
Protokół Nr XVI/04

XVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 czerwca 2004 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

XIV 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. Przewodniczący powitał Radnych, zaproszonych

gości oraz  przedstawicieli prasy.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku obrad

- Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Starosta – zgłosił, w imieniu Zarządu Powiatu, wniosek o rozszerzenie porządku

obrad o  punkt 10a – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2004r. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Starosty 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący – przedstawił porządek obrad po uwzględnieniu przyjętej zmiany :

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjęcie protokółu XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  o  wynikach  działań  inspekcyjnych na

obszarze powiatu pułtuskiego w 2003r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

za 2003r.



7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  zapobiegania  przestępczości  oraz

ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego  dla  powiatu

pułtuskiego do roku 2007. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ za I

kwartał 2004r.

9. Stanowisko  Rady  Powiatu  w Pułtusku  w sprawie  ustalenia  wartości  punktu

wynagrodzenia pracowników administracji  i obsługi w szkołach i placówkach

oświatowych powiatu pułtuskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy prawnej uchwały nr XXXV/237/2002

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  26  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  wynajmu

pomieszczeń

10a – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

11. Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w sprawie  zmian  w budżecie

powiatu.  

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

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po

zmianach:

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.4

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokółu XIV Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący poinformował,  że

do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu.

Wobec  braku  pytań,  uwag  i  wniosków  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokółu XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Za 13 radnych

Przeciw -



Wstrzymało się 1 radny

Jeden Radny obecny na Sali nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu przyjęła protokół nr XIV/04. 

Ad. 4 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad  - Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  –  zwrócił  się   do  Kierownika  Biura  Powiatowego  ARiMR  o

przedstawienie krótkiej informacji  nt. dopłat unijnych dla rolników. 

Kierownik  Biura  Powiatowego  ARiMR  -  St.Guzel –  poinformował,  że  został

wydłużony termin składania wniosków o dopłaty z 15.06.2004 r. do 30.06.2004 bez

sankcji –potrącania 1% . Jednak przez następne 25 dni, będzie nadal można złożyć

wniosek  i  otrzymać,  jednak  za  każdy  kolejny  dzień  będzie  potrącany  1%.

Zarejestrowano na dzień dzisiejszy 5.108 gospodarstw, wnioski o dopłatę złożyło

4593 posiadaczy działek tj.  ok. 90% zarejestrowanych.  Znaczna część posiadaczy

zarejestrowanych  działek  nie  złoży  wniosku  o  dopłatę,  ponieważ  taki  wniosek

złożył np. dzierżawca, współwłaściciel.   W gminach złożone są wypisy z rejestrów

gruntów,  z  których  wynika,  że  są  posiadacze  działek  pow.  1  ha,  mający

uprawnienia  do  ubiegania  się  o  dopłaty  a  nie  złożyli  wniosku.  W  powiecie

pułtuskim  zadeklarowano  do  dopłat  ponad  40.000  ha   użytków  rolnych  i  w

najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z Burmistrzem i Wójtami Gmin w celu

porównania ww. powierzchni do ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminach

(szacunkowo:  dopłatami  zostanie  objętych  ponad  90%  gruntów).  Bardzo  mało

właścicieli  gospodarstw  większych  o  pow.ok.  8  ha  i  większej,  nie  złożyło

wniosków.  Przeciwieństwem  są  właściciele  gospodarstw  o  powierzchni  w

przedziale  ok. 1ha – 3 ha, którzy  nie ubiegają się  o dopłaty.     Wysoka liczba

gruntów  zadeklarowanych  do  dopłat  wynika  m.in.  z  tego,  że  już  w  lutym  w

porozumieniu  ze  Starostą  zorganizowano spotkanie,  na  które  zostali  zaproszeni

Wójtowie Gmin oraz inni przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa

np.  Izby  Rolniczej,  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  aby  omówić  strategię

działania. Dzięki działaniom Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy

pozyskano  środki  na  zatrudnienie  w  poszczególnych  gminach  osób,  które

przeszkolono i które udzielały pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty. Biuro

Powiatowe  ARiMR  zorganizowało  bezpośredni  odbiór  ww.  wniosków  z  gmin



powiatu  pułtuskiego.  Kierownik  poinformował,  że  jeżeli  będą  zatwierdzone

odpowiednie  rozporządzenia  to  od  1  sierpnia  2004  r.  zaczną  funkcjonować

programy rolno-środowiskowe. Pozyskanie  środków w ramach tych programów

może  być  dla  rolników  trudniejsze,  gdyż  przede  wszystkich  będą  oni  musieli

przedstawić koncepcję rozwoju swojego gospodarstwa. 

