
Protokół Nr XIII/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 maja 2011r. 
 

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

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

zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego

składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący  podziękował  Dyrekcji  SP  ZOZ  w  Pułtusku  za  udostępnienie  sali

konferencyjnej  w  celu  przeprowadzenia  dzisiejszej  Sesji,  której  tematem  będą  również

sprawy szpitala. 

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - Radnego

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  przedstawicieli  prasy  oraz  wszystkie  osoby

uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący  poprosił  o  zmianę  zapisu  pkt  15  porządku  obrad  dzisiejszej  Sesji  na

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia oraz podziału zadań finansowanych w 2011r.

ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie z

którym będą prowadzone obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów nr X, XI, XII  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2010r.



7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2011r.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2011r.

9. Informacja  nt.  działań  zmierzających  do  przekształcenia  SP  ZOZ  w  Pułtusku

w podmiot działający na podstawie Kodeksu spółek handlowych. 

10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok

2010 

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego

b)  przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w  Warszawie  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu

w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.

c)  przedstawienie  uchwały  Nr  1/2011  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

z dnia 16 maja 2011r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2010

rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego

d)  przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w  Warszawie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  w  sprawie  opinii  o  wykonaniu  budżetu  Powiatu  Pułtuskiego  za  2010  rok

i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego

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

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010

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

Powiatu za 2010r., przyjętym uchwałą Nr 1/2011

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 

13.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.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia oraz podziału zadań finansowanych w 2011r.

ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.



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

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

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołów X,  XI, XII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

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

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów

nr  X,  XI, XII  Sesji Rady Powiatu

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 1 Radny 

Protokoły nr X, XI, XII   zostały przyjęte.

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku  obrad

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

Radna K. Estkowska – zgłosiła wniosek o wyrównanie nawierzchni ulicy Bartodziejskiej. 

Radny J. Wal – zgłosił wniosek o naprawienie i uporządkowanie poboczy na odcinku drogi

od sołectwa Przemiarowo w stronę Pułtuska.  

Radny K. Łachmański –  poinformował, że w dniu dzisiejszym miało miejsce posiedzenie

Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej. W uwagi na fakt, że Pan

Zenon Marian Kowalewski nie pełni już funkcji radnego Rady Powiatu w Pułtusku, nowo

wybranym Przewodniczącym Klubu został Krzysztof Łachmański. 

Ponadto do Klubu przystąpili radna Zofia Drabczyk oraz radny Jerzy Wal. 

Radny T. Nalewajk - w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił



wniosek o 5 min przerwy. 

O godz. 17.15 Przewodniczący zarządził 5-minutowa przerwę. 

Obrady zostały wznowione o godz. 17.20 

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   –  Pani  Halina  Banach –

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

dniu 20 maja 2011r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad

XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska - poinformowała,

że  Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  16  maja  2011r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański – poinformował, że

Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 16 maja 2011r.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu w dniu 20 maja

2011r. Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XIII Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował,  że  został  zmieniony §5  projektu  uchwały,  który brzmiał

“Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  31  sierpnia  2011r.”,  natomiast  obecna  treść  jest

następująca “Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  o  zamiarze  likwidacji  placówki  bądź  jej

likwidacji należy powiadomić między innymi związki zawodowe. Zgodnie z art 19 ust. 2

ustawy o związkach zawodowych, który brzmi “Organy władzy i administracji  rządowej

oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o

których mowa w ust.  1,  do odpowiednich władz statutowych związku,  określając termin



przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21

dni  ze  względu  na  ważny  interes  publiczny.  Skrócenie  terminu  wymaga  szczególnego

uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu

doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii.

Nieprzedstawienie opinii  w wyznaczonym terminie  uważa się  za rezygnację z  prawa jej

wyrażenia”.  Radny  poinformował,  że  brak  wystąpienia  o  wydanie  opinii  do  związków

zawodowych wiąże się z tym, że Wojewoda może taką uchwałę uchylić. W świetle art. 19

ustawy o związkach zawodowych powiat  powinien wystąpić z  wnioskiem do związków

zawodowych z  prośba  o wydanie  opinii   30  dni  przed  podjęciem  uchwały o zamiarze

likwidacji  lub  przed  podjęciem uchwały o likwidacji  placówki.  Natomiast  do  związków

zawodowych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  została  przesłana  tylko

uchwała Nr VIII/36/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zamiaru

likwidacji  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku,  nie  zaś  jej  projekt.  Zgodnie  z  wyrokiem NSA

uchwała  o  zamiarze  likwidacji  szkoły,  w  tym  przypadku  Bursy  Szkolnej,  jest  aktem

intencyjnym,  który  ma  charakter  zewnętrzny.  Dlatego  też  zarówno  projekt  uchwały  w

sprawie  zamiaru  likwidacji  jak  również  projekt  uchwały w sprawie  likwidacji  powinny

zostać  przekazane  do  związków  zawodowych  celem  uzyskania  opinii.  W  sytuacji,  gdy

związkom  zawodowym  zostanie  przekazany  projekt  uchwały  o  zamiarze  likwidacji

jednostki, wówczas nie ma obowiązku przekazania do opinii związkom kolejnego projektu

uchwały  o  likwidacji.  Radny  poinformował,  że  do  związków  zawodowych  nie  została

przekazany ani  projekt  uchwały o  zamiarze  likwidacji  ani  projekt  uchwały o  likwidacji

placówki. Zapytał czy procedura likwidacji jednostki została przeprowadzona prawidłowo

mając  na  uwadze  uzyskanie  opinii  związków zawodowych?  Czy w  związku  z  tym,  że

związkom zawodowym została przekazana podjęta uchwała, nie zaś jej projekt, Wojewoda

nie uchyli tej uchwały?

p.o. Dyrektora Wydziału EZK – p. Z. Chodkowski- poinformował,  że Rada Powiatu na

posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Bursy

Szkolnej. Dziś natomiast ma zostać podjęta uchwała w sprawie likwidacji tej jednostki. Są

to 2 różne akty prawne dotyczące tej samej sprawy. Dlatego też wystarczy o jednym z nich

powiadomić  związki  zawodowe.  Związkom zawodowym została  przekazana  uchwała  w

sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku. 

Radny K. Łachmański – poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą o  związkach zawodowych

opiniują one projekty aktów prawnych - w tym przypadku – uchwały dotyczące likwidacji



Bursy Szkolnej. Natomiast do związków została wysłana już podjęta uchwała. Ponadto w

ww. ustawie został wyraźnie określony termin wyznaczenia opinii.  Dlatego ma wątpliwości

czy uchwała w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku nie zostanie zaskarżona przez

Wojewodę?

Starosta – poinformował, że trudno nie zgodzić się z literalnym czytaniem art.  19 ust. 2

ustawy o związkach zawodowych. Trudno jest mu też przewidzieć co zrobi Wojewoda w

takiej sytuacji  czy uchyli uchwałę czy też nie. Wyroki sądów, opinie i orzeczenia w polskim

prawie  są  skrajnie  różne.  Wyraził  nadzieję,  że  oczekiwania  ustawodawcy  oraz  osób

zajmujących się legislacją w służbach Wojewody zostały spełnione.

Radny K. Łachmański – poinformował, że może przypuszczać, że pewne rzeczy wynikające

z  ustawy o  systemie  oświaty  nie  zostały  spełnione.  Dodał,  że  być  może  warto  byłoby

rozważyć zdjęcie z dzisiejszych obrad pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy

szkolnej w Pułtusku. Co prawda dziś jest ostatni dzień, kiedy można taką uchwałę podjąć,

aby jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2011r.  Uważa że w tym temacie

pewne sprawy nie zostały dopełnione. 

Starosta – poinformował, że w taki sposób by tego nie definiował. Zgodnie z tym co mówił

radny jest  to  ostatni  moment  na  podjęcie  takiej  uchwały. Biorąc  pod uwagę fakt,  że  w

przyszłości bardziej literalnie będzie interpretowane prawo, będzie namawiał Radnych aby

dziś podjąć uchwałę w sprawie likwidacji  Bursy Szkolnej.  W momencie braku podjęcia

uchwały będzie to równoznaczne ze stratą całego roku  szkolnego, a powody podjęcia tej

uchwały  są  aktualne.  Jeżeli  Wojewoda  Mazowiecki  uzna  inaczej,  wówczas  zostanie  to

przyjęte z pokorą. 

Radca prawny – B.  Sokalski –  poformował,  że  orzecznictwo w tej  sprawie bogate lecz

różne.  Radca  przytoczył  wyrok  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego,  gdzie  była

rozpatrywana  taka  sama sprawa,  zgodnie  z   którym uchwała  powinna  zostać  uchylona.

