
Protokół Nr XIX/04

XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 10 grudnia 2004 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności 

w posiedzeniu uczestniczy  15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu  zaproponował uzupełnienie porządku

obrad o niżej wymienione punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na 2004r 

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  „EURO-

ALTERNATYWA  –  nowe  role  zawodowe  mieszkańców  wsi  powiatu

pułtuskiego” 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez

Starostę Pułtuskiego 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad: 



1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r.

4a    Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany  podziału  środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na 2004r

4b   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  „EURO-

ALTERNATYWA  –  nowe  role  zawodowe  mieszkańców  wsi  powiatu

pułtuskiego”. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  trzeciego  punktu

porządku obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący prosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Z. Wiernicki – zgłosił niżej wymienione interpelacje:

- Radny  prosił  o  rozwijanie  wątpliwości  mieszkańców  Spółdzielni

Mieszkaniowej w Pułtusku , czy warunki zabudowy oraz pozwolenie na

budowę  ww.  obiektu  nie  spowoduje  utrudnień  w  zakresie  możliwości

korzystania  z  dróg  ogólnodostępnych.  Prawdopodobnie  projekt,  który

był  uzgadniany  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową,  nie  uwzględniał  budowy

budynku  wzdłuż  stojącego  już  bloku,  ponadto  planowano  zachować

odpowiedni parking między budynkami. 

Obecnie  zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  nowa  budowla  jest

usytuowana  w  niewielkiej  odległości  od  stojącego  bloku,  a  wg  opinii



mieszkańców będzie utrudniała prawidłowe funkcjonowanie tych dwóch

obiektów. 

- Druga interpelacja dot. ponoszenia kosztów badania wody, pochodzącej z

wodociągu miejskiego, przez właścicieli małych sklepików. Radny prosił o

udzielenie wyjaśnienia,  czy opisana sytuacja ma miejsce a jeżeli  tak , to

prosił o wskazanie przepisów prawa w powyższym zakresie.  

Radny L. Smyk poinformował, że z informacji prasowych wynika, iż powiat

pułtuski stracił szansę na pozyskanie środków z budżetu państwa – Sejm RP

odrzucił  poprawkę  do  budżetu  dot.  przeznaczenia  na  budowę  szpitala  w

Pułtusku 10 mln zł.  Radny prosił  o przedstawienie  informacji  nt.  budowy

szpitala  w Pułtusku. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – S. Myślak poinformował, że

na  posiedzeniu  w dniu  7  grudnia  2004r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały Rady Powiatu:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

- oraz  w  sprawie  zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2004r.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu:



a) środki z rezerwy subwencji ogólnej - 174.517 zł

    w tym:

    w związku ze zmianą systemu 

- finansowania rodzin zastępczych - 12.143 zł

    w związku ze zmianą systemu 

- finansowania domów pomocy społecznej -  162.374 zł  

b) środki z 1% rezerwy części oświatowej -  37.222 zł

c) wpływy z tytułu pomocy  rzeczowo - finansowej z Urzędu Gminy

Pułtusk -10.000 zł

d)  dotacja celowa z WFOŚiGW -   89.450 zł

e) dochody z najmu (wynajem sal w L.O.) - 4.960 zł

f) wpływy z usług (opłaty za pobyt  mieszkańców w DPS-ach) -  90.000 zł

g) pozostałe - 1.649 zł

3. Zmniejszenie dochodów – 80 zł ( z tytułu niższych odsetek od środków na

rachunkach bankowych).