Przewodniczący - przed przystąpieniem do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad,  zwrócił  się  do  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  

o  przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,  Kultury Fizycznej  i  Spraw

Społecznych –Magdę Dziubanowska – Wojtyra. – poinformowałam, że Komisja na

posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał

będących przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej –Wiesława Barkała – poinformował,

że Komisja  na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004r.   pozytywnie zaopiniowała

tematy dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –Stanisław Myślak – poinformowała,

że Komisja  na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. pozytywnie zaopiniowała

projektu uchwał będące tematem dzisiejszej Sesji

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania

Prawa  –Zbigniew  Szczepanik   poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

Obradowała na dwóch posiedzeniach Komisji.

Pierwsze  posiedzenie  odbyło  się  w  dniu  31  maja  2004r.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  program  zapobiegania  przestępczości  oraz  porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu pułtuskiego.

Na  drugim  posiedzeniu  w  dniu  18  czerwca  2004r.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała pozostałe tematy będące obrad XVI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –Helena  Wojtaszek –

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004r. pozytywnie

zaopiniowała tematy  dzisiejszej Sesji. 



Ad. 5

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu piątego porządku obrad

Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie  Delegatura  w Ciechanowie o  wynikach  działań  inspekcyjnych na

obszarze powiatu pułtuskiego w 2003r.  Przewodniczący  poinformował,  że  na

Sali  Rady  obecni  są  przedstawiciele  Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony

Środowiska  w Warszawie  Delegatury  w Ciechanowie.  Ponieważ  wszyscy  Radni

otrzymali powyższą informacje na piśmie, Przewodniczący zwrócił się do Radnych

o zgłaszanie pytań, uwag i wniosków. 

Wiceprzewodniczący  Z.  Wiernicki –  przedstawiony  dokument  zawierał

informację,  że  składowisko  odpadów  stałych  w  Płocochowie  nie  spełnia

wymienionych  wymagań,  i  że  Starosta  Pułtuski  wydał  pozwolenie  czasowe  na

składowanie tych odpadów (do 30 czerwca br.). Wiceprzewodniczący zapytał, czy

jest szansa na ponowne wydanie pozwolenia czasowego  i jakie minimalne warunki

powinny zostać spełnione, aby to składowisko mogło być dalej wykorzystywane.   

W Pułtusku wody Narwi spełniają parametry i dopuszcza się możliwość kąpieli, po

przefiltrowaniu  woda  nadaje  się  do  spożycia,  odpowiednia  jakość  wody  z

oczyszczalni ścieków wypuszczana jest do rzeki. Jednak mieszkańcy miejscowości

położonych w dole Narwi np. Serocka,  zarzucają, że na stan tego odcinka rzeki

mają  wpływ  zanieczyszczenia  produkowane  na  terenie  naszego  powiatu.

Wiceprzewodniczący  zwrócił  się  do  przedstawicieli  WIOŚ  o  komentarz  w

powyższej sprawie. 

M.  Nowotczyński  przedstawiciel  WIOŚ –  odnośnie  składowiska  odpadów  w

Płocochowie,  poinformował,  że w zakresie dalszego funkcjonowania składowiska

organem  właściwym  nie  jest  WIOŚ.  Z  wiedzy  Inspektora  ,  w  oparciu  o  dane

traktatu akcesyjnego dopuszcza się skierowanie  odpadów zgodnie z dyrektywą –

przepisami ustawy o odpadach. W ocenie  Inspektora, który jak podkreślał, nie jest

uprawniony  do takich rozstrzygnięć,  istnieje możliwość by to składowisko nadal

funkcjonował,  jednak  z  posiadanych  danych  wynika,  że  realizowana  jest  druga

kwatera - praktycznie nowe składowisko. Najlepszym dla przyrody, dla środowiska

byłoby, aby po oddaniu do użytku nowej kwatery – nowego składowiska nastąpiła

reeksploatacja  „czaszy”,  która  nie  spełnia  obowiązujących  wymagań,  czyli

przemieszczenie części odpadów w  to miejsce ...To działanie umożliwiłoby.



