został zdjęty z porządku obrad. 

Przewodniczący  przedstawił  porządek  obrad,  zgodnie  z  którym  będą  prowadzone

obrady:



1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego za wybitne wyniki w nauce. 

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów nr IV, V, VI, VII, VIII i IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie ograniczenia działalności Inspektoratu Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku. 

7. Informacja  nt.  funkcjonowania  szpitala  w  nowym  obiekcie  przy  ul.  T.

Kwiatkowskiego w Pułtusku. 

8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. 

9. Przyjęcie  sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2010. 

10.Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Pułtusku za 2010r. 

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego

powiatu pułtuskiego 

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:   wyboru  biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia

badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku za 2010r.

14.Podjecie  uchwały   w  sprawie  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu

zawarcia umowy najmu. 

15.Podjecie  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

16.Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  “Powiatowego  Programu Przeciwdziałania

Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Powiecie

Pułtuskim na lata 2011-2015” 

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego

zwalniania  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  w  rodzinie



zastępczej.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz

opiekunów  prawnych  i  kuratorów  z  opłat  za  pobyt  w  całodobowej  placówce

opiekuńczo – wychowawczej.

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  finansowych  w  2011  ze  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

21.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024

22.Podjecie  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  Powiatu  Pułtuskiego  do  Związku

Powiatów Polskich

23.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

24.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Polityki

Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

25.Wydelegowanie przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa

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

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

28.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

29.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

30.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

Przyjęcie protokołów nr  IV, V, VI, VII, VIII, IX  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani



uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów nr   IV, V, VI, VII, VIII, IX  Sesji Rady Powiatu

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokoły nr IV, V, VI, VII, VIII, IX   zostały przyjęte. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  piątego  porządku  obrad

„Interpelacje i zapytania radnych”. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny  Krzysztof  Łachmański –  zapytał  kiedy  zostaną  rozpoczęte  prace  związane  ze

sprzątaniem ulic po okresie zimowym oraz przycinanie drzew?

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii

komisji

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach –

poinformowała, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowała na posiedzeniu

w dniu 23 marca 2011r. Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

obrad X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska -

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011r.

pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański-  poinformował,

że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu  22  marca  2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pan Krzysztof Nuszkiewicz  -

poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu

23 marca 2011r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad



X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu porządku obrad

Stanowisko  Rady  Powiatu  w  sprawie  ograniczenia  działalności  Inspektoratu

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że  Stanowisko  wyrażające  negatywna  opinię  wobec

planów wdrożenia nowej struktury organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

zostało przekazane Szanownym Radnym na piśmie. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że w momencie gdy do Zarządu Powiatu dotarła informacja

nt. planowanych przekształceń organizacyjnych  strukturach ZUS, podjęte zostały próby

bliższego zapoznania się z tym zmianami. W ramach przeprowadzonej reorganizacji w

Inspektoracie w Pułtusku, oprócz bezpośredniej obsługi klienta, planowane jest obsługa

świadczeń  tzw.  “starego  portfela”  z  terenu  powiatu  pułtuskiego  oraz  powiatu

wyszkowskiego.  Zmniejszająca  się  liczba  świadczeniobiorców,  w  perspektywie

najbliższych lat,  spowoduje likwidację jednostki ZUS w Pułtusku. Pozostałe zadania,

które  nie będą realizowane obecnie, czyli obsługa płatników i osób ubezpieczonych

byłaby  przekazana  jednostkom  w  Wyszkowie,  Ciechanowie  i  Ostrołęce.  Starosta

poinformował,  że jest to duża niekorzyść zarówno dla osób prywatnych jak również

przedsiębiorców, którzy korzystają z usług Inspektoratu ZUS w Pułtusku. Jednocześnie

reorganizacja jest niekorzystna dla pracowników Inspektoratu ZUS w Pułtusku, którzy

są mieszkańcami powiatu pułtuskiego. W związku z tym, że problem ten dotyczy nie

tylko Pułtuska ale również innych miast i powiatów, Zarząd Powiatu uznał, że sprawa ta

powinna zostać przedstawiona na posiedzeniu Rady Powiatu w Pułtusku. Problem ten

stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców i pracowników poszczególnych oddziałów