Jednak sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że

WSA nie miało racji, ponieważ przez pojęcie aktu prawnego w rozumieniu art. 19 ust. 2

ustawy o związkach zawodowych, należy rozumieć akty o charakterze generalnym a nie

indywidualnym.  Uchwała  dotyczy  likwidacji  szkoły,  a  więc  indywidualnej  jednostki

budżetowej i ma charakter indywidualny nie stanowi aktu prawa miejscowego. Oznacza to,

że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły w ogóle nie podlega konsultacjom ze związkami

zawodowymi w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych. W związku z tym uchwała

o  likwidacji  również  nie  podlega  konsultacjom  ze  związkami  zawodowymi.  Radca



zaznaczył, że przytoczony wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Radny K.  Łachmański –  zapytał  jak  rozumieć  przepis,  który brzmi  “organy samorządu

terytorialnego  kierują  projekty  uchwał  do  odpowiednich  władz  statutowych   związku”.

Zgodnie z opinią, którą posiada taki wymóg musi zostać spełniony. 

Radca prawny – B. Sokalski – poformował, że orzecznictwo w tej sprawie jest różne. 

Radna  K.  Estkowska –  poinformowała,  że  podczas  posiedzenia  Komisji,  gdzie  był

opiniowany projekt uchwały o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej były zadawane pytania,

czy wszystkie warunki w związku z uchwałą zostały spełnione. Uważa, że  w takim temacie

powinno się unikać działań, które mogą spowodować  unieważnienie uchwały. 

Przewodniczący – poinformował, że rodzice uczniów, którzy mieszkali w Bursie Szkolnej

otrzymali uchwałę o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej. Nie było w tej sprawie żadnego

odzewu. Dlatego w tej sprawie tylko Wojewoda Mazowiecki może się teraz wypowiedzieć.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 6 Radnych 

Uchwała Nr XIII/56/2011 została podjęta.

Starosta – poinformował, że w kolejnej części obrad będą omawiane tematy związanych ze

służbą zdrowia w powiecie pułtuskim. Starosta przedstawił nowego Dyrektora SP ZOZ w

Pułtusku Pana Zygmunta Buraczyńskiego,  który został powołany na to stanowisko przez

zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  w  dniu  13  maja  2011r.  Ponadto  Zastępcą  Dyrektora  ds

Ekonomicznych została Pani Katarzyna Pabich, natomiast stanowisko Zastępcy Dyrektora

ds Pielęgniarstwa objęła Pani Iza Groszkowska.

Starosta poinformował, że umowa z Dyrektorem Z. Buraczyńskim została zawarta na czas

określony do dnia 31 grudnia 2011r. Wynika to z faktu, że będzie to czas na przekształcenia

szpitala w spółkę prawa handlowego. Jeżeli  ten trudny proces zostanie przeprowadzony,

wówczas, zgodnie ze złożoną podczas posiedzenia Zarządu deklaracją, współpraca zostanie

przedłużona z Panem Z. Buraczyńskim juz na stanowisku Prezesa nowo utworzonej spółki. 

Ponadto Starosta podziękował Pani Izie Groszkowksiej oraz Pani Izabeli Drężek Komar za

wkład pracy włożony w przeniesienie szpitala do nowego obiektu. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego



Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2010r.

Przewodniczący poinformował, ze temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady

Powiatu. Zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Radny K. Łachmański – poinformował,  że  na temat rocznego sprawozdania  SP ZOZ w

Pułtusku podczas posiedzenia komisji trwała  burzliwa dyskusja. Poinformował, że za rok

2010 w SP ZOZ były niewykonania, w tym na oddziale ginekologiczno – położniczym w

kwocie 780.000 zł, chirurgicznym – ok. 400.000 zł. Łącznie daje to kwotę ok. 1.200.000 zł.

Natomiast  NFZ  za  nadwykonania  zapłacił  ok.  250.000  zł.  Radny  poinformował,  że

zobowiązania w kwocie ok. 3.280.000 zł również są niepokojące. Duża ilość zobowiązań

powstała w II połowie 2010r. Ponadto z przyznanej SP ZOZ linii kredytowej w wysokości 1

mln zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrekcję SP ZOZ podczas komisji, zostało

wykorzystanych  950.000  zł.  Radny  poinformował,  że  zdaniem  Klubu  Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej szpital nie był właściwie zarządzany. Poza

tym zbyt mało czynności zostało wykonanych aby zwiększyć dochody. Dodał, że Klub nie

może  akceptować  tego  sprawozdania,  dlatego  Radni  Klubu  Radnych  Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie będą głosować za przyjęciem sprawozdania finansowego

SP ZOZ w Pułtusku za 2010 rok. 

Starosta – poinformował, że na podstawie suchych informacji zawartych w sprawozdaniu

ciężko jest polemizować i nie zgodzić się z Radnym Łachmańskim. Starosta poinformował,

że w budynku starego szpitala, w warunkach jakie były, coraz trudniej było zmobilizować

się  aby  uzyskać  wyższy  kontrakt  i  w  pełni  go  realizować.  Starosta  poinformował,  że

wszystko  zależało od pracowników, których motywacja była różna. Wyraził nadzieję, że w

nowym obiekcie o wysokim standardzie motywacja pracowników SP ZOZ będzie wysoka,

co  jednocześnie  przyczyni  do  wypracowania  i  zwiększenia  kontraktu  z  NFZ.  Starosta

poinformował, że  ujemny wynik finansowy SP ZOZ w Pułtusku za 2010 rok, w porównaniu

do  innych  placówek  służby  zdrowia  na  Mazowszu,  nie  był  zły.  Przyrost  zadłużenia

odczytuje jako ogromne zagrożenie, szczególnie mając na uwadze funkcjonowanie szpitala

w nowej placówce. Dodał, że nie może bronić poprzedniego stanu nie widząc przyszłości.

Muszą  zostać  podjęte  wszelkie  działania  które  wpłyną na  zmniejszenie  straty.   Starosta

poinformował,  że  obecny stan  w szpitalu  nie  jest  do  zaakceptowania  i  należy wspólnie

podjąć  wszelkie  działania  pozwalające  szpitalowi  na  rozwój.  Jeśli  nie  nastąpi  wzrost

dochodów,  wówczas  nie  będzie  możliwości  spokojnego  patrzenia  na  to  co  się  stanie  z

placówką i tym samym opieką nad pacjentami. Reasumując Starosta poinformował, że nie



akceptuje wyniku finansowego SP ZOZ za rok 2010, jednak taki stan nie był groźny na

obiekcie starego szpitala. Natomiast biorąc pod uwagę funkcjonowanie szpitala w nowym

obiekcie jest to sygnał do podejmowana szybkich działań, które muszą być trafne. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 10 Radnych 

Przeciw 4 Radnych 

Wstrzymało się 1 Radny

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XIII/57/2011 została podjęta.

Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2011r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

Starosta - poinformował, że pracownicy Biura Rady przekażą Radnym zmieniony załącznik

inwestycyjny na rok 2011. 

Poinformował, że zakupy inwestycyjne obejmują wykonanie studni głębinowej na awaryjne

zabezpieczenie szpitala w wodę wraz z infrastrukturą – 550.000 zł, zakup lampy z torem

wizyjnym  –  150.000  zł,  zwiększenie  środków  na  rozpoczęcie  procesu  informatyzacji

szpitala – 150.000 zł oraz zabezpieczenie środków na remont dachu Przychodni – 70.000 zł. 

Radni przez aklamację przyjęli załącznik 

Starosta poinformował, że porównując przychody z kontraktu z NFZ roku 2011 oraz lat

poprzednich można zauważyć, że w tym temacie jest stagnacja.  Dodał, że musi nastąpić

przyrost  dochodów  i  wyraził  nadzieję,  że  w  roku  2012  taki  stan  będzie  przeszłością

a kontrakty z NFZ z roku na rok będą coraz wyższe. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem:

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XIII/58/2011 została podjęta.



Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2011r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

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

nad jej podjęciem. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XIII/59/2011 została podjęta.

Starosta –  poinformował,  że  za  chwilę  będzie  miał  początek  dyskusji  dotyczący

przekształcenia  SP  ZOZ w  Pułtusku  w  spółkę  prawa  handlowego,  którą  należy  podjąć

w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2011r. ustawy  o działalności leczniczej oraz. Został

przekazany Radnym dokument pn. “Wprowadzenie do dyskusji o potrzebie podjęcia działań

zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Pułtusku w podmiot działający na podstawie

kodeksu spółek handlowych pod nazwą Pułtuski  Niepubliczny Zakład opieki zdrowotnej

Spółka Z.o.o“, który za chwilę przybliży Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. Z. Buraczyński. 