4.  Zwiększone dochody oraz przeniesienia między paragrafami

przeznaczono na zwiększenie wydatków jednostek organizacyjnych

powiatu następująco:

a) zakup samochodu bojowego dla potrzeb Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej –  149.450 zł

b) zwiększenie wydatków – planów finansowych jednostek oświatowych 

    L.O. im. P. Skargi –                        32.960 zł

    Z.Sz. im. B. Prusa –                        12.450 zł

    S.O.Sz.W. –                                    21.600 zł

    Poradnia –                                         8.600 zł

    Bursa –                                            33.750 zł

    Z.Sz.Z. im. J.Ruszkowskiego –      45.400 zł



    Z.Sz. Rolniczych w Golądkowie – 32.340 zł

c) zwiększenie wydatków – planów finansowych dla:

    DPS Obryte –                               175.322 zł

    DPS Ołdaki –                                 77.052 zł

  rodzin zastępczych –                        12.143 zł

  PCPR -                                               1.649 zł 

4.  Dokonano  zmian  w  planie  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  o

uprawnieniach szkół publicznych poprzez zmniejszenie dotacji  dla szkół

prowadzonych przez Pana Edwarda Więckiego, w związku z likwidacją

działalności  od  dnia   1  września  br.  (są  to  szkoły:  Technikum

Mechaniczne, Technologii Drewna, Informatyczne, Elektryczne). Środki

finansowe w wysokości 34.918 zł przeznaczono na placówki oświatowe. 

5.  Dokonano  zmian  –  przeniesień  między  paragrafami  w  ramach  planu

finansowego w jednostkach organizacyjnych – załącznik nr 6.

6.  Na  wnioski  kierowników  jednostek  zwiększono  przychody  i  wydatki

środków specjalnych, co przedstawia zał. nr 7.

Zwiększenie:

     Z.Sz. Rolniczych w Golądkowie -  9.000 zł

     Z.Sz.Z. im. J. Ruszkowskiego -      1.930 zł

     DPS Ołdaki -                                   9.000 zł

     DPS Obryte -                                   2.000 zł

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie projektu

uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania  w sprawie przedstawionej uchwały.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  podjęcia

uchwały.



Przewodniczący  zwrócił  się  do  Wiceprzewodniczącego  Rady  –  Z.

Wiernickiego o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  w  sprawie

zmian budżetu powiatu na 2004r.

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XIX/150/04 została podjęta. 

Przewodniczący  Rady przywitał  przybyłego  na  posiedzenie  Rady  Powiatu

Wicedyrektora  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Warszawie  p.  Marka

Wroniewskiego

Ad. 4a

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r.

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik  o  przedstawienie  projektu

uchwały.

Skarbnik Powiatu  poinformowała,  że zadania  w zakresie  rehabilitacji  osób

niepełnosprawnych w powiecie pułtuskim realizują dwie jednostki, tj. PCPR

w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  oraz  PUP  w  zakresie  rehabilitacji

zawodowej.  Na  wniosek  Dyrektorów  ww.  jednostek  proponuje  się

dokonania  przesunięcia  środków  w  wysokości  75.000zł  z  rehabilitacji

zawodowej na rehabilitację społeczną. Powyższe środki zostaną przeznaczone

na likwidację barier architektonicznych dla indywidualnych wnioskodawców



–  50.000zł,  oraz  zaopatrzenie  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne – 25.000zł. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  są  pytania  w  sprawie  przedstawionej

uchwały.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2004r.oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XIX/151/04 została podjęta. 

Ad. 4b

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu

„EURO-ALTERNATYWA  –  nowe  role  zawodowe  mieszkańców  wsi

powiatu pułtuskiego”. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  o

przedstawienie projektu uchwały.

Dyrektor PUP – W. Chrzanowski poinformował, że Zintegrowany Program

Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego w ramach priorytetu  2  „Wzmocnienie

rozwoju  zasobów ludzkich w regionach” współfinansowanego ze środków

EFS , przewiduje kilka działań m.in. działanie 2.3. „Reorientacja zawodowa

osób  odchodzących  z  rolnictwa.  Dyrektor  wyjaśnił,  że  nie  jest  to

bezpośrednie  działanie  PUP.  Wnioskodawcą  projektu  może  być  i  jest

samorząd powiatowy z udziałem partnerów, tj. PUP i dwie lokalne gazety.



Tytuł  projektu,  to  „EURO-ALTERNATYWA  nowe  role  zawodowe

mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego”

Środki na realizację projektu pochodzą w 100% z Europejskiego Funduszu

Społecznego, a więc nie jest wymagany udział własny samorządu.