ZUS. Starosta dodał,  że poprosił  Pana Janusza Borzyńskiego Dyrektora Biura Cechu

Rzemiosł  Różnych  i  Przedsiębiorczości  w  Pułtusku  aby  ze  strony  pracodawców

wesprzeć  działania  Rady.  Ponadto  podczas  spotkania  z  wójtami  oraz  Burmistrzem

Pułtuska Starosta również przedstawił powyższą sytuację. Starosta poprosił o zabranie

głosu   oraz  przedstawienie  wypracowanego  Stanowiska  Pana  Janusza  Borzyńskiego

Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiebiorczości w Pułtusku – p. Janusz



Borzyński -   podziękował  za zaproszenie  na dzisiejszą  Sesje,  podczas  której  będzie

można wspólnie odnieść się do śmiałej organizacji ZUS, jaką proponuje centrala ZUS.

Dodał, że  wystąpienie zostało przygotowane na pismie. 

Stanowisko  Cechu  Rzemiosł  Różnych  i  Przedsiębiorczości  w  Pułtusku  dot.  zamiaru

reorganizacji Inspektoratu ZUS w Pułtusku stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałaby zabrać głos w powyższej sprawie?

Przewodniczący odczytał Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie ograniczenia

działalności Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

prowadzi od 2 lat i dotyczy on w szczególności Płocka. Jest to model reformy w ZUS w

specjalizacji  obsługi  interesantów.  Dodał,  że  obecny  Prezes  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych  Zbigniew Derdziuk podczas spotkania Zgromadzenia Ogólnego Związku

Powiatów  Polskich  zapewniał,  że  w  żaden  sposób  nie  ograniczy  to  dostępu

mieszkańców do usług ZUS. Zaproponował,  aby Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku

zostało przekazane do Pani Jolanty Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa

Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, Wiceprezesa Rady Ministrów Pana  Waldemara

Pawlaka. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem stanowiska 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko zostało podjęte

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Informacja  nt.  funkcjonowania  szpitala  w  nowym  obiekcie  przy  ul.  T.

Kwiatkowskiego w Pułtusku. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poformował, że jest bardzo zadowolony z tego, że przeniesienie szpitala stało

się  faktem,  że  zostały  zachowane  terminy  podane  w  harmonogramie.  Starosta

podziękował  wszystkim  tym,  którzy  uczestniczyli  w  procesie  przenoszenia  szpitala,

począwszy  od  opracowania  koncepcji  poprzez  realizację  poszczególnych  działań.



Dzięki  zaangażowaniu  pracowników  szpitala  jak  również  osób  z  zewnątrz,  proces

przenoszenia szpitala został szybko zakończony. I tak 24 marca 2011r. do szpitala na

Popławach zostali przyjęci pierwsi pacjenci. Jesli chodzi o szczegóły. Starosta poprosił

o zabranie głosu Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. Izę Groszkowską. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Iza Groszkowska – poinformowała, że w dniach 21 –

24 marca 2011r. nastąpiło czasowe zaprzestanie działalności przy ul. 3 Maja 1. W dniu

21 marca 2011r. , w godzinach rannych wypisano pacjentów z oddziałów szpitalnych,

a  pozostałe  osoby  wymagające  dalszej  hospitalizacji  przetransportowano  do

okolicznych  szpitali.  Dzięki  zaangażowaniu  załogi  udało  się  sprawienie  zakończyć

proces przenoszenia szpitala na Popławy. Dyrektor poinformowała, że od dnia 24 marca

2011r. w nowym obiekcie funkcjonuje baza szpitalna jaka była w starym szpitalu oraz

funkcjonuje dział diagnostyki  laboratoryjnej.  Obecnie  przenoszona  jest  administracja.

