
Protokół Nr XII/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 listopada 2007r.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 14.00

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał

otwarcia XII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram

Sesję Rady Powiatu”. 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,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji 

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

stanowi  załącznik nr 2, lista   gości  stanowi załącznik nr i  3 do niniejszego

protokołu). 

Przewodniczący -  poinformował,  że  w  dniu  19  listopada  2007r.  do

Przewodniczącego  Rady  Powiatu  wpłynął  wniosek  Klubu  Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej o zwołanie Sesji Rady Powiatu

wraz z propozycją dokonania zmian budżetu powiatu na 2007r., dotyczących

przeznaczenia 160.000zł na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku.

Następnie  w  dniu  21  listopada  br.  wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu

w  Pułtusku  o  zwołanie  Sesji  Rady  Powiatu,  której  głównym tematem była

również propozycja zmiany budżetu wynikająca z konieczności wprowadzenia

do budżetu powiatu dotacji w wysokości 350.000zł z przeznaczeniem na zakup

ambulansu reanimacyjnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Pułtusku. 



Porządek  dzisiejszej  Sesji  przekazany  Szanownym  Radnym   jest  zgodny

z treścią przekazaną przez wnioskodawców. 

Przewodniczący zaproponował aby wnioski dotyczące zmian budżetu powiatu

były omawiane zgodnie z datą wpływ wniosków, to jest w pierwszej kolejności

zostanie  omówiony  wniosek  Klubu  Radnych  Samorządowego  Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej a następnie – Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

  

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do   realizacji  punktu  drugiego obrad

„Interpelacje  i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił  o zgłaszanie interpelacji.

Radna K. Estkowska - ponowiła apel o budowę chodnika w Grabówcu. Radna

przypomniała,  że  tę  sprawę  kilkakrotnie  poruszała  na  posiedzeniach  komisji

stałych  i Sesjach Rady Powiatu w Pułtusku. Droga jest niebezpieczna zarówno

dla dzieci, które codziennie tą droga chodzą do szkoły jak i dla podróżujących.

Radna zaznaczyła, że ze względu na niebezpieczną drogę - dzięki przychylności

Burmistrza  Pułtuska  oraz  Radnych  Rady Miejskiej,  do  szkoły na  Popławach

dowożone są również dzieci, które nie zostały objęte ustawowym obowiązkiem.

Jednak  ze  względu  na  różny  rozkład  zajęć  (nie  wszystkie  dzieci  mogą

korzystać z autobusu),  dzieci  nadal  maszerują tą  drogą.  Radna wnioskowała,

aby sprawę budowy chodnika uwzględnić w budżecie powiatu na 2008r. 

Radny  Jerzy  Wal –  poinformował,  że  zbliża  się  okres  zimowy  –  wobec

powyższego  zapytał  jak  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  jest

przygotowany do zimowego utrzymania ulic i dróg będących w jego zarządzie. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –



Pana Andrzej Doleckiego  o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r. 

Pan  Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów -

poinformował,  że   Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  dzisiejszym pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2007r. 

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na

2007. 
Przewodniczący - poprosił Przewodniczącego Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  -  Pana  Krzysztofa  Łachmańskiego

o przedstawienie wniosku. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański - poinformował, że początek starań

Klubu Radny Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, o zakup sprzętu

medycznego dla SP ZOZ miał miejsce na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ

a następnie tę sprawę poruszano  na XI Sesji Rady Powiatu. 

Radny poinformował, że „zajęliśmy się budową nowego szpitala i nie do końca

zdawaliśmy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znalazł się obecny szpital

w zakresie posiadanego sprzętu medycznego”. W dniu 19 listopada 2007r. Klub

SPZP  złożył pismo do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji w trybie art.

14 ust.  2 Statutu Powiatu Pułtuskiego,   podczas której  omówiono by sprawę

zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ.  

Radny poinformował, że w uzasadnieniu wniosku Zarządu Powiatu o zwołanie

Sesji  wskazuje, że Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku,  przy współpracy Starostwa

Powiatowego, pozyskał środki na zakup sprzętu medycznego, np. 314.285zł na

zakup mammografu, czy też 350.000zł na zakup ambulansu z wyposażeniem.



Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej popiera w pełni

zakup  ww.  sprzętu,  ale  wnioskuje  aby  jeszcze  w  tym  roku  przeznaczyć

160.000zł  na zakup sprzętu  medycznego. Wykaz sprzętu,  o który zwraca się

Dyrektor  SP  ZOZ  –  Zarząd  Powiatu  rozszerzył  jeszcze  o  zakup  dwóch

holterów,  na  które  również  powinny  się  znaleźć  środki  w  tegorocznym

budżecie.  Zdajemy sobie  sprawę, że środki  finansowe na zakup ww. sprzętu

zapisano w projekcie budżetu powiatu na 2008r. Jednak Klub Radnych SPZP

uważa, że posiadając środki w tegorocznym budżecie na zakup sprzętu pozwoli

na szybsze przeprowadzenie procedur przetargowych. 

Zgodnie z wykazem Dyrektora SP ZOZ na sprzęt medyczny konieczne są środki

w  wysokości  460.000zł.  Rada  Miejska  w  Pułtusku  na  posiedzeniu  w  dniu

12 listopada br. przeznaczyła 300.000zł na zakup ultrasonografu. 

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu powiatu za  I półrocze 2007r.

oraz  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  –  Klub

Radnych PSZP widzi  możliwości  sfinansowania zakupu sprzętu  medycznego

jeszcze w tym roku, bez konieczności zaciągania kredytu. 

Źródła finansowania:

- Rada  Powiatu  –  budżet  za  I  półrocze  zrealizowano  w  37%–  jeżeli

wykorzystamy  do  końca  roku  środki  w  wysokości  50%  budżetu,  to

jeszcze pozostaną środki w wysokości 50.000zł,

- obsługa  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  -  nie  z  winy

powiatu  przekazano niższe  środki  na realizację  inwestycji  np.  budowę

szpitala,  a  więc  wysokość  zaciągniętego  kredytu  na  inwestycje  jest

również niższa. Stąd powstałe oszczędności  w tym dziale wynoszą ok.

100.000zł - 120.000zł – pamiętając o tym, że Zarząd Powiatu zdjął z tego

działu kwotę ok. 30.000zł.

- Starostwo Powiatowe – dział 750 rozdział 75020  §4040 – trzynastka –

pozostało do wykorzystania ok. 38.000zł



- Promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego  środki  zostały

wykorzystane w 15%, pozostało ok. 38.000zł,

Gdyby powyższych środków było za mało, to  można odroczyć wypłacanie diet

na miesiąc styczeń, czy też luty przyszłego roku. Przetarg na sprzęt medyczny

mógłby zostać ogłoszony jeszcze w tym roku zarówno na USG jak i pozostały

sprzęt medyczny dla SP ZOZ. 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu  Pana Starostę  Pułtuskiego.
Starosta Pułtuski – Tadeusz Nalewajk - podziękował Radnym z Klubu Radnych

Porozumienie  Samorządowe  Ziemi  Pułtuskiej  za  troskę  o  wyposażenie

w odpowiedni sprzęt „starego” szpitala. Starosta przypomniał,  że na ostatniej

Sesji Rady Powiatu informował, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w możliwie

najkrótszym czasie zostanie zakupiony sprzęt dla SP ZOZ w Pułtusku. 

W dniu 12 listopada br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku, podczas

której podjęto  decyzję o przeznaczeniu 300.000zł  na zakup USG do szpitala

w Pułtusku. Zarząd Powiatu nie wiedząc o tym, że Klubu Radnych SPZP złoży

wniosek  o  zwołanie  Sesji  w  sprawie  przeznaczenia  środków  na  sprzęt

medyczny – w  dniu 14 listopada br. podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu

powiatu  na  2008r.,   w której  zostały  uwzględnione  środki  na  zakup sprzętu

medycznego, o który wnioskował Dyrektor SP ZOZ– rozszerzając ów wniosek

o zakup dwóch holterów. Ponadto w dniu 16 listopada 2007r. do  Dyrektora SP

ZOZ w Pułtusku zostało skierowane pismo Zarządu Powiatu, aby w związku z

długotrwałymi procedurami przetargowymi  podjął działania, aby zakup sprzętu

medycznego był możliwy na początku 2008r. 