Odbiorcami pomocy mogą być rolnicy i domownicy w rozumieniu ustawy o

ubezpieczeniu  społecznym  rolników.  Projekt  nie  obejmuje  osób

bezrobotnych, ale dla tych osób są przewidziane inne środki. 

Będą  organizowane  następujące  formy  wsparcia:  szkolenia  i  kursy,

pośrednictwo  pracy,  informacja  zawodowa  ,  usługi  doradcze  w  zakresie

wyboru  nowego  zawodu,  w  tym  indywidualne  plany  działań.  Wyłączone

będą projekty subsydiowanego zatrudnienia. 

Celem projektu jest  wyłonienie potencjalnych przyszłych przedsiębiorców.

Ponadto ten projekt będzie wstępem do  działania 2.5  w ramach ZPORR ,

który ma wspierać rozwój drobnej przedsiębiorczości na wsi. Budżet projektu

wynosi 1,2 mln. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  również  podczas  jednej  z  Sesji  Rada

Powiatu  omawiała  i  zatwierdziła  projekt  pn.  EQUAL,  którego budżet

wynosił ok. 5mln zł. Zgłoszone projekty – 800 projektów z całej Polski, były

rozpatrywane w Ministerstwie Gospodarki. Zatwierdzono ok. 20 projektów ,

w tym jednego z naszym  partnerów tj. WSH w Pułtusku. Niestety projekt

powiatu  pułtuskiego nie  został  uwzględniony.  W związku z czym podjęto

decyzję o złożeniu odwołania. 

Obecnie  jest  propozycja,  aby  Rada  Powiatu  zatwierdziła  inny  projekt,  tj.

„EURO-ALTERNATYWA nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu

pułtuskiego”, który nie wymaga przekazania środków finansowych ze strony

samorządu powiatowego. Wkład samorządu polega na pracy pracowników

zatrudnionych  w  Starostwie  Powiatowym  oraz  w  Powiatowym  Urzędzie



Pracy.  Ten  projekt  pomoże  również  rolnikom  w  walce  ze  stresem

spowodowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ponadto pomoże im

nabyć pewne umiejętności, które wykorzystają w pracy zawodowej.

Wiceprzewodniczący Rady – Z. Wiernicki – poinformował, że cieszy się z

tego, iż sprawa EQUAL jest nadzorowana, aczkolwiek dobrze , że wśród  20

jednostek znalazła  się  WSH, ponieważ ww. jednostka  miała  być  jednym z

elementów programu przedstawionego przez powiat pułtuski.

Radny  poinformował,  że  podczas  wspólnego  spotkania  przedstawicieli

Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki,  w którym uczestniczył

rozmawiano  nt.  sposobów  uruchamiania  i  przepływu  środków.  Wówczas

informowano , że zostanie wybranych ok. 120 wniosków.  

Odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie  projektu  ERO-ALTERNATYWA

Radny  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  przedstawił  projekt  uchwały  na

godzinę  przed  realizacją  ww.  punktu.  Natomiast  z  treści  załącznika  do

uchwały wynika, że jest to tylko wzór projektu. 

Radny zapytał o:

- „twarde” rezultaty projektu, np.  zakup komputerów- dla ilu osób, jak

będą wykorzystywane, 

-  na jaki czas zostanie przyznana kwota 1,2 mln zł. 

- odnośnie działania 2.3. – Radny prosił  o przybliżenie  informacji  nt.

działania. 

- odnośnie  przeszkolenia  rolników –  radny  zapytał  ilu  rolników  jest

zainteresowanych reorganizacją , 

- organizowanie szkoleń językowych dla uzdolnionej  młodzieży wiejskiej  –

jakie są kryteria wyboru , ile osób zgłasza się , jakie jest zainteresowanie

szkoleniami. 



- zorganizowanie spotkań rekrutacyjnych służących wytypowaniu lokalnych

liderów  i  potencjalnych  uczestników ,  wg  jakich  kryteriów  będą

wybierani liderzy. 

Radny  uważa,  że  Zarząd  Powiatu  powinien  na  bieżąco  przedstawiać

informacje  o  projektach  przyjętych  przez  Radę  Powiatu  np.  o  projekcie

EURO-ALTERNATYWA - jakie z twardych działań zostały zrealizowane.