Starosta przytoczył kilka zapisów ustawy o działalności leczniczej, która wejdzie w życie

z  dniem  1  lipca  2011r.:  art.  59  pkt.  4  “W  przypadku  niepokrycia  ujemnego  wyniku

finansowego w sposób określony w  ust.  2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od

upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje

uchwałę  o  zmianie  formy  organizacyjno-prawnej  albo  o  likwidacji  samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej”. Starosta poinformował, że rozumie przez to, że w

sytuacji dalszego powiększenia się straty finansowej przez SP ZOZ, w sytuacji, gdy Powiatu

nie będzie stać na porycie straty, jedną z możliwości mówi o likwidacji zakładu. O istocie

przekształcenia mówią natomiast art 70-72 i tak np. art 70 brzmi: “Przed sporządzeniem

aktu przekształcenia podmiot tworzący, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni

rok  obrotowy,  ustala  wskaźnik  zadłużenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki

zdrowotnej”. Starosta poinformował, że artykuł ten określa czy powiat pokrywa część strat

na początku procesu przekształcenia. Ustawodawca daje nowemu podmiotowi możliwość

przejęcia  starty  od  SP  ZOZ.  Art  75  brzmi  “Organem  dokonującym  przekształcenia



samodzielnego  publicznego  zdrowotnej  w  spółkę  kapitałową,  zwanym  dalej  „organem

dokonującym przekształcenia”, jest:

1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji

rządowej albo

2) organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  –  samodzielnych  publicznych

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu

terytorialnego;

3) rektor  –  w  przypadku  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  dla

których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;

4)  dyrektor  Centrum  Medycznego  Kształcenia  Podyplomowego  –  w  przypadku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym

jest to centrum.

Starosta przytoczył art 76 ww. ustawy w brzmieniu: “Kierownik samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie doręczyć organowi dokonującemu

przekształcenia  odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w  kwestionariuszu  samodzielnego

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej,  zwanym  dalej  „kwestionariuszem”,  wraz

z wymaganymi dokumentami, a także udzielać wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia

przekształcenia”. Kolejny krok przy przekształceniu SP ZOZ opisuje art. 77 w brzmieniu:

“Organ  dokonujący  przekształcenia  sporządza  akt  przekształcenia  samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art.  69, zwany dalej

„aktem przekształcenia”. Następnie zgodnie z art. 79 ust. 2 “Niezwłocznie po sporządzeniu

aktu przekształcenia zarząd spółki składa wniosek

o  wpisanie  spółki  do  rejestru  przedsiębiorców,  a  następnie  –  do  rejestru  podmiotów

wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100” oraz zgodnie z art. 80 ust.

1 “Dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w

spółkę, o której mowa w art. 69, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców”.

Następnie zgodnie z art.  80 ust.  4 “ Jeżeli  przepisy ustawy nie stanowią  inaczej,  spółka

kapitałowa  z  dniem przekształcenia  wstępuje  we  wszystkie  prawa  i  obowiązki,  których

podmiotem był  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”.  Zgodnie z art. 80 ust.

1  “Z  dniem  przekształcenia  pracownicy  przekształcanego  samodzielnego  publicznego

zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki, o której mowa w



art. 69”. Starosta poinformował, że ostatnia czynność przy przekształceniu szpitala w spółce

jest  zgodna  z  art.  82  “Podmiot  tworzący  dokonuje  na  dzień  poprzedzający  dzień

przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących

się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli

nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, o której mowa w art. 69”. 

Starosta  poinformował,  że  przytoczył  czynności  zapisane  w  ustawie  o  działalności

leczniczej,  które będą niezbędne do przeprowadzenia przekształcenia SP ZOZ w spółkę.

Starosta  poinformował,  że  z  ustawy o  działalności  leczniczej  wynikają  również  pewne

korzyści, np. Zgodnie z art. 196 ust. 1 “Podmiot tworzący, który przekształcił  samodzielny

publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę  kapitałową  na zasadach określonych w art.

69–82, może ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu

państwa”. Ponadto w ustawie jest również zapis, który mówi o tym, że część zobowiązań SP

ZOZ może przejąc  skarb państwa. 

Starosta  poinformował,  że  jeśli  są  jakieś  pytania,  uwagi  czy  wątpliwości  prosi  o  ich

zgłaszanie.

Starosta poinformował, że chciałby, aby poprzez głosowanie ten dokument został przyjęty,

co umożliwi podjęcie innych kroków w celu przekształcenia.

Zaznaczył, że wszelka dokumentacja związana z tym procesem będzie przekazywana pod

obrady Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Informacja  nt.  działań  zmierzających  do  przekształcenia  SP  ZOZ  w  Pułtusku

w podmiot działający na podstawie Kodeksu spółek handlowych. 

Przewodniczący udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Pułtusku p. Z. Buraczyńskiemu. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński – podziękował za zorganizowanie obrad

Rady  Powiatu  w  obiekcie  nowego  szpitala.  Dodał,  że  zgodnie  z  przesłaniem  “widzi

obecnych  na  Sesji  jako  gości  a  nie  jako  użytkowników”.  Dyrektor  poinformował,  że

utworzenie spółki z SP ZOZ nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów służby zdrowia.

Występują przeszkody w funkcjonowaniu służby zdrowia, które nie pozwalają nie zadłużać

się  i  zdobywać  środki  na  utrzymanie.  Dyrektor  poinformował,  że  istotą  spółki  będzie

zajmowanie się działalnością statutową a nie wszystkim. Przekształcenie szpitala w spółkę

niesie za sobą wiele niewiadomych, m.in. nie wiadomo jak w nowej formule organizacyjnej

zachowa się personel szpitala czyli lekarze i pielęgniarki. 



Dyrektor poinformował, że chciałby zwrócić uwagę na to, że SP ZOZ w obecnej formule ma

zakaz  wykonywania  kilku  czynności,  które  są  związane  z  posiadanym  sprzętem,

powierzchnią. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, mianowicie niewykonane zadania oraz

niewykorzystane moce przerobowe, w formule spółki można byłoby je sprzedać. Na chwilę

obecną nie można tego uczynić. Jesli chodzi o kontrakt z NFZ, spółka może zawrzeć go

według stanu epidemiologicznego danego rejonu, gdzie brane są pod uwagę inne szpitale

i inne podmioty działające na rynku usług medycznych. Dyrektor poinformował, że SP ZOZ

funkcjonujący  w  formule  spółki  będzie  miał  możliwość  reklamowania  swoich  usług

dotyczących informacji nt. usług świadczonych przez placówkę. Ponadto będzie możliwość

sprzedaży usług  wykonywanych  sprzętem diagnostycznym, np.  pacjentom,  którzy będą

chcieli skrócić okres oczekiwania na badanie. Należy również wziąć pod uwagę możliwości

wykorzystania tomografu, pracowni endoskopii. Następnie Dyrektor poinformował, że po

przekształceniu SP ZOZ w spółkę będzie  jasna “gra ekonomiczna”.  Będzie  decyzyjność

Zarządu  firmy,  będzie  jeden  organ  a  właścicielem  spółki  w  dalszym ciągu  pozostanie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku.  Ponadto nie  będzie  możliwości  sprzedaży szpitala  po

przekształceniu.  Natomiast  jeżeli  zaistniałaby sytuacja,  wówczas  jedynie  za  zgodą Rady

Powiatu. Ponadto ułatwione będzie zadanie w udostępnianiu tych usług, które nie musza

obciążać kosztami firmy w takim zakresie jaki ma miejsce obecnie. 

Dyrektor poinformował, że jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa przy prowadzeniu spółki to są

one  następujące:  złe  zarządzanie  ekonomiczne  może  doprowadzić  nawet  do  likwidacji.

Spółka jest podmiotem gospodarczym powołanym jako podmiot na rynku gry ekonomicznej

i to Spółka powołuje szpital i jednostki organizacyjne niezbędne do organizacji placówki

leczniczej.  Zaznaczył,  że  w  tej  formule  muszą  funkcjonować  szpital,  przychodnia

i  podstawowa  opieka  zdrowotna.  Kolejnym  zagrożeniem  jest  to,  że  40%  wysokości

kontraktu z NFZ trzeba przeznaczyć na regulacje płac. Trzeba będzie uruchomić działania

mające  na  celu  pozyskanie  środków  czy  to  zewnętrznych  czy  wewnętrznych  na

uruchomienie  takich  dziedzin,  które  wiążą  się  ze  szpitalem  np.  otwarcie  Zakładu

Opiekuńczo – Leczniczego na 80 łóżek, w tym 20 tzw. łóżek weekendowych. Dyrektor

zaznaczył, że są ku temu odpowiednie warunki w postaci wolnej powierzchni. Dodał, że w

jego  przekonaniu  Pułtusk  powinien  stanowić  centrum  rehabilitacji  ogólnoustrojowej

z  trzema  pododdziałami  specjalistycznymi:  kardiologicznym,  rehabilitacji  dziecięcej,

pulmonologicznym. Takie  działanie  można podjąć  dopiero  w chwili,  gdy szpital  będzie

funkcjonować jako spółka. Podkreślił, że  spółka, wyposażona w majątek, jest atrakcyjna dla



banków  pod  kątem  zaciągania  długoterminowych  zobowiązań,  które  przynoszą  w

konsekwencji pożądane efekty ekonomiczne. Ponadto jest inna konstrukcja kontrolowania

kosztów funkcjonowania szpitala. W formule spółki każdy oddział będzie “budżetowany”,

czyli  z  góry będzie  wiadomo o  tym jakie  pieniądze  będą przeznaczone na prowadzenie

działalności. Po każdym kwartale działalność będzie rozliczana. W tym momencie nie tylko

zarząd firmy, ale również ordynatorzy staną się udziałowcami w obrocie gospodarczym. 