Starosta przypomniał, że wniosek Klubu Radnych SPZP wpłynął 19 listopada

br.  natomiast  zbieg  okoliczności  sprawił,  że  w  dniu  20  listopada  br.  do

Starostwa Powiatowego wpłynęła informacja o przyznanej przez Mazowieckie

Centrum  Zdrowia  Publicznego  dotacji  w  wysokości  350.000zł  na  zakup

ambulansu reanimacyjnego z wyposażeniem dla SP ZOZ w Pułtusku. Wobec

powyższego zaszła pilna potrzeba zwołania Sesji, podczas której Rada Powiatu



podjęłaby  decyzję  o  wprowadzeniu  ww.  środków  do  budżetu  powiatu.  Ze

względu na fakt, iż do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły dwa wnioski

o zwołanie  Sesji,  tj.  Klubu Radnych SPZP oraz Zarządu Powiatu – z takimi

samymi porządkami obrad, Przewodniczący zwołał Sesję na dzień dzisiejszy. 
Starosta poinformował, że jeżeli wpłynie wniosek o zwołanie Sesji w trybie §

14 ust.2, to nie ma możliwości aby nie została zwołana Sesja Rady Powiatu.

Aczkolwiek wniosek radnych z SPZP na dzień dzisiejszy jest bezprzedmiotowy,

ponieważ  został  uwzględniony  w  budżecie  powiatu  na  2008r.  Starosta

poinformował, że najistotniejszą sprawą jest aby został kupiony sprzęt dla  SP

ZOZ. Natomiast  Zarząd Powiatu planował zwrócić  się do Przewodniczącego

o  zwołanie  dwóch posiedzenia  Rady jeszcze  w 2007r.,   ponieważ  na  jednej

z  Sesji  byłaby  propozycja  dokonania  zmian  budżetu  powiatu  a  na  kolejnej

Zarząd  będzie  proponował  Radzie  Powiatu  uchwalenie  budżetu  powiatu  na

2008r. 

Starosta poinformował, że jeżeli Rada nie uchwali budżetu do końca grudnia, to

ma na to czas do końca marca br. a powiat pułtuski  będzie działał na podstawie

projektu uchwały budżetowej na 2008r. Dlatego też Zarząd Powiatu wystosował

pismo do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie procedur przetargowych. 

W dniu  dzisiejszym nie  można  rozpisać  całości  przetargu  na  kompleksowy

zakup  sprzętu  medycznego  dla  SP  ZOZ,  bo  nie  została  podpisana  umowa

pomiędzy  Burmistrzem  Miasta  Pułtusk  a  Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku

o dyspozycji środków finansowych. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  dla  SP  ZOZ w Pułtusku  w najbliższym

czasie zostanie zakupiony sprzęt o wartości ok. 1 mln zł. Nie można powiedzieć

„że samorząd powiatowy nie dba o sprawy SP ZOZ”. Ponadto w tym roku dla

SP  ZOZ  zakupiono  kolonoskop  oraz  przeznaczono  80.000zł  na  kolektor

sanitarny. 

Starosta  poinformował,  że  wniosek  Klubu Radnych   SPZP jest  zasadny,  ale

termin  jego realizacji jest możliwy już w styczniu 2008r. 



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku –

Pan Michał Borkowski – poinformował, że w tym roku nie zdąży z przetargami

na zakup sprzętu medycznego. W dniu jutrzejszym wstawi drugie USG, które

będzie monitorował. Przetarg na to urządzenie medyczne przygotowywany jest

bardzo dokładnie. Musi spełnić określone parametry ponieważ będzie on miał

zastosowanie zarówno w chirurgii jak i ginekologii. 