Na  dzień  dzisiejszy  do  przeniesienia  pozostało  jeszcze  archiwum,  które  będzie

przenoszone  w dniach  7-8  kwietnia  2011r.  W dniu  8  kwietnia  2011r.,  przeniesiony

zostanie sprzęt i wyposażenie poradni chirurgicznej, urologicznej oraz ortopedycznej,

aby od dnia 11 kwietnia 2011r. komórki te mogły funkcjonować w szpitalu przy ul.  

T.  Kwiatkowskiego  19.  Dyrektor  poinformowała,  że  w dniu  25  marca  2011r.  miała

miejsce  wizytacja  NFZ,  która  dokonała  przeglądu  sprzętu  i  aparatury  medycznej  w

nowym  szpitalu.  W  trakcie  kontroli  nie  stwierdzono  zastrzeżeń.  Dyrektor

poinformowała,  że  obecnie  trwają  uzgodnienia  z  Burmistrzem  Pułtuska  w  sprawie

funkcjonowania  komunikacji  miejskiej  aby  ułatwić  pracownikom  oraz  pacjentom

dojazd do szpitala. 

Radny Krzysztof Łachmański – pogratulował sprawnego przeniesienia szpitala. Zapytał

czy został już sporządzony plan finansowy funkcjonowania szpitala w nowym obiekcie,

ponieważ  z  całą  pewnością  koszty  będą  wyższe  od  tych  jakie  były  w szpitalu  przy

ul.  3  Maja  1.  Ponadto  Radny  zapytał  czy  jest  jakieś  pomysł  na  zagospodarowanie

wolnych pomieszczeń w nowym szpitalu? Być może sprzedaż czy dzierżawa?

Starosta - poinformował, że cieszy go obecny wspólny sukces. Przed nami intensywna

praca.  Należy  podjąć  działania,  które uniemożliwią  przerodzenie się tego  sukcesu  w

porażkę. Starosta dodał, że liczy na to, że obecny obiekt szpitala spowoduje zwiększenie

ilości pacjentów leczących się w pułtuskim szpitalu. Ponadto liczy na pełną mobilizację

personelu,  aby  można  było  wykazać  w  NFZ  znaczący  wzrost  świadczeń  jakie  są



wykonywane,  aby  można  było  wynegocjować  wyższy  kontrakt.  Ponadto  mając

argumenty w postaci nowego budynku szpitala, można starać się o poszerzenie zakresu

usług. Jeżeli zakres usług nie zostanie wkrótce poszerzony oraz nie zostanie utrzymana

tendencja  wzrostowa,  wówczas  grożą  nam  perturbacje  finansowe,  ponieważ  będzie

miało miejsce wzrost  kosztów bieżącego utrzymania  a także trzeba będzie  rozważyć

inne  rozwiązania,  pomysły  aby  nie  dopuścić  do  strat,  które  wymuszą  niekorzystne

zmiany.  Starosta  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  posiada  wiedzę,  że  ustawy

dotyczące  zmian  systemowych  w  służbie  zdrowia  zostały  przyjęte  przez  parlament.

Można się spodziewać, że przejdą cały proces legislacyjny. Zmiany te jednoznacznie

wskazują,  że organ założycielski dla SP ZOZ ma dwa wyjścia. Pierwsze to pokrycie

wygenerowanej przez SP ZOZ straty na koniec roku, drugie natomiast to uruchomienie

procesu przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego bądź likwidacja jednostki.

Starosta dodał, że szczegółowa informacja na ten temat będzie przekazana podczas Sesji

poświęconej sprawom szpitala w Pułtusku, jednak sama formuła przekształcenia nie jest

panaceum  na  uzdrowienie  kondycji  służby  zdrowia.  Daje  szanse,  możliwości

łatwiejszego zarządzania, jednocześnie daje możliwość dodatkowych wpływów, jednak

pułtuski  szpital  musi  mieć  taki  potencjał,  który  pozwoli  na  zwiększanie  dochodów,

ponieważ  pewien  poziom kosztów jest.   Po  ocenie  bilansu  SP  ZOZ przez  biegłego

rewidenta zostanie rozpoczęta dyskusja dotycząca dalszych działań. Będzie to rozmowa

trudna, zostaną podjęte trudne decyzje, jednak bez takiej rozmowy i wsparcia radnych

oraz personelu szpitala, zrozumienia przez społeczeństwo konieczności zmian, nie da się

tego dokonać w sposób szybki i efektywny. 