Do dnia 30 czerwca br. prowadzący składowisko powinien posiadać odpowiednie

kwalifikacje – ich brak stwarza możliwość wstrzymania eksploatacji składowiska. 

Sygnały  w  drugiej  sprawie  przedstawionej  przez  Wiceprzewodniczącego  Z.

Wiernickiego  dotarły  również  do  Ministerstwa  Środowiska  i  Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie.  Delegaturze  WIOŚ  w

Ciechanowie zgodnie z kompetencjami zostało przekazane rozpatrzenie sprawy –

tj.  ocena,  czy zasadne są sygnały Gminy Serock,  że w wodach dopływających  z

terenu  Zlewni  Narwi  w  obrębie  Pułtuska  i  Niestępówki,  wzrosło  stężenie

bakteriologiczne  i  wzrosła  ilość  zanieczyszczeń  organicznych,  które  skutkują

zanieczyszczeniem  Zalewu Zegrzyńskiego. Obiektywnym miernikiem tej sytuacji

jest monitoring – czyli badanie cykliczne Narwi w przekrojach powyżej i poniżej

Miasta  Pułtuska  i  dopływu  Niestępówki.  Z  monitoringu  nie  wynika  skokowe

pogorszenie stanu wód Narwi, zasilającej Zalew. Przyczyna takiego stanu może być

inna. Wyniki Narwi i Niestępówki wykazują poziom jakości wód  zbliżony do lat

ubiegłych.  Inspektor  po  raz  kolejny  sygnalizuje  sytuację,  która  odbiega  od

przepisów  i  oczekiwań  a  dotyczy  oczyszczalni  komunalnej  w  Pułtusku.

Oczyszczalnia ta ma przepustowość wykorzystaną w połowie. Nie jest tajemnicą,

że  część  ścieków  min.  30%  dociera  bezpośrednio  do  Narwi  lub  starorzeczy  .

Kolejnym   problemem  jest  zasilanie  Narwi  –  zanieczyszczoną  wodą  rzeki

Niestępówki.  Kontrole  oczyszczalni  ścieków  w  Winnicy  nie  do  końca

potwierdzają,  że  oczyszczalnia  zawsze  dotrzymuje  dopuszczalne  normy.  W

związku z sygnałami mieszkańców,  ze pojawiły się  w rzecze Niestępówce  (przy

ujściu) objawy obecności  odpadów ściekowych. Istnieje przypuszczenie,  że może

być osad czynny  komunalny nie zawsze  do rzeki.  W kompetencji  wójtów jest

kontrola mieszkańców, którzy  posiadają szamb „....bezodopływowe”. Ten problem

może  mieć  również  wpływ  negatywny  na  jakość  wód  gruntowych   i

powierzchniowych. 

Na Salę Rady wszedł Rady Z. Wałachowski.  

Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu - 16.

Wiceprzewodniczący L. Smyk – odnośnie składowiska odpadów, zapytał o dalsze

losy projektu, który miał być realizowany przy udziale niemieckiej firmy AGR.  

Dyrektor  Wydziału  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Starostwa

Powiatowego  w  Pułtusku  –  St.  Jaworowski –  poinformował,  że  dwa  powiaty



pułtuski i makowski podpisały wstępną umowę z niemiecką firmą AGR. Projekt

ma obejmować jeszcze dwa powiaty tzn. przasnyski i ciechanowski. Poinformował,

że w powyższej sprawie odbędzie się spotkanie – 2 lipca br.  w Ciechanowie, na

które  zostali  zaproszeni  Burmistrzowie  Miast  i  starostowie  ww.  powiatów.

Dyrektor poinformował, że miała zostać opracowana koncepcja, a udział powiatów

makowskiego  i  pułtuskiego  oszacowano  na  ok.  60.000  zł  (Plany  Gospodarki

Odpadami)  a  strona  niemiecka  miała  współfinansować  to  zadanie  w  wysokości

85.000 zł., jednak zażądała zabezpieczenia tych środków w budżetach samorządów.