Za dwa tygodnie SP ZOZ będzie posiadał następne USG, które również będzie

testował. Dyrektor poinformował, że przygotowanie zamówienia na zakup USG

zlecił już w momencie uzyskania informacji o przyznanych środkach przez radę

Miejską  w  Pułtusku.  Dyrektor  poinformował,  że  w  jednym  czasie  będzie

ogłoszonych  siedem  przetargów.  Każdy  przetarg  wymaga  parametrów

konsultacyjnych  w  danym  zakresie  a  szpital  w  Pułtusku  nie  posiada

specjalistów,  którzy  mogliby  doradzić  przy  zakupie  niektórych  urządzeń

medycznych dot.  parametrów medycznych, które są wymagane przy składaniu

zamówienia publicznego.  Dyrektor poinformował, że zapewne będą to środki

niewygasajace. 

Sprawa zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem – Dyrektor poinformował, że

przetarg  na  ww.  zakup  został  przygotowany  wcześniej  i  w  momencie

otrzymania  promesy  w wysokości  350.000zł   podjęto  decyzję  o  ogłoszeniu

przetargu.  Następnie  Dyrektor  wyjaśnił,  że  w  tym  przypadku  nie  można

wystąpić  o  środki  niewygasajace  ponieważ  środki  te  pochodzą  z  budżetu

państwa i minął już termin składania wniosków w przedmiotowej sprawie. 

Odnośnie  zakupu  gastroskopu  i  defibrylatorów  –  opracowanie  zamówienie

wymaga wiedzy z zakresu merytorycznej,  medycznej.  Zakupiony defibrylator

powinien  posiadać  stymulację  zewnętrzną  oraz  powinien  mieć  zastosowanie

zarówno w systemie bloku operacyjnego, jak również na oddziale intensywnej

terapii. Dyrektor zwrócił uwagę, iż dyskusja dotyczy zakupu sprzętu, których

kwoty są  bardzo duże  a procedury skomplikowane.  SP ZOZ zatrudnia  tylko



jedna  osobę  –  specjalistę  do  spraw zamówień  publicznych  i  to  też  stanowi

argument, że pewnych czynności nie da się przyspieszyć. 

Odnośnie  sprawy  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  zakup  urządzeń

medycznych  w tegorocznym budżecie powiatu, czy też w 2008r.  – Dyrektor

wyjaśnił, że  to z terminów będzie wynikało, kiedy sprzęt zostanie dostarczony

do SPZOZ.  To, że się odbędzie przetarg wcale nie oznacza, że na drugi dzień

będzie  urządzenie  medyczne  w  SP  ZOZ.  W  umowie  jest  zapis,  że  sprzęt

zostanie  dostarczony  w  terminie  30  dni  od  dnia  podpisania  umowy.

Fakturowanie  zakupów ma miejsce w momencie  dostarczenia  sprzętu  do  SP

ZOZ.  Dyrektor zwrócił się  o zadawanie pytań. 

Wiceprzewodniczący  Rady  K.  Łachmański   –  poinformował,  że  tylko

częściowo zgadza się z wypowiedzią  Dyrektora SP ZOZ. Ogłaszamy siedem

przetargów a Pan Dyrektor SP ZOZ mówi, ze nie ma komu doradzić w zakupie

sprzętu medycznego. Radny uważa, że specjaliści pracujący na danym sprzęcie

medycznym, np. ultrasonografie, są w stanie określić właściwe parametry tego

urządzenia. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że to jest czasochłonne. Jeżeli

jest  już  decyzja  o  przyznaniu  środków  ,to  należy  natychmiast  ogłaszać

przetargi. Bez diagnostyki nie można właściwie leczyć”. 
Dyrektor  SP  ZOZ -  poinformował,  ze  przetargi  są  ogłaszane  w  momencie

uzyskania informacji o pozyskanych środkach. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański -poinformował,  że na posiedzeniu

Rady Społecznej SP ZOZ w dniu 24 października br.  związki  zawodowe SP

ZOZ informowały, że brak wskazanych urządzeń medycznych zagraża nie tylko

nie  podpisaniu  Kontraktu,  ale  również  właściwemu  leczeniu.  Powyższe

potwierdził  Zastępca Dyrektora SP ZOZ. 

Radny poinformował, ze według opinii, którą przedstawił Dyrektor wynika, że

nie  ma  problemu,  czy  to  będzie  w  styczniu,  kwietniu,  czerwcu,  czy  nawet

w grudniu. Uważa, że jeżeli są pieniądze należy natychmiast ogłaszać przetargi.