Radny  Zenon  Kowalewski –  poinformował,  że  radni  Samorządowego  Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej oferują swoja pomoc. Dlatego właśnie od grudnia padają propozycje z

ich strony dotyczące rozmów na tematy szpitala na specjalnie zwołanej Sesji. A jest juz

prawie  kwiecień.  Uważa,  że  dobrze  byłoby  gdyby  radni  wiedzieli  jakie  działanie

podejmuje Zarząd, w którym kierunku idą te działania. Chciałaby, aby taka informacja

była szybko przekazana. 

Starosta  – poinformował, że szybko to nie znaczy dobrze. Nie mając jednoznacznych

rozwiązań  systemowych,  można  byłoby  wypracowywać  rozwiązania,  które  po

zatwierdzeniu  ustawy  mogły  okazać  się  nietrafne,  bardziej  szkodzić  niż  przynieść

pozytywne  rezultaty.  W  momencie,  gdy  Parlament  zatwierdził  projekt  ustawy,  jest



podstawa do rozmowy, do wypracowania rozwiązań,  które  wkomponują się w nowy

system. Starosta poinformował, że jego propozycja będzie jednoznaczna – od 1 stycznia

2012r. SP ZOZ będzie funkcjonował w nowej formule, jako spółka prawa handlowego.

Biorąc pod uwagę rozwiązania prawne oraz wejście w życie nowej ustawy, taka data

jest realna. Starosta zaznaczył, że oczekuje, że rozmowa będzie szybka, konkretna, aby

nie  przeciągać  decyzji.  Starosta  dodał,  że  chciałaby  aby  w  tym  terminie  zostało

rozpoczęte świadczenie usług w nowej formie prawnej. 

Jeśli chodzi o budynek “starego” szpitala, Zarząd Powiatu podjął już konkretne decyzje.

Obecnie  trwa  procedura  wyłaniania  usługodawców  na  prace  archeologiczne

i  architektoniczne,  konserwatorskie  oraz  został  ogłoszony  konkurs  na  opracowanie

koncepcji.  Starosta  poinformował,  że  w  drugiej  połowie  roku,  jego  zdaniem,  obiekt

będzie  przygotowywany  do  dostawania  pod  potrzeby  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku. 

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że przedstawiona przez Starostę idea jest

słuszna.  Zapytał  w  jaki  sposób  zostanie  sfinansowane  to  zadanie?  Obiekt  “starego”

szpitala jest zabytkowy i  na pewno jest adaptacje będzie kosztowna. 

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu będzie starał się znaleźć takie rozwiązania

aby  skorzystać  z  dodatkowych  kredytów.  Jednocześnie  wykorzystując  część

pomieszczeń szpitala, w którym znajdowała się administracja lub po Bursie Szkolnej,

w przypadku gdy zostanie podjęta ostateczna decyzja o jej likwidacji, być może zostaną

sprzedane budynki na ul. Białowiejskiej, w których są obecnie Wydziały Starostwa. 

Radny Krzysztof  Łachmański –  zapytał  czy budynki  po  Bursie  Szkolnej  tez zostaną

sprzedane?

Starosta – poinformował, że jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę na likwidację placówki,

wówczas  do  pomieszczeń  po  Bursie  Szkolnej  zostaną  przeniesieni  tymczasowo

pracownicy Starostwa z ul. Białowiejskiej, aby można było sprzedać budynki. Będzie

trwała dyskusja nad tym, czy remontować całościowo z większym kredytem w okresie

jednego roku, czy np. Przeprowadzić remont etapami przez okres 3 lat. Decyzja będzie

należała do Rady Powiatu. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  zapytał  czy  na  projekt  architektoniczny  i  badania

archeologiczne zostały zabezpieczone środki finansowe?