Następnie przypomniał, że omawiają projekt EQUAL, mówiono o potrzebie

jego dobrego przygotowania i informowania , co miało wpłynąć na łatwiejsze

wylansowanie programu. 

Radny poinformował, że w dniu dzisiejszym należy stwierdzić , iż projekt nie

został jeszcze przygotowany. Radny zapytał o termin składania projektów. 

Dyrektor PUP – poinformował, że projekt „EURO-ALTERNATYWA” nie

zawiera jeszcze budżetu. Kwota 1,2 mln zł zostanie przekazywana na okres

jednego  roku.  Podstawową  trudnością  w  opracowaniu  projektu  jest

sprecyzowanie  potrzeb.  Łatwiej  jest  określić  potrzeby  osób  bezrobotnych,

ponieważ  PUP  prowadzi  statystyki.  Natomiast  informacji  nt.  rolników,

prócz  własnych  kontaktów  PUP  nie  posiada.  Ten  projekt  będzie  służył,

również temu, aby pozyskać takie  informacje. 

Poza kampanią   promocyjną ww. projektu prowadzoną przy współudziale

dwóch lokalnych gazet,  planuje się zorganizowanie  w każdej gminie po 5

konferencji w tym zakresie, aby każdy rolnik mógł uzyskać pełną informację

nt.  prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak również przekwalifikowania się,

bądź  podjęcia  działalności  gospodarczej.  Prognozuje  się  ,  że  ww.

konferencjach  udział  weźmie  ok.  1.000 osób.  Ostatecznych  beneficjentów,

którzy  określą  się  jako  przyszli  przedsiębiorcy  ,  czy  też  skorzystają  ze

szkoleń będzie ok. 400.



Odnośnie  terminu  złożenia  wniosków  –  Dyrektor  poinformował,  że

rozpoczęto przyjmowanie wniosków, ale obecnie do Wojewódzkiego Urzędu

Pracy wpłynął dopiero jeden wniosek.  Dyrektor poinformował, że projekt

powinien zostać złożony jeszcze w tym roku. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Wiernicki  –  poinformował,  że  jeżeli  nie

obligują nas terminy, to sprawę podjęcia stosownej uchwały należy przełożyć

na  następne  posiedzenie  Rady  Powiatu.  Natomiast  odpowiednio

przygotowany  załącznik  do  uchwały,  należy  omówić  na  posiedzeniach

komisji Rady Powiatu. 

Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn zapytał, czy jeżeli wniosek zostanie

złożony w tym roku  , to w roku 2005 zostanie rozpatrywany jako wniosek

tegoroczny. 

Wicedyrektor  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  -  Marek  Wroniewski

poinformował,  że  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w okresie  2004-2006  na  trzy

działania wystąpił o środki unijne. Działania pierwsze obejmują podnoszenie

kwalifikacji  osób.  Działanie  2.1 można kierować do rolników, aby zdobyć

dodatkowe  źródło  dochodu.  Działanie  2.3  skierowane  jest  do  rolników  i

domowników , którzy deklarują rezygnację z pracy w rolnictwie . Na te trzy

działania  na  okres  trzech  lat  jest  przewidziane  ok.  160  ml  zł.  W tym na

działanie  2.3  w  okresie  trzyletnim  ok.  62  mln  zł.  Na  rok  2004  została

zakontraktowana  kwota  20% z  ww.  kwoty.  Wniosek,  który  jest  dobrym

początkiem dyskusji nad możliwością układania projektu na te trzy działania,

jak  również inne działania  jakie  prowadzi  WUP, a  które  są  kierowane do

przedsiębiorców, introprzedsiębiorców.

Są  to  projekty  finansowane  w  100%.  Od  samorządów  wymagane  jest

zabezpieczenie wartości projektu. Jednak ze względu na interwencje różnych

poziomów samorządów ,  jeszcze  w tym roku  ulegną  zmianie  dokumenty



programowe  i takiego zabezpieczeń od jednostek samorządowych WUP nie

będzie  oczekiwał.  Odnośnie  składania  projektów  -  Wicedyrektor  zwrócił

uwagę na działania inwestycyjne prowadzone przez samorząd województwa.