Dyrektor  SP  ZOZ –  poinformował,  że  przetargi  przygotowywane  są  od

pierwszego  dnia  po  uzyskaniu  opinii  o  przyznanych  środkach,   natomiast

zmuszeni są do zaciągania opinii o pewnych parametrach niektórych urządzeń ,

bo  nie  wszystko  są  w  stanie  sami  opracować,  np.  sprawa  mammografu  –

ogłoszono  bardzo  szybko  przetarg  na  to  urządzenie  medyczne.  –  nie  został

rozstrzygnięty.  Środki  przyznane  na  ten  cel  zgłoszono  jako  środki

niewygasajace. 

Dyrektor  poinformował,  że  zgadza  się  z  Radnym,  że  sprzęt  nie  może  być

kupiony w kwietniu czy też czerwcu – on musi zostać zakupiony niezwłocznie.

Jednak zamówienie publiczne ma swoje prawa. Firmy oprotestowują przetargi.

Nie możemy popełnić żadnego błędu opracowując dokumentację do przetargu. 

Wiceprzewodniczący  Rady  K.  Łachmański –  poinformował,  że  może  się

okazać,  że  ten  sprzęt  będzie  dopiero  w  czerwcu,  bo  przetarg  zostanie

oprotestowany  ,  itd.   Dla  Klubu  Radnych  SPZP  ważny  jest  każdy  dzień.

Rozpoczynając procedury , ogłaszając przetarg na całość można uzyskać niższą

cenę. 
Starosta Pułtuski  – T.  Nalewajk – poinformował,  że nie  chodzi  o to  aby się

prześcigać, kto bardziej zabiega o sprzęt dla SP ZOZ. Jeżeli Dyrektor SP ZOZ

posiada środki finansowe z Gminy Pułtusk , za które Pan Starosta podziękował

obecnemu  na  Sesji  Burmistrzowi  Pułtuska,  posiada  dyspozycje  Zarządu

Powiatu do zakupu sprzętu – to podejmuje właściwe działania. Jednakże każdy

z obecnych na sali radnych, dyrektorów jednostek doskonale zdaje sobie sprawę

o konieczności stosowania procedur wynikających z ustawy prawo zamówień

publicznych.  Starosta  dodał,  że  musimy  działać  zgodnie  z  prawem.  Żadne

wnioski, propozycje, petycje nie przyspieszą rozstrzygnięć przetargowych. 

Dysponent trzeciego stopnia – jakim jest Wojewoda przekazał środki finansowe

na  ambulans  miesiąc  przed  końcem  roku  –  gdzie  nie  ma  możliwości

wystąpienia  o  środki  niewygasające,  bo  czas  na  takie  działanie  może  mieć

miejsce  do  12  listopada.  Pozostały  sprzęt  zakupimy.  Jeżeli  nie  zostanie



rozstrzygnięty przetarg na zakup ambulansu , bo został złożony protest , to kto

będzie winny.

Odnośnie  zakupu  mammografu  –  Starosta  poinformował,  że  Dyrektor

Departamentu  Zdrowia  Województwa  Mazowieckiego  przekazała  pismo,  iż

jeżeli  nie  zdążymy  z  postępowaniem  przetargowym  w  tym  roku  to  mamy

możliwość wystąpienia o środki niewygasajace. 

Starosta  podkreślił,  że  wniosek  Klubu  Radnych  Samorządowe  Porozumienie

Ziemi Pułtuskiej został  zrealizowany poprzez projekt uchwały budżetowej na

2008r. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański  – poinformował, że nie kwestionuje

tego,  że środki  na  zakup urządzeń medycznych zostały zapisane w budżecie

powiatu na 2008r. Jednak przekazując środki finansowe jeszcze w tym roku,

można  o  miesiąc  przyspieszyć  zakup  tego  sprzętu.  Poza  tym  traktując

kompleksowo zakup sprzętu możemy uzyskać bardziej atrakcyjną cenę.  