Starosta  – poinformował,  że środki są zabezpieczone w ramach wydatków bieżących



Starostwa. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  zapytał  jaka  kwota  została  juz  zaangażowana  na  te

prace?

Skarbnik - poinformowała, że na 3 zadania wymienione przez Starostę,  czyli badania

architektoniczne,  prace archeologiczne i konserwatorskie zostały przeznaczone środki

w wysokości ok. 100.000 zł. 

Starosta  – poinformował, że niebawem dojdzie koszt wyłonienia sądu konkursowego,

który wyłoni koncepcję zagospodarowania. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  sprzedaż  majątku,

tymczasowe przeniesienie pracowników Starostwa w inne miejsce, jednocześnie mając

na względzie obecny stan niezagospodarowanych koszar, jest to słuszna decyzja. Na

tym etapie Rada Powiatu ma podjąć decyzję o sprzedaży budynków, ponieważ zapadły

już pewne wiążące decyzje.  Podczas ostatniej dyskusji nie było wiadomo czy budynki

zostają, czy się je sprzedaje.

Starosta  – poinformował, że aby nie zostać posądzonym o zaniechania i stratę czasu,

Zarząd  Powiatu  podjął  pewne  decyzje.  Ostateczne  decyzje  będą  przedstawione  na

posiedzeniu Rady Powiatu, aby można było się do tego odnieść. 

Radny  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  skoro  została  juz  podjęta  decyzja

koncepcyjna, uważa, że można byłoby wstawić taki punkt na posiedzenie Rady Powiatu

nawet dziś. 

Starosta –  poinformował,  że  swoją  wolę  wyrażał  od  dnia  22  grudnia  2010r.  Tok

postępowanie jest zgodny z zapowiedziami. 

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że zakładając sytuację, że Rada Powiatu

nie wyrazi zgody na sprzedaż budynków, wówczas wydane  środki przepadną, zostaną

wydane bezprzedmiotowo. 

Starosta – poinformował, że nie wierzy w to, że Radny Łachmański będzie przeciwny

dobrym rozwiązaniom. 

Radny  Zenon  Kowalewski –  poinformował,  że  najwyższy  czas,  aby  Rada  Powiatu

dowiedziała  się  co  planuje  Zarząd  Powiatu,  nie  z  rozmów  w  kuluarach,  lecz

w sformalizowany sposób. Obecnie rozmowy dotyczą tylko planów.

Starosta – poinformował, że z wypowiedzi przedmówcy, nie wie czy chodzi o sam fakt

podjęcia decyzji czy o informacje, w jakim kierunku zmierzają plany? Rada Powiatu



dotychczas  nie podjęła  żadnej decyzji,  ponieważ Zarząd Powiatu nie występował do

Rady Powiatu. Jeśli natomiast chodzi o plany, Starosta poinformował, że skoro radny go

nie słucha, a chociaż  czytałby prasę Tygodnik Ciechanowski artykuły Pani Redaktor

Izabeli  Koby -  Mierzejewskiej,  wówczas  od 2 miesięcy  posiadałby  wiedzę  gdzie  co

będzie.

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że nie neguje działań Zarządu, jedynie

wyraża swoja opinię. Dodał, że  jeśli Zarząd angażuje środki w pewne koncepcje, to

jego zdaniem wcześniej przydałaby się uchwała Rady Powiatu wyrażająca taki zamiar. 

Starosta – poinformował,  że aby na posiedzenie Rady Powiatu przedstawić wniosek,

który  jest  zgodny  ze  stanem  faktycznym i  prawnym,  muszą  zostać  podjęte  decyzje

i wydatkowane środki, aby mieć wypracowane opinie przez instytucje, które musza się

odnieść pod względem architektonicznym, archeologicznym czy konserwatorskim.  