Jeśli chodzi o nowoczesne zarządzanie zakład musi zostać zinformatyzowany.  W obecnym

szpitalu  nie  ma  pełnego  systemu  informatyzacji.  Informatyzacja  pozwala  na  sprawne

prowadzenie procedur medycznych i  wybieranie  tych,  które  są należycie opłacane przez

NFZ.  Przy  obecnej  ilości  łóżek  i  kubaturze  należy  się  również  zastanowić  jak

zagospodarować każdy metr powierzchni, aby zapracować na utrzymanie. Przy założeniu, że

w szpitalu na 17,5 tys m² oddanych do użytku pracuje 357 pracowników. Obłożenie wynosi

100 chorych, z czego wynika, że 49 m² przypada na jedną osobę. Widać jakie są koszty

utrzymania. Dlatego trzeba będzie zmieniać proporcje wykorzystanie pomieszczeń, które nie

mogą być niewykorzystane, ponieważ za korytarze SP ZOZ również ponosi koszty. 

Dyrektor poinformował,  że intencją dzisiejszych obrad jest  odpowiedź na pytanie co się

stanie, gdy szpital nie zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego? Następnie co

zrobić, aby po przekształceniu nowa władza była sprawna organizacyjnie, aby nie brakowało

pieniędzy. Dyrektor poinformował, że musi nastąpić podjęcie pewnych szybkich, sprawnych

działań  aby  można  było  przygotować  się  do  zarządzania  nową  jednostką.  Jednak

nadrzędnym celem jest to, aby ekonomia nie stała się ważniejsza od podstawowego celu SP

ZOZ jakim jest satysfakcjonujące leczenie pacjentów.

Na dzień dzisiejszy szpital  w Pułtusku jest  najlepiej  zorganizowaną  palcówką z  punktu

widzenia wygody pacjentów. Dyrektor poinformował, że rok 2012 będzie rokiem ciężkiej i

wytężonej  pracy, a  efekty będą widoczne  już  w roku  2013.  Dyrektor  poinformował,  że

niektóre  działalności  zostaną oddane w system outsourcingu,  ponieważ szpital  nie  zdoła

wszystkiego poprowadzić. 

Radna K. Estkowska – zapytała czy gwarancja spłaty zobowiązań z budżetu państwa i tym

samym zlikwidowanie długu jest wyższa niż w październiku 2010 na koniec III kadencji?

Wówczas było bardzo dużo wątpliwości, zwłaszcza pracowników służby zdrowia, w tym

Ogólnopolskiego  Związku  Lekarzy  dotyczących  przekształcenia  szpitala?  Dodała,  że  w

ubiegłym roku spośród ok. 220 szpitali tylko 15 dokonało przekształcenia w spółki. Poza

tym bardzo mała liczba szpitali otrzymała pieniądze z budżetu państwa. Radna zapytała czy



nastawienie  Ogólnopolskiego  Związku  Lekarzy  do  przekształceń  jest  lepsze?  Następnie

zapytała czy gwarancja spłaty zobowiązań z budżetu państwa dla szpitali, które dokonają

przekształcenia jest wyższa? Poza tym czy przekształcenie szpitala nie odbędzie się głownie

kosztem pracowników? Czy występują  jakieś bariery obsady, że np. określona ilość lekarzy

na  100  łóżek.  Radna  poinformowała,  że  sprawa  przekształcenia  szpitala  w  spółkę  jest

skomplikowana,  dlatego od  marca  br.  wnioskowała  o  zorganizowanie  posiedzenia  Rady

Powiatu poświęconego tylko sprawom szpitala.  Dodała, że zmiana jest potrzebna. Zdaje

sobie  sprawę,  że  Spółka  ma  większe  możliwości,  jednak  chciałaby  widzieć  jak

przekształcenie wpłynie na strukturę zatrudnienia oraz na pozyskanie kontraktu z NFZ. 

Starosta – poinformował, że zapisy ustawy zostały przez ustawodawcę doprecyzowane. Ty,

samym daje to większe szanse i możliwości dla podmiotu dokonującego przekształcenia, np.

możliwość ubiegania się o dotację z budżetu państwa. Starosta poinformował, że obecnie

trzeba jeszcze poczekać na rozporządzenia do ustawy. Dodał, że ustawodawca w momencie

gdy  okazało  się,  że  pomoc  podmiotom przekształcanym może  przekroczyć  możliwości

budżetu państwa, dodał jeszcze jeden zapis w projekcie ustawy w brzmieniu: “umorzeniu

podlegają znane na dzień 31grudnia 2009r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od

SP  ZOZ”.  W  przypadku  SP  ZOZ  w  Pułtusku  będą  to  korzyści  minimalne,  ponieważ

w przeszłości zadłużenie wobec różnych podmiotów nie było wysokie. W tym momencie

ciężko określić jakie będą korzyści z przekształcenia szpitala w spółkę. Dyrekcja SP ZOZ

w  Pułtusku  dokona  takiej  analizy  i  określone  zostaną  poszczególne  kwoty.  Starosta

zaznaczył,  że  głównym powodem szybkiego  przekształcenia  szpitala  w  spółkę  nie  jest

gwarancja  ustawodawcy  pozyskania  dużych  środków  finansowych  na  rozwój  czy  też

pokrycie zobowiązań. Przekształcenie da możliwość wzrostu przychodów, aby można było

zabezpieczyć  finansowe  oczekiwania  załogi.  W  sytuacji  gdy  nie  będzie  wzrostu

przychodów, wówczas personel szpitala może być zaniepokojony, ponieważ może nastąpić

redukcja  zatrudnienia  i  wynagrodzeń a  funkcjonowanie  szpitala  będzie  zamierało.  Jeżeli

będzie  miał  miejsce  wzrost  przychodów,  wówczas  będzie  potrzeba  zatrudniania

dodatkowych  osób.  Tam,  gdzie  nastąpią  przesunięcia,  będą  musiały  być  zapewnione

również  szkolenia.  Starosta  zaznaczył,  że  intencją  przekształcenia  szpitala  nie  jest

zwalnianie  osób,  wręcz  przeciwnie  –  zatrudnienie  oraz  zapewnienie  dobrych warunków

płacowych.  Jednak  musi  nastąpić  znaczy  wzrost  przychodów,  aby  spełnić  oczekiwania

personelu szpitala. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński – poinformował, że zarządzanie spółką



polegać będzie na wartościowaniu pracy, gdzie każdy pracownik będzie wiedział w styczniu

ile zarobi w lutym. Z całą pewnością ewentualna redukcja personelu nie wpłynie na poziom

obsługi pacjentów. W momencie podpisania kontraktu z NFZ muszą zostać określone normy

zatrudnienia  lekarzy, personelu  “białego”  oraz  personelu  pomocniczego.  Minimum musi

zostać zachowane.  

Radny H. Kwiatkowski – poinformował, że jest lekarzem, dlatego ten temat szczególnie go

interesuje.  Poinformował,  że  w  przekazanym materiale  sprawa  przekształcenia  szpitala

w spółkę została przestawiona w sposób bardzo interesujący. Rozszerzenie działalności o

pewne  dziedziny,  wprowadzenie  modyfikacji  jest  dobrym  pomysłem.  Dodał,  że  warto

byłoby  się  zastanowić  również  nad  utworzeniem  oddziału  rehabilitacji  neurologicznej,

ponieważ jest na ten rodzaj rehabilitacji duże zapotrzebowanie. Radny zapytał w jaki sposób

zostanie  zapewnione obłożenie  na  wszystkich oddziałach?  Zapytał  czy przewidywane są

jakieś formy rozwoju szpitala np. poprzez współpracę ze szpitalami z powiatów ościennych?