Część samorządów długo dyskutowała nad swoimi planami, i tak się złożyło,

że do Urzędu Marszałkowskiego złożono ok. 600 wniosków a kwota jaka jest

zakontraktowana wyczerpuje okres 3 lat. 

Obecnie został rozpisany konkurs na środki na rok 2004. Ze względu na stan

przygotowania ustaw i rozporządzeń przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy

oraz  Ministerstwo  Finansów,  w  tym  roku  nie  zostanie  podpisana  żadna

umowa. Zostaną podpisane umowy na wnioski zatwierdzone w pierwszych

dniach 2005r. i finansowane w roku przyszłym. Okres trwania projektu może

być do końca roku 2008, tj. że środków lat 2004-2006. Wicedyrektor uważa,

że wysokość  projektu powinna ulec zwiększeniu zwłaszcza ,że zgodnie  z

wymogami Unii Europejskiej konieczna jest bardzo bogata i szeroka oferta

dla  beneficjentów ostatecznych  –  w tym przypadku rolników,  oraz wyjść

poza  obszar  powiatu.  Koszty  osób  analizujących,  wdrażających  projekt

pokrywa WUP. Budżet projektu  można  tak skonstruować, aby nie ponosić

kosztów wynagrodzeń,  jak  również (do 10% wysokości  projektu)   można

uwzględnić  wydatki  na  techniczna  obsługę,  tj.  komputery,  biurka,  itd.

Obecnie  został  ogłoszony  konkurs  na  środki  roku  2004,  natomiast  na

początku roku 2005 zostanie ogłoszony konkurs na środki roku 2005. 

Radny Z. Wiernicki poinformował, że wypowiedź Dyrektora PUP wynika,

iż kwota 1,2 mln zł będzie wystarczająca dla powiatu pułtuskiego. 

Odnośnie wypowiedzi Wicedyrektor WUP – Radny poinformował, że była

ona bardzo interesująca i dająca nadzieję.

Następnie  wyjaśnił,  że   Ministerstwo  Gospodarki  i  Pracy  zmieniło  opcję,

bowiem planowano, aby  w przypadku  EURO, działanie 1 i działanie 2 było



finansowane  w  ramach  Funduszu  Pracy.  Jednak  postanowiono,  iż  będzie

realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy , które prawdopodobnie mają,

z  tego  tytułu  dużo  problemów.   Z  informacji  przedstawionej  przez

Wicedyrektora WUP wynika, iż wniosek można złożyć zarówno w tym jak i

w  następnym  roku,  ponieważ  środki  nie  będą  dzielone  w  2004r.  Radny

zaproponował, aby upoważnić Zarząd Powiatu, który działał by wspólnie z

Powiatowym Urzędem Pracy, do wybrania z ZPORR zagadnień, które mogą

dotyczyć powiatu pułtuskiego. W tych działaniach jest dużo zadań, na  które

można pozyskać środki finansowe. Radny uważa, że z propozycją EURO –

ALTERNATYWY  należy wystąpić do rolników  , ale z myślą, że również

należy  podjąć  działania,   w kierunku  pozyskania  środków na  inne  grupy

zawodowe, aby im również umożliwić lepszy start  w Unii Europejskiej. 

Radny  wnioskował,  aby  powyższe  zagadnienie  zostało  przygotowane  do

najbliższej Sesji Rady Powiatu i omówione podczas posiedzeń Komisji Rady

Powiatu. 

Radny L. Smyk poparł wniosek Radnego Wiernickiego.

Wicedyrektor  WUP  poinformował,  że  środki  jakie  są  przeznaczone  na

realizowanie programów w ramach ZPORR nie będą pochodziły z Funduszu

Pracy, tylko w 25% z budżetu państwa – przekazywane za pośrednictwem

Wojewody,   natomiast  75%  zabezpieczy  samorząd  województwa  poprzez

refinansowanie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Odnośnie Funduszu Pracy – poinformował, że posiada informację, iż w roku

2005  zostaną  przekazane   środki  finansowe  o  30%  wyższe  niż  w  roku

bieżącym. 