Radny Z. Szczepanik - poinformował,  że przysłuchując się dyskusji  nie wie,

o co tak naprawdę chodzi. Wszystkim zależy na wyposażeniu obecnego szpitala

w  sprzęt  medyczny,  które  w  przyszłości  zostanie  przekazane  do  nowego

budowanego szpitala. Radny podziękował wszystkim radnym z Klubu  Radnych

Porozumienie Samorządowe Ziemi Pułtuskiej, że złożyli taki wniosek, ale jeżeli

wszyscy słyszymy, że nie ma takiej możliwości technicznej, żeby wykorzystać

te środki w tym roku poprzez zapłatę za zakupiony sprzęt w ramach przetargu,

to o co „radni się sprzeczają”. Zarząd Powiatu zabezpieczył środki finansowe na

zakup sprzętu  medycznego  w budżecie  powiatu  na  2008r.,  a  nawet  więcej  -

rozszerzył  wykaz  sprzętu  o  który  wnioskował  Klub  Radnych  Samorządowe

Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej   o  zakup  dwóch  holterów.  Budżet  powiatu

zamierzamy ustalić jeszcze w grudniu tego roku, jeżeli tak się nie stanie – to

będzie obowiązywał projekt uchwały budżetowej na 2008r. Czyli jeżeli chodzi

o finanse to nie ma tu żadnego zagrożenia. Ponadto Dyrektor SP ZOZ został



upoważniony,  a  nawet  więcej  dostał  nakaz  Zarządu  Powiatu  na  rozpoczęcia

procedur przetargowych na wszystek sprzęt medyczny. 

Radny  poinformował,  ze  Rada  Miejska  w  Pułtusku  przeznaczyła  środki

finansowe na zakup USG, ale Dyrektor SP ZOZ musi zwrócić się Burmistrza

Pułtuska o wprowadzenie środków niewygasjących, bo one nie zostaną w tym

roku  wydatkowane.  Propozycja  Radnego  Łachmańskiego  o  przeznaczeniu

środków na zakup urządzeń medycznych i dokonanie zmian budżetu powiatu na

2007  z  tego  tytułu,  stworzyła  by  prawdopodobnie  sytuację,  że  w  miesiącu

grudniu  musielibyśmy  ustanowić  z  nich  środki  niewygasające,  bo  jest  to

nierealne  do  wykonania.   Pan  Starosta  już  dwukrotnie  powtarzał,  że  Klub

Radnych  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  jako  pierwszy  złożył

wniosek o zwołanie Sesji, ale to nie ma znaczenia, kto pierwszy,  najważniejszą

kwestią jest fakt że ten sprzęt możemy zakupić  do obecnego szpitala. 

Wiceprzewodniczący  Rady  K.  Łachmański  -poinformował,  że  dzisiaj  jest

26 listopada br. i  nie przekonuje go stanowisko przedstawione w tej  sprawie

przez  Radnego  Z.  Szczepanika,  że  w  tym  roku  nie  ma  możliwości

wydatkowania tych środków. 

Radny Z. Szczepanik - odpowiedział, iż mając doświadczenie zawodowe jako

Sekretarz Gminy, stwierdza stanowczo, że procedury przetargowe są bardzo

czasochłonne. 

Radna  K.  Estkowska -  zapytała,  czy  jeżeli   Dyrektor  SP  ZOZ  uruchamia

procedurę  przetargową  na  zakup  sprzętu  medycznego  i  jego  rozstrzygnięcie

nastąpi jeszcze w roku 2007, to czy Dyrektor będzie mógł kupić ww. sprzęt.  
Starosta Pułtuski – odpowiedział, że Dyrektor może jeszcze w tym roku zakupić

sprzęt.  Obecnie  posiada  on  delegację  od  Zarządu  Powiatu  –  dysponenta

środków finansowych –  do  podejmowania  takich  działań.  Wszystkie  sprawy

można określić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, np. dostawa

20 grudnia 2007r. płatność 10 stycznia 2008r. 



Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański – zapytał, po co uprzedzać fakty –

tak  jak  mówił  Radny  Z.  Szczepanik,  że  tego  nie  da  się  zrealizować.