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że chciałby wyartykułować publicznie swoje

zadowolenie z faktu, że w pierwszy dzień wiosny czyli 21 marca 2011r. został położony

w  nowym  szpitalu  pierwszy  pacjent.  Radny  zaznaczył,  że  poprzedni  szpital  był

wybudowany w 1876r. Radny poinformował, że przypomniała mu sie 12- letnia budowa

szpitala, ilość wypowiedzianych słów podczas posiedzeń oraz zmiany terminów oddania

szpitala  do  użytkowania.  Budowa  szpitala  nie  jest  łatwym  zadaniem.  Uważa,  że

podziękowania  należą  się  wszystkim,  zarówno  sceptykom  jak  również  tym

z  pozytywnym  nastawieniem.  Dziś  wiadomo  również  ile  działań  logistycznych

wymagało  samo  przeniesienie.  Był  to  ogrom  pracy.  Dziś  jest  się  czym  pochwalić,

ponieważ maksymalnie zostały wykorzystane poprzednie 3 kadencje Rady Powiatu jeśli

chodzi  o  budowę  szpitala  w  Pułtusku.  Radny  zaproponował,  aby  Sesja  poświęcona

służbie zdrowia odbyła się na terenie nowego szpitala. 

Przewodniczący – poinformował, że jest to dobry pomysł, aby Sesja dot. spraw szpitala

odbyła się na nowym szpitalu. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  Informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej

o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych

i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. 

Przewodniczący poinformował, że Radni informację otrzymali na piśmie. 



Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została  przyjęta.

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2010. 

Przewodniczący poinformował, że Radni sprawozdanie otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie  służbowym

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2010. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie  zostało przyjęte.

Starosta  – poinformował, że zarówno Państwowa Straż Pożarna jak również Komenda

Powiatowa  Policji  w  danych  warunkach  finansowych  wykonują  swoje  zadania

wzorcowo.  Starosta dodał, że miał okazje obserwować działania tych służb  przy tak

masowym  zdarzeniu  jakim  była  sytuacji  przedpowodziowa  na  terenie  powiatu

pułtuskiego. Zaznaczył,  że jest pod dużym wrażeniem podejmowanych działań przez

KP PSP jak również OSP oraz KPP. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tych osób stało

się  możliwe  odsunięcie  zagrożenia,  w  tym  wymiarze,  który  należał  do  czynnika

ludzkiego. Starosta podziękował za to zaangażowanie. Ponadto Starosta poinformował,

że projekt dotyczący zakupu wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Pułtusku oraz dla



gmin,  jest  już  w  końcowej  fazie  oceny  merytorycznej  i  już  niedługo  Komendant

przystąpi do zakupu sprzętu. 

Jeśli  chodzi  o  Komendę  Powiatową  Policji,  Starosta  w  imieniu  Zarządu  złożył

podziękowania  za  zaangażowanie  i  pomoc.  Poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców

powiatu jest zadowalające. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Pułtusku za 2010r.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane na piśmie. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku  za

2010r.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie  zostało przyjęte.

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego

powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że ostatnie miesiące pokazały jak ważny jest

temat  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego.  Dlatego  też  zwrócił  się  do  Ministra

Środowiska  o  zorganizowanie  spotkania  w  Pułtusku  samorządów  gminnych  i  po-

wiatowych z Ministrem Środowiska w kontekście  uregulowań prawno – organizacyj-

nych, środowiskowych, przeciwpowodziowych zlewni Bugu i Narwii w Dębem. Jest już



zapewnienie  uczestnictwa  Sekretarza  Stanu  Pana  Stanisława  Gawłowskiego  od-

powiedzialnego za nadzorowanie gospodarki wodnej w Polsce. Radny poinformował, że

obecnie przygotowywany jest projekt ustawy powodziowej. Uważa, że w Polsce muszą

powstać pewne ustawy, na podstawie których będzie retencjonowana woda i uregulowa-

na gospodarka wodna. Mając na uwadze podniesiony poziom dna rzek i inne czynniki

zwrócił się do Starosty Edwarda Marka Wroniewskiego o koordynowanie tej sprawy na

szczeblu  samorządów powiatowego i  gminnych.  Radny podziękował   Radnemu Sej-

miku Województwa Mazowieckiego Panu Witoldowi Chrzanowskiemu za pomoc przy

pozyskaniu kilku mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Pułtusku. 