Ponadto  zapytał  jak  będzie  wyglądała  obsada  kadrowa,  lekarska,  ponieważ  na

poszczególnych  oddziałach  są  braki  kadrowe.  Czy  Dyrektor  SP  ZOZ  ma  pomysł  na

pozyskanie  dodatkowej  kadry,  specjalistów.  W  przekazanym  dokumencie  zostały

zasygnalizowane pewne problemy, które stoją przed przekształceniem szpitala w spółkę.

Uważa,  że  warto  byłoby  poświęcić  jeszcze  jedne  obrady  na  sprawy  dotyczące

przekształcenia szpitala. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński – poinformował, że jeśli chodzi o kadrę

lekarską, to pod koniec maja został przyjęty lekarz, który będzie zajmował się tworzeniem

oddziału  rehabilitacji  stacjonarnej  i  dochodzącej.  Ponadto  prowadzi  rozmowy

z dwoma innymi lekarzami. Dyrektor poinformował, że wierzy że w ciągu roku pozyska

lekarzy poszczególnych specjalności. 

Starosta  - poinformował, że chciałby się odnieść do wypowiedzi Radnego Kwiatkowskiego

w kontekście współpracy pułtuskiego szpitala z ościennymi placówkami służby zdrowia.

Poinformował, że trwają rozmowy ze Starostą Legionowskim. W niedługim czasie zostanie

wysłane  oficjalne  pismo  o  rozważenie  możliwości  współpracy.  Obecnie  w  Legionowe

trwają konsultacje mające na celu wyrażenie przez mieszkańców Legionowa opinii w jaki

sposób  rozwiązać  problem  opieki  nad  chorymi.  Jedno  z  pytań  dotyczy  możliwości

nawiązania  współpracy ze  szpitalem w Pułtusku.  Starosta  poinformował,  że  są  również

prowadzone  rozmowy z  Marszałkiem dotyczące nawiązania  współpracy ze szpitalem na

Bródnie,  który  funkcjonuje  już  w  formie  spółki  prawa  handlowego.  Jeśli  chodzi  o



nawiązanie współpracy z innymi powiatami Starosta poinformował, że jesteśmy otwarci na

współpracę. Na pewno będziemy szukać dobrych, wspólnych rozwiązań. 

Radna K. Estkowska  – zapytała czy w skład struktury SP ZOZ po przekształceniu w spółkę

wejdzie również przychodnia?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński – poinformował, że tak. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że w informacji przekazanej przez Dyrektora jest

zapis, że brak wieloletnich umów z NFZ uniemożliwiających planowanie rozwoju. Zapytał

czy SP ZOZ zawiera wieloletnie kontrakty z NFZ? Czy spółka będzie miała możliwość

zawierania  wieloletnich  kontraktów  i  z  czego  to  wynika?  Następnie  poinformował,  że

z  przyjemnością  słucha  wypowiedzi  Dyrektora  SP  ZOZ oraz  zapytał  czy Dyrektor  zna

przypadki szpitali, które zostały przekształcone w spółki prawa handlowego, np. Szpital na

Bródnie i jak one działają w nowej formule? 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  –  poinformował,  że  jeśli  chodzi

o kontrakty wieloletnie, na dzień dzisiejszy najdłuższe kontrakty z NFZ są zawierane na

okres 3 lat np. na świadczenia szpitalne. Jednak długość okresu, na jaki zostanie zawarty

kontrakt  zależy  od  ilości  przeznaczonych  na  dany  cel  środków  finansowych.  Dyrektor

poinformował, że na uwagę zasługuje fakt, że poprzednio zgodnie z poprzednim systemem

powołanie spółki następuje w drodze likwidacji.  Obecnie likwidacja jest  rozumiana jako

wygaszanie podmiotu gospodarczego. 

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  jako  zalety  spółki  kapitałowej  wymienione

zostały: brak zobowiązań wymagalnych oraz płynność finansowa. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński  – poinformował, że w momencie, gdy

spółka rozpoczyna działalność,  nie ma długów. Zobowiązania  można później  przekazać,

jednak dokładny sposób zostanie określony po 1 lipca 2011r. 

Radny K.  Łachmański – zapytał  czy Dyrektor przewiduje  jakieś  zmiany kadrowe w SP

ZOZ? Jakie będzie zatrudnienie na poszczególnych oddziałach? 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  –  poinformował,  że  szczegółową

informacje  nt.  zatrudnienia  w  poszczególnych  oddziałów  będzie  mógł  przedstawić  nie

wcześniej niż na przełomie września i października. 

Starosta –  poinformował,  że  pytania  można  zadawać  w  każdej  chwili,  aby  rozwiać

wątpliwości oraz przede wszystkim nie potwierdzać, że proces przekształcenia spółki jest

jednoznaczny z prywatyzacją. Starosta dodał, że 100% udziałów w spółce będzie należało

do powiatu. Jeżeli w perspektywie 5 lat spółka będzie przynosiła straty, wówczas być może



zajdzie konieczność prywatyzacji. Jest to proces trudny, jednak obecnie nie możemy sobie

pozwolić na porażkę, ponieważ może zostać utracona kontrola powiatu nad zapewnieniem

opieki  lekarskiej  mieszkańcom  powiatu  pułtuskiego.  Dlatego  potrzebna  jest  pomoc

i wsparcie Rady Powiatu, ponieważ przed nami bardzo trudne zadanie. 

Radny Jerzy Wal – zapytał czy przejście pracowników SP ZOZ do nowo utworzonej spółki

będzie sie odbywało zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy?

Starosta – poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej wszyscy

pracownicy SP ZOZ automatycznie stają się pracownikami spółki. Ne znaczy to, że Zarząd

spółki  nie będzie  mógł zaproponować pracownikom innego miejsca wykonywania pracy

zgodnym z  nową  organizacją  pracy oraz  zapotrzebowaniem.  Starosta  poinformował,  że

obecnie uczymy się czytać ustawę. 

Radny Jerzy Wal – zapytał z ilu członków będzie się składał się zarząd utworzonej spółki?

Starosta – poinformował, że na chwilę obecną proces przekształcenia zostanie zrealizowany

w dniu 1 stycznia 2012r. Jego zdaniem jeżeli obecna dyrekcja poradzi sobie z procesem

przekształcenia, wówczas może stanowić zarząd spółki.

Radny  T.  Nalewajk  –  poinformował,  że  jako  Radny  Rady Powiatu  ma  satysfakcję,  że

możemy dziś na takie tematy rozmawiać. To w jaki sposób SP ZOZ-y w Polce poradzą sobie

w  nowej  formule  organizacyjnej  zależy  od  specyfiki,  wielkości  powiatu,  warunków

materialnych. Radny poinformował, że na każdym dalszym etapie potrzebna będzie rzetelna,

szczegółowa  informacja,  aby  słowo  “przekształcenie”  nie  kojarzyło  się  z  prywatyzacją.

W sytuacji SP ZOZ w Pułtusku - spółki, organem decydującym będzie Rada Powiatu, np.

poprzez  przedstawicieli  w radzie  nadzorczej.  W mieście  Świecko był bardzo duży opór

przed przekształceniem szpitala w spółkę, a obecnie szpital w nowej formule działa bardzo

dobrze. Obecnie należy podjąć decyzję w jakim kierunku mają zmierzać działania związane

z  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Radny  poinformował,  że  jest  bardzo   dobra  “baza”  dla

funkcjonowania szpitala w postaci nowego, wyposażonego budynku i należy rozsądnie do

tego  podejść.  Radny  poinformował,  że  każdy  głos   w  tej  dyskusji  jest  istotny.  Rady

zaproponował,  aby  Radni  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  przekazali  po  200  zł  na  zakup

wyposażenia do sali konferencyjnej SP ZOZ w Pułtusku. 

Starosta – poinformował,  że jeśli  chodzi o osoby sprawujące nadzór w nowej spółce to

oprócz  zarządu  jest  jeszcze  rada  nadzorcza.  Starosta  poinformował,  że  jeżeli  przepisy

ustawy  o  działalności  leczniczej  pozwolą  by  funkcję  rad  nadzorczej  sprawował  organ

powołujący  czyli  Zarząd  Powiatu  to  chciałby  aby  ten  pełnił  również  funkcję  Rady



Nadzorczej.  Następnie Starosta poinformował,  że rozmowy muszą zostać jak najszybciej

przełożone na harmonogram działań. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej,

aby spółka mogła zacząć funkcjonować z dniem 1 stycznia 2012r., decyzje muszą zapaść

3 miesiące wcześniej. Pierwszy wariant uchwał zostanie przedłożony radnym Rady Powiatu

najpóźniej w pierwszej połowie września 2011r. Starosta poinformował, że przyjęta poprzez

głosowanie  informacja  byłaby  pewną  wykładnią  pozwalającą  na  podjęcie  działań.  Nie

została  zaproponowała  uchwała,  ponieważ  ustawa na  podstawie  której  zostanie  podjęta,

jeszcze  nie obowiązuje. 