W  przyszłym  roku  zostanie  rozpisany  konkurs  na  realizację  projektów.

Wicedyrektor  poinformował,  że  PUP  złoży  wniosek  na  pozyskanie



dodatkowych  środków  na  realizację  zadań,  skierowanych  do  osób

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Starosta Pułtuski poinformował, że na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu

można  przygotować  projekt  w  ramach  działania  2.3.  Natomiast  trudno

będzie  przygotować  projekty  na  inne  działania,  ponieważ  jest  to  bardzo

czasochłonna prace. Ponadto, niektóre działania wymagają udziału własnego.

Wicedyrektor WUP również uważa, że Rada Powiatu powinna zatwierdzić

projekt opracowany w ramach działania 2.3, a następnie podjąć dyskusję nad

innymi możliwościami zawartymi w innych działaniach ZPORR. 

Radny Z.  Wiernicki  zgłosił  wniosek dot.  opracowania  uchwały  w sprawie

zatwierdzenia projektu „EURO-ALTERNATYWA – nowe role zawodowe

mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego”, który będzie realizowany w ramach

działania 2.3 ZPORR, oraz będzie zawierał czytelne kryteria realizacji tego

działania. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ww. wnioskiem:. 

Za 12

Przeciw 2

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 5  

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  Starosty  o  udzielnie  odpowiedzi  na

interpelacje. 



Starosta Pułtuski poinformował, że na interpelacje zgłoszone przez Radnego

Z. Wiernickiego zostaną przygotowane odpowiedzi na piśmie.

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego  L.  Smyka  dot.  budowy

szpitala w Pułtusku – Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu podejmował

różne próby pozyskania środków na kontynuację budowy szpitala. 

Został  złożony  wniosek  do  Marszałka  Sejmu  –  Józefa  Oleksego  ,

parlamentarzystów  okręgu  wyborczego  nr  18,  oraz  do  szefów  klubów

parlamentarnych wchodzących w skład Sejmu RP  dot. wprowadzenia na rok

2005  i  lata  następne  do  planu   inwestycji  wieloletnich  finansowanych  z

budżetu państwa zadania pn.: Budowa Szpitala w Pułtusku

W dniu 24 listopada 2004r. Sejm RP głosował nad wnioskiem zgłoszonym

przez Stanisławę Prządkę dot. zwiększenia - w części 19, dochodów o 10 mln

zł  w  dziale  Administracja  publiczna,  z  przeznaczeniem  na  zwiększenie

wydatków  w  części  83:  Rezerwy  celowe  na  utworzenie  nowej  rezerwy

celowej:  Budowa  szpitala  powiatowego  w  Pułtusku  -  21  poprawka  do

projektu uchwały budżetowej na 2005r.

Wyniki głosowania były następujące: za oddano 114 głosów, przeciw – 229,

wstrzymało się 8 osób.  Sejm odrzucił 21 poprawkę. 

Obecnie podjęto działania, aby wniosek dot. pozyskania środków na budowę

szpitala w Pułtusku został przyjęty w Senacie. 

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów wówczas

powiat  pułtuski  będzie  podejmował  starania  o  pozyskanie  środków  z

Kontraktu Województwa Mazowieckiego. 

W  chwili  obecnej  brak  jest   zasad  regulujących  możliwość  pozyskania

środków z Kontraktu  a  negocjacje,  w tym zakresie  prowadzi  Marszałek  z

Ministrem  Gospodarki.  Starosta  poinformował,  że  będą  podejmowane

starania aby ze strony powiatu pułtuskiego nie było udziału własnego. 



W  sprawie  budowy  szpitala  przeprowadzono  dwa  spotkania,  w  których

udział  wzięli:  przedstawiciele  wszystkich  sił  politycznych  powiatu

pułtuskiego, jak również wójtów gmin powiatu pułtuskiego, którzy zgodnie

oświadczyli, że przekażą środki na budowę szpitala. 