Uruchomienie  procedur  przetargowych  pozwoli  na  szybki  zakup  sprzętu  do

szpitala. Natomiast zabezpieczone środki w budżecie powiatu na 2007r. ułatwią

te procedury. 
Przewodniczący -  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Klubu  Radnych

Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  o  dokonanie  zmian  budżetu

powiatu  na  2007r.,  dotyczących  przeznaczenia  160.000zł  na  zakup  sprzętu

medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku 

Za 5

Przeciw 11

Wstrzymało się -

Wniosek został oddalony

Przewodniczący poinformował  o  wniosku  Klubu  Radnych  PSL dotyczącym

zmiany budżetu wynikająca z konieczności wprowadzenia do budżetu powiatu

dotacji  w  wysokości  350.000zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  ambulansu

reanimacyjnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie ww. wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański - poinformował, że Klub Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie jest usatysfakcjonowany, że

ich  wniosek  nie  został  przyjęty.  Odnośnie  wniosku  Klubu  Radnych  PSL  –

poinformował, że trudno nie zgodzić się z wnioskiem Klubu o zakup sprzętu dla

szpitala.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych. 

Za 16



Przeciw -

Wstrzymało się

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący - poprosił  Panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.: 
Skarbnik Powiatu – p. K. Rzepnicka - przedstawiła projekt uchwały w sprawie

zmian budżetu powiatu , który zawiera zwiększenie dochodów z tytułu: 

- dotacja w wysokości 350.000zł  na zakup ambulansu z wyposażeniem 

- środki  z  rezerwy subwencji  oświatowej  w wysokości  ok.  81.000zł  na

wyposażenie  i  zakup  sprzętu  dot.  Poradni  Psychologiczno  -

Pedagogicznej, SOSW oraz LO ,

Ponadto  zostało  podpisane  trójstronne  porozumienie  z  Marszałkiem

Województwa Mazowieckiego  o zakup sprzętu  dla  KPPSP i  również  z  tego

tytułu są wprowadzane środki do budżetu powiatu. 

Uchwała zawiera również zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu

na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2007r. oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XII/96/07 została podjęta.

Ad. 4 



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący zwrócił się do pana Starosty o udzielenie odpowiedzi. 

Odnośnie  interpelacji  Radnej  K.  Estkowskiej  dot.  budowy chodnika  przy ul.

Grabowej  -  Starosta  Pułtuski  –  odpowiedział,  że  ten  temat  nie  został

uwzględniony w projekcie budżetu powiatu na 2008r. Prawdopodobnie w ciągu

roku budżetowego pojawią się źródła finansowe, z których Zarząd Powiatu na

pewno skorzysta np. rezerwa drogowa budżetu państwa  - od 2008r.  nie będzie

obligowała nas do remontu dróg, które były modernizowane od 1999r. 

Ponadto jeżeli  dla budżetu  Województwa  Mazowieckiego nie  będą wielkim

uszczerbkiem  ulgi  prorodzinne,  to  zapewne  będzie  program  wsparcia

Marszałka,  gdzie  do  dyspozycji  samorządów  zostaną  przeznaczone  środki

finansowe na remonty dróg. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski – odnośnie interpelacji

zgłoszonej  przez radnego Jerzego Wala,  poinformował,  że ZDP jak w każdą

zimę przygotowany jest do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zimowe

utrzymanie  dróg  zostało  zlecone  -   już  trzeci  rok,  firmie  Pana  Tomasza

Paradowskiego  ze  Skaszewa.  Posiada  on  odpowiedni  sprzęt  i  materiał.

Dysponuje  dwoma  piaskarkami  najnowszej  generacji  oraz  dwoma  pługami

bocznymi,  ciągnikiem  do  posypywania.  W  ZDP  jest  ciągnik,  koparko  -

ładowarka,  ciągnik  z  pługiem bocznym. Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba,  to  Pan

Paradowski posiada podywkonawców ze sprzętem ciężkim, którym może zlecić

wykonanie  pewnych  prac.  Na  terenie  Gminy  Pokrzywnica  i  Zatory  jest

równiarka, którą można uruchomić na polecenie Dyrektora ZDP.

W ZDP zostały  wprowadzone dyżury od  godz.  4.00  do  godz.  20.00  i  jeżeli

zajdzie  taka  potrzeba  to  w  teren  zostaną  wysłane  dwie  piaskarki.  Dyrektor

wyjaśnił, że zimowe utrzymanie dróg podzielone jest na trzy kategorie , tj. IV,



V i VI a więc jednocześnie wszystkich dróg nikt nie jest w stanie odśnieżyć ani

posypać. 