Radca prawny p. B. Sokalski   – poinformował, że w zasadzie informacji się nie głosuje,

jednak biorąc pod uwagę intencje Pana Starosty nie widzi przeszkód. 

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  w  wypowiedziach  nie  było  żadnego  głosu

sprzeciwu.

Radna K. Estkowska – poinformowała, że nie chodzi o blokowanie czegokolwiek. 

Starosta – poinformował,  że projektu uchwały nie odważył sie  zaproponować,  ponieważ

ustawa  o  lecznictwie  wchodzi  dopiero  w lipcu.  Jeżeli  informacja  zostanie  przyjęta  bez

głosowania również będzie to podstawa do podjęcia działań. 

Radny Z. Szczepanik – poinformował, że proponuje przegłosować tę informację, ponieważ

nic nie stoi na przeszkodzie, aby głosowaniem wesprzeć działania Starosty. Zaproponował

taką  formułę,  aby Rada  Powiatu  wyraziła  stanowisko  oraz na  podstawie  przedstawionej

informacji  udzieliła  przyzwolenia  Zarządowi  Powiatu  do  podjęcia  działań  związanych

z przekształceniem SP ZOZ w spółkę.

Radny K. Łachmański – poinformował, że  głosów przeciwnych w dyskusji nie było, jednak

aby głosować trzeba mieć dokument. Dodał, że jasny jest, że Starosta ma przyzwolenie. 

Starosta – poinformował, że w związku z tym, żę nie ma woli poparcia jego intencji poprzez

głosowanie, wnioskuje, że jest przyzwolenie Rady Powiatu w Pułtusku na podjęcie działań

związanych z przekształceniem szpitala.  Starosta  wycofał  formalnie wniosek o poddanie

głosowaniu przedstawionej informacji. 

Przewodniczący – poinformowała,  że w związku z dyskusją informacja została przyjęta.

Zarząd  Powiatu  otrzymał  przyzwolenie  na  podjęcie  działań  związanych

z przekształceniem SP ZOZ w Pułtusku w spółkę. 

O godz. 19.40 Przewodniczący zarządził 15-minutową przerwę. 

Ad. 10

Po przerwie o godz. 19.55 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji 



a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego

Przewodniczący poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  Pułtuski  –  E.  Wroniewski  -  poinformował,  że  tryb zatwierdzenia   wykonania

budżetu  jednostki   samorządu  terytorialnego  za rok 2010  po raz pierwszy następuje

według  przepisów  nowej Ustawy o finansach  publicznych  to jest: wg Ustawy z dnia 27

sierpnia  2009 r.

W świetle  zmienionych przepisów:

1. Zarząd  Powiatu  przedstawia  do  dnia  31  marca  roku  następnego  sprawozdanie

z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  powiatu

2. Zarząd  Powiatu  przedstawia  Radzie  Powiatu  sprawozdanie  finansowe  w  terminie

do dnia 31maja roku następnego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

– bilansu z wykonania budżetu powiatu

– łącznego bilansu jednostek budżetowych

– łącznego rachunku zysków i strat

– łącznego zestawienia zmian w funduszu powiatu.

Starosta poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok - Zarząd

Powiatu  przyjął  Uchwałą  nr  26/2011  w  dniu  28  marca  bieżącego  roku

i przedłożył  na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu oraz przekazał  do opinii Regionalnej

Izbie  Obrachunkowej. Sprawozdanie  finansowe  za  2010  rok  -  Zarząd  Powiatu  przyjął

Uchwałą nr 37/2011 w dniu 19 kwietnia  2011 roku i przekazał do Biura Rady Powiatu.

W świetle cytowanych wyżej przepisów Rada Powiatu w terminie nie później niż do dnia 30

czerwca  roku  następnego  rozpatruje   sprawozdanie   finansowe  i  sprawozdanie

z wykonania budżetu i udziela lub nie udziela absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Starosta  poinformował,  że  jednocześnie  Komisja  Rewizyjna  rozpatruje  sprawozdanie

finansowe i sprawozdanie z wykonania  budżetu wraz  z opinią  RIO i przedstawia  wniosek

w sprawie absolutorium.

Starosta przedstawił najważniejsze elementy wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 53.508.179 zł

wykonanie dochodów – 53.181.573,80 zł    tj. 99,39% planu

- plan wydatków – 59.218.382 zł

wykonanie wydatków – 56.379.947,69 zł    tj. 95,21% planowanych wydatków.



W ramach  budżetu realizowane są:

− zadania rządowe (geodezja, nadzór budowlany, straż)

plan zadań rządowych i dotacje na zadania: 6.141.845 zł

wykonanie – 6.141.167,60 zł    tj. 100%

− zadania  w ramach umów i porozumień między j.s.t.

a) dotyczące pomocy finansowej z gmin powiatu pułtuskiego na realizację przebudowy dróg

oraz zadania geodezyjne

- na przebudowę dróg  otrzymano  pomoc finansową:

– z  Gminy Świercze – 600 tys. zł (droga Strzegocin – Chmielewo)

– z Gminy Gzy – 42.438 zł (droga Łady – Zalesie) i 200.000 zł (droga Łady – Gotardy)

– z Gminy Zatory – 70.135 zł (budowa chodnika Pniewo)

b) na prace geodezyjne otrzymaliśmy pomoc finansową:

– z Gminy Winnica (80 tys.zł)

– z Gminy Świercze (80 tys.zł)

– z Gminy Zatory (42 tys.zł)

c)  porozumienie z Miastem Pułtusk w sprawie prowadzenia zadań biblioteki powiatowej

kwota 141.198 zł – zadanie zrealizowane

d) porozumienia na zadania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych –

zadanie zrealizowane do faktycznych potrzeb w tym zakresie

e) porozumienia  z powiatami  na praktyczną  naukę zawodu (z powiatem żuromińskim,

płońskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim)

plan: 60.000 zł – zrealizowano 41.400 zł - do wysokości potrzeb

− dotacje dla innych jednostek:

a) dotacje dla szkół niepublicznych 

b) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 

c) dotacje na konserwacje zabytków:

- dla Parafii św. Józefa na remont kościoła - plan: 20.000 zł – realizacja 20.000 zł

-  dla Parafii w Gzach na remont kościoła - plan: 10.000 zł – realizacja 10.000 zł 

-  dla Parafii w Strzegocinie  na remont kościoła - plan: 10.000 zł – realizacja 10.000 zł

d) dotacja dla SP ZOZ – jako wkład własny na realizację projektu zakup sprzętu do nowego

szpitala  -  plan:  1.602.235 zł  – realizacja  1.494.025 zł  różnica (108.210 zł)  do realizacji

w roku  bieżącym.

Starosta poinformował, że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, łączne wydatki majątkowe



przypadające  do  realizacji  w  2010  roku  wynosiły  11.608.442  zł.  Wykonane  wydatki

majątkowe   w  2010  roku  wynoszą  10.378.180,58  zł.  Niższa  realizacja

 w stosunku do planu (kwota ok.1,2 mln.) to:

– przesunięcie  przez  Marszałka  do  realizacji  na  2011  rok  projektu  Zakup  sprzętu  dla

KPPSP   -  kwota 589 tys. zł

– dotacja  dla  SPZOZ  -  udział  własny  do  projektu  na  zakup  sprzętu

wysokospecjalistycznego -  kwota 109 tys. zł

– dotacja  do  Marszałka  na  udział   powiatu  w  dwóch   projektach:  geodezyjnym (baza

danych)  i  informatycznym (realizacja  opóźniona  ze  strony  samorządu  województwa,

przesunięta    na rok bieżący)  -  kwota: 147 tys. zł

– budowa chodnika    Grabówiec -  kwota 270 tys.zł

Starosta przedstawił wykonane inwestycje w 2010 r.:

1. Modernizacja dróg: 6.464.685,21 

a) przebudowa dróg powiatowych:      6.234.038,85 zł

– droga Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno 2.145.432,10 zł

– droga nr 3435 W - ulica Kolejowa  440.671,00 zł

– droga nr 3432 W – ulica Grabowa  541.257,99 zł

– drogi Łady – Winnica na odcinkach Łady Zalesie – 136.893,76 zł 

– drogi  Nasielsk–Strzegocin   na  odc.  Chmielewo  -  Strzegocin  –  2.949.784,00  zł  na

realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku utworzono wydatki

niewygasające z upływem 2010 roku

– drogi powiatowe w ramach realizacji projektu pn. “Poprawa dostępności do terenów 

rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” - 20.000,00 zł

b) budowa chodników: 230.646,36 zł 

– w miejscowości  Pniewo – 170.134,36 zł

– w miejscowości  Grabówiec – 60.512,00 zł

c) pozostałe inwestycje – 2.185.014,53 zł

– budowa szpitala w Pułtusku 1.738.353,86 zł

– budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego 200.000,00 zł

– zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – 30.370,95 zł, w tym:

– laptop 3.900,00 zł

– kserokopiarka 8.479,00 zł

– oprogramowanie  monitorujące sieć 17.991,95 zł



- zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Pułtusku – 27.000,00 zł, w tym:

– serwer baz danych i aplikacji 12.000,00 zł

– cyfrowa centrala telefoniczna 15.000,00 zł

- rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy 189.289,72 zł.