Starosta przypomniał o działaniach Zarządu Powiatu dot. modernizacji dróg

powiatowych.  Planowano  wystąpić  o  środki  na  modernizację  7  dróg

powiatowych,  tj.  w  każdej  gminie  zostałaby  wykonana  droga  przy

współudziale  gmin  powiatu  pułtuskiego  Jednak  ze  względu  na  zmianę

przepisów, samorząd może wystąpić tylko o środki na jedną inwestycję. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  nowobudowany  szpital  po

przeprowadzonym  programie restrukturyzacji posiada 22000m2 powierzchni

oraz 235 łóżek. 

Obecnie  w  Szpitalu  przy  ul.  3-go  Maja  jest  150  łóżek  i  jeżeli  ich  ilość

zostałaby zwiększona o 40 , to w zupełności ww. liczba łóżek zabezpieczy

potrzeby szpitalnictwa w powiecie pułtuskim.

Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  przeprowadził  dyskusję  z

Dyrektorem SP ZOZ nt. adaptacji budynku A nowobudowanego szpitala, na

potrzeby szpitala w Pułtusku. Powierzchnia budynku A  wynosi 10.000 m2

natomiast powierzchnia  obecnego szpitala wynosi ok. 2.000 m2 . Jedynym

wymaganym pomieszczeniem,  które  należałoby  zbudować  ,  to  kotłownia.

Następnie  Starosta  poinformował  ,  że  z  informacji  przekazanej  przez

Burmistrza  Pułtuska  wynika  ,  że   do  2006r.  zostanie  wykonany  kolektor

ściekowy,  natomiast  Mazowiecki  Okręgowy  Zakład  Gazownictwa

rozpocznie prace w III kwartale 2005r. 

Koncepcja zagospodarowania budynku głównego szpitala (w budowie) będzie

konsultowana z ordynatorami oddziałów szpitala w sprawie wyposażenia  i

lokalizacji oddziałów. 



Radny Z. Wiernicki poinformował, że na jednym z posiedzeń Rady Powiatu

– pół roku temu, rozmawiania na temat przeniesienia szpitala do budynku A.

Odpowiedź była w tej sprawie była następująca „Wejście do budynku A jest

niemożliwe”   

Starosta  Pułtuski  odpowiedział,  że  były  propozycja,  ale  częściowego

przeniesienia szpitala  przy ul.  3-go Maja do budynku A nowobudowanego

szpitala.  Obecnie  mówimy  o  adaptacji  budynku  A,  który  zabezpieczy  w

zupełności potrzeby szpitalnictwa w powiecie pułtuskim. 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny  L.  Smyk  –  poinformował,  że  w  tym  roku  zima  nie  zaatakowała

drogowców opadami  śniegu  i  nie  było  potrzeby  odśnieżania  dróg.  Wobec

powyższego zapytał, czy oszczędności powstałe z tego tytułu nie mogą zostać

przeznaczone na „łatanie dziur” na drogach. 

Następnie  zapytał  kiedy  zostanie  wykonany  odcinek  drogi  od  Mostu

Wyszkowskiego  do  skrzyżowania  przy  ul.  Daszyńskiego  –  przy  CPN

„ARAN” .

Dyrektor  ZDP  –  K.  Strzyżewski  –  poinformował,  że  do  końca  roku

pozostało jeszcze 20 dni, a więc nie wiemy jaka będzie pogoda w tym okresie.

Oszczędności  powstałe  z  nieodśnieżania  dróg  powiatowych  są  ciągle

przeznaczane na bieżące remonty dróg. Odnośnie modernizacji drogi Nr 618

przy  CPN  „ARAN”  –  poinformował,  że  remont  ww.  drogi  został  już

wykonany  i  nie  ma  już  na  niej  „dziur”.  Ponadto  z  rozmów

przeprowadzonych z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wynika,

że  jeżeli  wszystkie  warunki  zostaną  spełnione  to  jest  szansa  na  jej

modernizację już w przyszłym roku. 



Ad. 7 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego

punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Informuję,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Dziękuję  za  udział  w

obradach XIX Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom. Obrady

XIX Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1915. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