Radna  K.  Estkowska –  poinformowała,  że  z  nadzieją  przyjęła  wypowiedź

Starosty o możliwość budowy chodnika przy ul. Grabowej. 

Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański  - poinformował, że Klub Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej z uwagą będzie śledził sprawą

zakupu sprzętu, który był przedmiotem sporu dzisiejszej Sesji  Rady Powiatu.

Wierzy, że ta decyzja nie będzie miała negatywnych konsekwencji. 

Wicestarosta Pułtuski -   poinformował, że decyzja, co do zakupu sprzętu była

jak  najbardziej  właściwa.  Uważa,  że  jeżeli  tylko  będzie  to  możliwe  sprzęt

będzie w Szpitalu a jego zakup zostanie sfinalizowany na początku roku 2008.

Wicestarosta  podziękował  tym z  Państwa,  którzy  przysłali  ankiety  na  temat

Strategii  Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007-2020. Następnie powstał

już  projekt  strategii  i  prawdopodobnie  w  grudniu  zostanie  przekazany

Szanownym Radnym do analizy.  

Przewodniczący Rady - przywitał Burmistrza Pułtuska. Podziękował Radnym

Rady Miejskiej za udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego.

Radny A. Dolecki - poinformował, że minął rok od momentu gdy zostaliśmy

radnymi.  Wszyscy radni  są  piśmienni.  Natomiast  nie  potrafią  słuchać.  Przed

posiedzeniem  Rady  Powiatu  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Budżetu

i  Finansów  podczas  którego  dyskutowano  nt.  zakupu  sprzętu  medycznego.

Próbowano  przekonać  Radnego  K.  Łachmańskiego  o  racjach  Zarządu,  co

zostało  potwierdzone  podczas  głosowania  na  dzisiejszej  Sesji.  Cieszy  to,  że

Zarządca  Dróg  Powiatowych  jest  przygotowany  jest  do  ocieplania  struktur



drogowych  czego  nie  można  powiedzieć  o  ocieplaniu  stosunków  między

Ratuszem a Starostwem. Należy robić wszystko, żeby było lepiej.

Wiceprzewodniczący Rady K. Łachmański  - poinformował, że na dzisiejszej

Sesji  przedstawił  stanowisko  Klubu  Radnych  Samorządowe  Porozumienie

Ziemi  Pułtuskiej  –  nie  miał  na  myśli  w  żadnym  wypadku  Ratusza.  Jeżeli

Burmistrz Pułtuska odebrał to w inny sposób , to bardzo przeprasza. Intencje

były zupełnie inne. 

Radny A. Dolecki – nie sztuka jest mówić i pisać. Sztuką jest jeszcze słuchać. 

Starosta Pułtuski wnioskował do Zarządu Powiatu o pozostanie po posiedzeniu

Rady  Powiatu,  aby  wraz  z  Dyrektorem SP  ZOZ omówić  sprawy  procedury

zamówienia na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ. Ponadto Dyrektor SP

ZOZ ze  Starostwa  Powiatowego  otrzyma pomoc fachową  do  przygotowania

zamówień publicznych. 

Radny Stanisław Kaczmarczyk - zgłosił zapytanie dotyczące modernizacji drogi

wojewódzkiej  Nr 618 relacji  Gołymin -  Wyszków w miejscowości   Pniewo.

Radny poinformował, że pomimo przeprowadzonej modernizacji – ww. droga

nadal jest wąska i  zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników.  Radny zgłosił

zapytanie, czy istnieje możliwość zmiany zakresu modernizacji ww. drogi.

Starosta Pułtuski -  odpowiedział, że zapytanie Radnego Kaczmarczyka zostanie

przekazane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z propozycją

przeprowadzenia wizji lokalnej ww. drogi, celem oceny zasadności zgłoszonych

uwag.  

Ad. 6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący -  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  XII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -



Radnym i zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław

Czerski zamknął XII Sesję Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.40.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:
            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski
       Bogumiła Przybyłowska