Jeśli  chodzi  o  zobowiązania  Starosta  poinformował,  że  na  koniec  roku  zobowiązania

wynoszą  2.726.547,01  zł  i  są  to  zobowiązania  niewymagalne,  a  główna  kwotę  bo

2.443,191,43 zł stanowi “13-tka” i pochodne.

Wydatki  rzeczowe stanowią  163.307,82  zł  i  wynikają  z  zapewnienia  ciągłości  działania

jednostek powiatu (np. energia, opał, telefon).

Zobowiązania długoterminowe powiatu:

1. Zaciągnięte  kredyty,  pożyczki  i  emisja  obligacji  –  16.830,004  zł  –  stanowi  31,65%

wykonanych dochodów, przy ustawowym pułapie  60%.

2. Obsługa  długu  +  spłata  rat  wynosiła:  1.579.442,63  zł  i  stanowi  2,97%  wykonanych

dochodów przy ustawowym pułapie 15%.

Wynik finansowy budżetu – wolne środki: 2.716.148,01 zł.

Na  przestrzeni  2010  roku  powiat  pułtuski  pozyskał  dodatkowo  środki  w  wysokości

6.232.085,89 zł, co stanowi 11,72% wykonanych dochodów.

Z głównych pozycji  należy wymienić:

1. pomoc finansowa z gmin 954.573,00 zł,

a) z Gminy Zatory na:

- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3421 W Lutobrok –  Pniewo - Zatory 

 70.135,00 zł,

-  zadanie  pn.  “Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków   oraz  opracowanie

numerycznej  mapy zasadniczej  obrębu Zatory,

 gmina Zatory”  42.000,00 zł,

b)  z  Gminy Świercze  na  dofinansowanie   zadania  pn.   “Przebudowa drogi  powiatowej

Strzegocin-Chmielewo nr 2422W Chmielewo-Kowalewice Włościańskie”

600.000,00 zł,

c) z Gminy Gzy na:

– przebudowę drogi powiatowej  nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Łady-Zalesie 

42.438 zł,

– przebudowę   drogi  powiatowej   nr  1242W  Łady-Szyszki-Gąsocin  na  odcinku  Łady

Krajęczyno-Gotardy”  200.000 zł,



2. dotacja na modernizację dróg z   Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

5.000,00 zł,

3. dotacja dla domów pomocy społecznej 246.660,00 zł,

4. dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.843,00 zł, 

5. dotacje od dysponenta środków na zwiększenie  budżetu dla  Komendy  Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej           263.586,00 zł,

6. dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   na prowadzenie akcji powodziowej

 65.858,00 zł

7. dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

           24.950,00 zł,

8. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 368.786,00 zł,

9. środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów     2.087,00 zł,

10.dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych PCPR, DPS, ŚDS 27.500,00 zł,

11.dotacja na działalność  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

15.000,00 zł,

12.dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  prace  geodezyjne  i   kartograficzne

(nieinwestycyjne)    10.000,00 zł,

13.uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe 

 1.047.100,00 zł,

14.odszkodowania za zniszczenia mienia w wyniku zdarzeń losowych   4.429,68 zł, 

15.dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  porządkowania stanu

prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 63.819,99 zł,

16.środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu “Profesjonalizm pośredników

pracy i doradców zawodowych”   34.537,81 zł,

17.środki  z  budżetu  Unii  Europejskiej   oraz  z  budżetu  państwa  na  realizację  projektu

“Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego” 

30.000,00 zł,

18.dotacja celowa na realizację programu pn. “ Przyjazna rodzina zastępcza” 39.998,34 zł,

19.refundacja  wydatków poniesionych w 2009 r.  na  realizację  projektu   pn.  “  Poprawa

dostępności do terenów rekreacyjnych  nad Narwią w powiecie pułtuskim” 

2.766.032,90 zł,

20.dotacja  celowa  z  budżetu   państwa  na  bieżącą  działalność  Środowiskowego  Domu

Samopomocy 28.090,00 zł,



21.dotacja celowa z budżetu państwa  na przygotowanie   i przeprowadzenie wyborów do

rad powiatów     17.234,17 zł,

22.dotacja  celowa na  ponowną gleboznawczą  klasyfikację   gruntów zmeliorowanych na

terenie gminy Gzy  40.000,00 zł

23.dotacja celowa na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji  zmienionych klas i

użytków obrębu Strzegocin   30.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium

dla Zarządu Powiatu.

b)  przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w  Warszawie  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu

w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik, aby w jego imieniu, przedstawiła uchwałę składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o

przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2010r.

Skarbnik  Powiatu -  odczytała  Uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnego  Izby

Obrachunkowej w Warszawie Nr 167/C/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wydania

opinii  o   przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2010r.

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

c)  przedstawienie  uchwały  Nr  1/2011  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

w Pułtusku z dnia 16 maja 2011r.  w sprawie  opinii  o wykonaniu budżetu Powiatu

Pułtuskiego  za  2010  rok  i  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Powiatu

Pułtuskiego
Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  o  przedstawienie  uchwały  Nr  1/2011  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  z  dnia  16  maja  2011r.  w  sprawie  opinii  o  wykonaniu  budżetu  Powiatu

Pułtuskiego  za  2010  rok  i  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Powiatu

Pułtuskiego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Dorota Sobolewska – Biesiekierska – odczytała

uchwałę  Nr  1/2011  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

16 maja 2011r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2010 rok

i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego.



Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

d)  przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w

Pułtusku  w  sprawie  opinii  o  wykonaniu budżetu Powiatu  Pułtuskiego za 2010 rok

i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego
Przewodniczący 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  opinii  o  wykonaniu

budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2010 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

Powiatu Pułtuskiego

Skarbnik  Powiatu -  odczytała  Uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnego  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  Nr  200/C/2011  z  dnia  18  maja  2011r.  w  sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o

wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2010 rok i wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu Pułtuskiego

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

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

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010

Przewodnicząca   Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach –

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

20 maja 2011r.  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

za  rok   2010  wraz  ze  sprawozdaniem  finansowym powiatu  pułtuskiego  za  rok  2010.

Komisja stwierdziła, że budżet wykonano prawidłowo i nie wniosła zastrzeżeń zarówno do

wykonania budżetu jak również do sprawozdania finansowego. 

Ponadto w ramach budżetu przeznaczono również środki na  przebudowę dróg i budowę

chodników, na łączną kwotę ok. 6.500.000zł

Poza  tym  były  realizowane  projekty  finansowe  z  udziałem  środków  europejskich

w ramach   Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  2007-

2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. 

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu wraz ze

sprawozdaniem finansowym powiatu pułtuskiego za 2010r. i zwraca się do Rady Powiatu

o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska - poinformowała,



że Komisja Spraw Społecznych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010r

oraz  ze  sprawozdaniem finansowym powiatu  pułtuskiego  za  rok  2010 zapoznała  się  na

posiedzeniu w dniu 16 maja 2011r. 

Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń  do  wykonania  budżetu  oraz  nie  wniosła  zastrzeżeń  do

sprawozdania finansowego. 

W dziale oświata  i  opieka społeczna – budżet  wykonano prawidłowo, nie przekroczono

planowanych wydatków. 

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiat pułtuski pozyskał dodatkowo

środki subwencji oświatowej w wysokości ok. 368 tys. zł, w tym kwotę 90.501 zł.  na:

– remonty bieżące w obiektach oświatowych

– dofinansowanie  wydatków  związanych  z  likwidacją  szkód  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. 

Ponadto  ważnym elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie  znacznych

środków na zadania inwestycyjne w szczególności na:

− budowę szpitala w Pułtusku,

− rozbudowę budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

− budowę  boiska  szkolnego  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego

w Pułtusku

Komisja  Spraw  Społecznych  pozytywnie  opiniuje  wykonanie  budżetu  za  2010r.  oraz

sprawozdanie finansowe  powiatu i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium

Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański -  poinformował, że

Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  16  maja  2011r.  zapoznała  się  ze

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  za  2010r.  wraz  ze

sprawozdaniem finansowym powiatu pułtuskiego za rok 2010.