Starosta  – poinformował,  że we współpracy ze Starostą Wyszkowskim oraz Starostą

Wołomińskim wystąpiono do Premiera RP Donalda Tuska  o wparcie działań mających

na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/39/2011 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/40/2011 została podjęta. 



Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:   wyboru  biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia

badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku za 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 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/41/2011 została podjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały   w  sprawie  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu

zawarcia umowy najmu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/42/2011 została podjęta. 

O godz. 18.35 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 15

Po  przerwie  o  godz.  18.45  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji

kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad,

trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości  stypendiów

sportowych 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/43/2011 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Powiatowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Powiecie

Pułtuskim na lata 2011-2015” 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/44/2011 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego

zwalniania  rodziców z opłat  za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej  w rodzinie

zastępczej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/45/2011 została podjęta. 



Ad. 18

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz

opiekunów  prawnych  i  kuratorów  z  opłat  za  pobyt  w  całodobowej  placówce

opiekuńczo – wychowawczej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/46/2011 została podjęta. 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  finansowych  w  2011  ze  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/47/2011 została podjęta. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik – poinformowała, że w imieniu Zarządu Powiatu, prosi o wprowadzenie do

przekazanego  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.



jeszcze jednej zmiany. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie

67.590  zł.  na  dalszą  realizację  projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do

zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego“. Skarbnik poinformował, że roku 2010

Starostwo  realizowało  projekt  Eurokwalifikacje.  W wyniku  procedur  przetargowych

powstały  oszczędności  na  ww.  kwotę.  Za  zgoda  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania

Programów Unijnych, można tą kwotę wykorzystać w roku 2011. 

Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie zmiany.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/48/2011 została podjęta. 

Ad. 21

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/49/2011 została podjęta. 

Ad. 22

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyboru  delegata  Powiatu  Pułtuskiego  do  Związku

Powiatów Polskich

Przewodniczący poinformował, że komisje stałe Rady Powiatu w Pułtusku pozytywnie

zaopiniowały kandydaturę Pana Edwarda Marka Wroniewskiego Starosty Pułtuskiego

na delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich.  



Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr X/50/2011 została podjęta. 

Ad. 23

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Przewodniczący poinformował, że komisje stałe Rady Powiatu w Pułtusku pozytywnie

zaopiniowały kandydatury Pana Witolda Chrzanowskiego oraz Pana Witolda Saracyna

na  przedstawicieli  Rady  Powiatu  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Pułtusku. 

Przewodniczący  zapytał  czy  Czy  Pan  Witold  Chrzanowski  wyraża  zgodę  na  udział

w pracach Rady Społecznej SP ZOZ?

Pan Witold Chrzanowski – wyraził zgodę. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad kandydaturą Pana Witolda Chrzanowskiego

na przedstawiciela Rady Powiatu do Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Kandydatura Pana Witolda Chrzanowskiego została przyjęta 

Przewodniczący zapytał czy Pan Witold Saracyn  wyraża zgodę na udział w pracach

Rady Społecznej SP ZOZ??

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  kandydaturą  Pana  Witolda  Saracyna  na

przedstawiciela Rady Powiatu do Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku

Za 12 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

2 Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Kandydatura Pana Witolda Saracyna została przyjęta 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/51/2011 została podjęta. 

Starosta – podziękował nowym członkom Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ za

wyrażenie zgody na udział w jej pracach. Dodał, że liczy na dobrą współpracę, które po-

zwoli  wypracować  najlepsze  rozwiązania  dotyczące  służby  zdrowia.  Podziękował

wszystkim członkom poprzedniej Rady Społecznej SP ZOZ za pracę. Jednocześnie Sta-

rosta poinformował, że  na pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zaprasza rów-

nież wszystkich członków poprzedniej Rady Społecznej SP ZOZ. 

Przewodniczący – pogratulował nowo wybranym członkom Rady Społecznej SP ZOZ. 

Ad. 24

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Polityki

Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wnioskiem Pana Andrzeja Doleckiego jest

propozycja  zmiany  uchwały  dotyczącej   powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej

i  Promocji  polegająca  na  włączeniu  do  składu  osobowego  Komisji  Pana  Andrzeja

Doleckiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 



Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr X/52/2011 została podjęta

Ad. 25

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wydelegowanie przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  był  omawiany  podczas  posiedzeń  komisji

stałych Rady Powiatu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały kandydatury Pana Krzysztofa Łachmańskiego  oraz

Pana Zbigniewa Zenona  Kołodziejskiego na przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji

Bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  zapytał  czy  Pan  Krzysztof  Łachmański  wyraża  zgodę  na  udział

w pracach Komisji Bezpieczeństwa?

Pan Krzysztof Łachmański – wyraził zgodę. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad kandydaturą Pana Krzysztofa Łachmańskiego

na przedstawiciela Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  Radnych nie brał udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Kandydatura Pana Krzysztofa Łachmańskiego została przyjęta 

Przewodniczący zapytał czy Pan Zbigniew Zenon Kołodziejski  wyraża zgodę na udział

w pracach Komisji Bezpieczeństwa?

Pan Zbigniew Zenon Kołodziejski – wyraził zgodę. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  kandydaturą  Pana  Zbigniewa  Zenona

Kołodziejskiego na przedstawiciela Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



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

Kandydatura Pana Zbigniewa Zenona Kołodziejskiego została przyjęta 

Ad. 26

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

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

Przewodniczący udzielił głosu pani Skarbnik 

Skarbnik –  poinformowała,  że  w  okresie  od  ostatniej  Sesji,  Zarząd  Powiatu  podjął

następujące uchwały:

– Nr 11/2011 z dnia 8 lutego 2011r. - została podzielona rezerwa celowa w wysokości

5.800 zł  z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

– Nr 15/2011 z dnia 23 lutego 2011r. - została podzielona rezerwa celowa w wysokości

30.527  zł  z przeznaczeniem na akcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

– Nr 22/2011 z dnia 18 marca 2011r. - zostały wprowadzone ostateczne kwoty dotacji

celowej od Wojewody Mazowieckiego.

Ad. 27

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. 

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 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 28

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.

Wicestarosta –  poinformował,  że  w  ostatnim  czasie  Zarząd  Dróg  Powiatowych



w  Pułtusku  zajmował  się  nie  tylko  bieżącym  utrzymaniem  dróg  na  terenie  Gminy

Pułtusk.  Pewien  zakres  robót  został  również  wykonany  w  innych  gminach.  Przez

ostatnie  2  tygodnie  większość  pracowników  Zarządu  Dróg  Powiatpwych  była

zaangażowana  przy  przenoszeniu  szpitala  do  nowego  obiektu.  Wicestarosta

poinformował, że najpóźniej 7 kwietnia br. rozpoczną się prace związane ze sprzątaniem

ulic. 

Ad. 29

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków.
Radny  Tadeusz  Nalewajk–  poinformował,   że  w  dniu  3  kwietnia  2011.  odbędą  sie

wybory do samorządu rolniczego. W związku z małą frekwencją, zaapelował płatników

KRUS  o  udział  w  tych  wyborach.  Ponadto  zwrócił  się   z  apelem  do  prasy  do

zamieszczenie ogłoszenia.

Ad. 30

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  dziesiątej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i zaproszonym gościom. Przewodniczący  zamknął X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska    inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