Do  wykonania  budżetu  Komisja  nie  wniosła  żadnych  zastrzeżeń.  Budżet  wykonano

prawidłowo. Do sprawozdania finansowego Komisja również nie wniosła zastrzeżeń. 

Środki  finansowe przeznaczano  nie  tylko  na  wydatki  bieżące,  ale  również  na  działania

z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi na  przebudowę dróg

powiatowych i budowę chodników.

Poza tym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  zakupiono serwer bazy

danych i centralę telefoniczną na łączną kwotę ok. 27.000zł.

Komisja  Bezpieczeństwa  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu



powiatu  za  2010r.  oraz  sprawozdanie  finansowe  i  wnioskuje  do  Rady  Powiatu

o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów na  posiedzeniu  w dniu  20  mają  2011r.

zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010

wraz ze sprawozdaniem finansowym powiatu pułtuskiego za rok 2010.

Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy budżetu,  jego  przebieg,  zmiany

w trakcie roku i wykonanie. 

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić:

– prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj. 99,39%

– prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 95,21%  

W  ramach  planu  budżetu  powiatu  w  2010r.  zrealizowano  wydatki  majątkowe

ok. 10.400.000zł, co stanowi 19,6% wykonanych dochodów. 

Również na podkreślenie zasługuje  fakt,  że w 2010r.  powiat  pozyskał środki finansowe

w wysokości ponad 6.200.000zł, co stanowi 11,72% wykonanych dochodów. 

Ponadto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo ograniczonych

środków finansowych nie wystąpiło przekroczenie wydatków. Nie stwierdzono zobowiązań

wymagalnych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu

za  2010r.oraz  sprawozdanie  finansowe  powiatu  pułtuskiego  za  rok  2010

i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Przewodniczący  Klubu  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  –

Krzysztof  Łachmański  –  poinformował,  że  Radni  Klubu  Radnych  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  analizowali  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego za rok 2010. Wydatki majątkowe są na poziomie roku 2009r. Natomiast  na

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie realizacji budżetu pozyskano dużą kwotę środków  – ok.

11% m.in. na zadania drogowe. Być może za mało zostało pozyskanych środków na tzw.

twarde projekty, jednak ma świadomość tego, że priorytetem  było przeniesienie szpitala do

nowego obiektu, za co należą się wyrazy uznania dla samorządu powiatowego. Poza tym

brak jest również zobowiązań wymagalnych. Radny poinformował, że bardzo cieszy go fakt,

że  Starosta  E.  Wroniewski  wywiązuje  się  z  zamierzeń  wygłoszonych  podczas  expose

w grudniu 2010r., gdy został wybrany na tą funkcję. Przykładem na to jest na to budynek



“starego”  szpitala  obecnie  organizowane są   spotkania  z  Konserwatorem Zabytków, jak

również  rozważana  jest  inna  lokalizacji  budowy  hali  widowiskowo  sportowej.  Radny

poinformował,  że  Klub  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2010r. 

Wobec dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął dyskusję. 

f)  głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium

Zarządowi Powiatu za 2010r., przyjętym uchwałą Nr 1/2011

Przewodniczący zarządził głosowanie  nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010r., przyjętym uchwałą Nr 1/2011

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/60/2011 została podjęta. 

Ad. 12.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/61/2011 została podjęta. 

Starosta – w imieniu własnym, Starosty Andrzeja Doleckiego, który przewodniczył pracom

Zarządu  od  roku  2007  oraz  członków  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  podziękował  za

udzielone jednomyślnie absolutorium. Dodał, że jest to ogromne zobowiązanie i motywacja

do dalszej  pracy.  Starosta  podziękował  Dyrektorom Wydziałów Starostwa  Powiatowego



oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych.

O godz. 21.00  Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę. 

Ad. 13

Po przerwie o godz. 21.05 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

dodatkowo do projektu  uchwały budżetowej następujących zmian:

– wprowadzenie  do  budżetu  dotacji  na  realizację  zadania  pn:  "Przebudowa  drogi

powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km  0+800 do km

1+200" w wysokości 58.000 zł. Łączna wartość zadania – 194.459 zł

– wprowadzenie  do budżetu  powiatu dotacji   ze  środków związanych z  wyłączeniem z

produkcji  gruntów rolnych na  realizację  zadania  pn:  "Zakup zestawu komputerowego

wraz   z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki" w wysokości 2.100 zł. Łączna

wartość zadania wynosi 4.200 zł. 

– wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji  dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej  na wydatki bieżące w wysokości 38.114 zł

– zwiększenie  dotacji  dla  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego na wydatki

bieżące w kwocie 3.000 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

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

nad jej podjęciem:

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/62/2011 została podjęta. 

Ad. 14

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 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/63/2011 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia oraz podziału zadań finansowanych w 2011r.

ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik – poinformowała, że zgodnie z pismem  Zastępcy Prezesa z dnia 17 mają 2011 r. -

znak  WF/581w/2011  zwiększono  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  kwotę  95.488  zł  na  rehabilitację  zawodową  i  społeczną  osób

niepełnosprawnych, przypadające powiatowi pułtuskiemu według algorytmu na 2011 r.  

Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  dokonano

zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększając: -

dofinansowanie  zaopatrzenia  w sprzęt  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o

kwotę 60.000 zł.

Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  dokonano  zwiększenia

środków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, zwiększając:

– finansowanie  wydatków na  instrumenty lub  usługi  rynku pracy  określone  w ustawie

o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące

pracy niepozostające w zatrudnieniu o kwotę 5.488 zł,

– przyznanie  osobom  niepełnosprawnym  środków  na  rozpoczęcie  działalności

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu w spółdzielni socjalnej o kwotę 30.000

zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

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

nad jej podjęciem:

Za 17 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/64/2011 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych

funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 

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

nad jej podjęciem:

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Uchwała Nr XIII/65/2011 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  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 poprzedniej Sesji Rady Powiatu Zarząd Powiatu

w Pułtusku podjął  uchwałę Nr 33/2011 z  dnia 7 kwietnia  w sprawie  zmian w uchwale

budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. Zgodnie z uchwałą podzielona została rezerwa celowa w kwocie 241.556

zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, na udzielenie

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz  na wydatki bieżące dla ZS im. B. Prusa w Pułtusku

oraz SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał Zarządu

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało  się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  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 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta – poinformował, że do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku zostanie przekazany

wniosek o poprawę stanu ul. Bartodziejskiej oraz drogi od sołectwa Przemiarowo w stronę

Pułtuska.  

Ponadto  Starosta  poinformował,  że  w  związku  ze  złożeniem  przez  Pana  Kazimierza

Strzyżewskiego wniosku o rozwiązanie stosunku pracy, Zarząd Powiatu powierzył pełnienie

obowiązków  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Pani  Annie  Krysiak  dotychczas

Zastępcy Dyrektora tej jednostki. 

Następnie  Starosta  poinformował,  że  główna  księgowa  Zarządu  Dróg  Powiatowych

w Pułtusku również złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Dlatego też do Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku na  czas określony zostało wydelegowanych 2 pracowników

do spraw kadrowych oraz finansowych. Starosta poinformował, że prawdopodobnie w dniu

1 czerwca 2011r. zostanie ogłoszony nabór na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący  Rady Z.  Kołodziejski –  zapytał  o  przejezdność  drogi  na  odcinku

Szyszki – Gotardy. 

Starosta –  poinformował,  że  nie  jest  do  końca  zadowolony  z  bieżącego  i  zimowego

utrzymania dróg powiatowych. Jednak dołoży wszelkich starań aby zakres  tych prac był

większy, przy jednoczesnym współudziale gmin powiatu pułtuskiego.

Ad. 19

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Wicestarosta  A.  Dolecki  –  podziękował  za  udzielenie  absolutorium.  Wicestarosta



szczególnie podziękował Przewodniczącemu Rady, Staroście Pułtuskiemu Panu Edwardowi

Markowi  Wroniewskiemu  za  wsparcie  w  pracach  Zarządu,  gdy  pełnił  funkcję  członka

Zarządu.  Ponadto Wicestarosta  podziękował radnym Rady Powiatu,  Pani  Skarbnik,  Pani

Sekretarz,  Radnemu  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  Panu  Witoldowi

Chrzanowskiemu, radcy prawnemu, dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz

jednostek organizacyjnym, mediom oraz pracownikom Biura Rady Powiatu Pułtuskiego. 

Ad. 20 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Za-

mknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

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

gościom.  Przewodniczący  zamknął  XIII  Sesję  Rady Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając

formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 21.45 

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Przewodniczący Rady 

Sylwia Sekutowicz  inż. Czesław Czerski 

 .