Dyrektor poinformował, że do dnia dzisiejszego kierownicy dwóch składowisk – w

Gminie  Pułtusk  i  Zatory-  nie  mieli  ukończonych  odpowiednich  kursów

kwalifikacyjnych.  W  związku  Starosta  wydał  pozwolenie  na  okresowe  do  30

czerwca  br.  użytkowanie  składowiska.  Obecnie  zarówno  Gmina  Pułtusk,  jak  i

Gmina  Zatory  musi  wystąpić  o  ponowne  zatwierdzenie  instrukcji.  Pomimo,  iż

składowisko  w Pułtusku  nie  pełnia  wszystkich  warunków,  wydano  pozwolenie

warunkowe na jego użytkowanie,  gdyż  obecnie  przydzielono środki  w ramach

programu SAPARD i będzie budowana kolejna kwatera (zakończenie planowane w

czerwcu  2005  r.).  To  składowisko  musi  funkcjonować  do  czasu  wybudowania

nowego. Do 31 grudnia br. zostaną zamknięte wszystkie pozostałe składowiska na

terenie powiatu (odpady z gmin będą musiały być przywożone na składowisko w

Płocochowie).  W  celu  wprowadzenia  systemowych  rozwiązań  w  zakresie

gospodarki  odpadami   powstał  Związek  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego.  Gmina

Pułtusku powinna wystąpić o zatwierdzenie  instrukcji użytkowania składowiska.

Brak instrukcji  może skutkować  bądź karami pieniężnymi  (za  każdą tonę)  bądź

zamknięciem składowiska.  

M.  Nowotczyński  przedstawiciel  WIOŚ –  przekazał  uwagę  Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska – bardzo istotnym argumentem  przy remoncie

składowiska są koszty jego eksploatacji.  Ok. 40-50 ton odpadów/dobę  gwarantuje,

że nie będzie to ze szkodą dla mieszkańców. Aby w powiecie pułtuskim prowadzić

monitoring  w  szerokim  zakresie,  koniecznym  jest  poziom  odpadów  40-50

ton/dobę. 

Wiceprzewodniczący  –  L.  Smyk  –  zapytał,  czy  w  zakresie  działań  WIOŚ  jest

badanie  stanu  wodociągów  gminnych,  miejskich.  Radny  zwrócił  się  z  prośbą  o

zbadanie jakości  wody z wodociągów gminnych. 



M.  Nowotczyński przedstawiciel  WIOŚ–  wyjaśnił,  że  organem  właściwym  do

nadzorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia jest Powiatowy Inspektor

Sanitarny. 

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki – poinformował, że w informacja o wynikach

działań inspekcyjnych na obszarze powiatu pułtuskiego w 2003r. zawiera dane nt.

decyzji  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

sprawie nałożenia kar na : DPS w Ołdakach, DPS w Obrytem, Gminę Winnica,

Gminę Obryte. W zwiazku  z powyższym zapytał, czy instytucje na które w roku

ubiegłym  nałożono  kary,  wypełniły  oczekiwania  WIOŚ,  aby  jednostki

organizacyjne  powiatu  –  DPS w Obrytem i  Ołdakach  nie  ponosiły  obciążeń  z

tytułu kar nałożonych przez WIOŚ.  

Odnoście  danych  dot.  emisji  pyłów  i  gazów  do  powietrza  i  Wytwórni  Mas

Bitumicznych w Grabówcu – zapytał, czy sytuacja uległa poprawie w ocenie WIOŚ.

M. Nowotczyński przedstawiciel  WIOS – odnośnie pierwszej  sprawy poruszonej

przez  Wiceprzewodniczącego  wyjaśnił,  że  bardzo  duże  nieprawidłowości

stwierdzono  w  DPS  w  Obrytem  o  czym  świadczą  wykazane  w  informacji

wysokości kar – kary biegnące oraz kary administracyjne i roczne. Zawsze istnieje

możliwość skorzystania z zawieszenia kary, jeżeli podmiot wykaże, ze podejmuje

realizację  inwestycji,  która  usuwa  przyczyny  ich  powstania.  Po  ukończeniu

inwestycji  i  sprawdzeniu,  że  rzeczywiście  nastąpiła  poprawa  stanu i  zachowanie

norm, kary zostaną wliczone w koszty inwestycji. 

Odnośnie Wytwórni Mas Bitumicznych, Inspektor podkreślał, ze tego typu zakłady

pracują „skokowo” (w zależności od zamówień) w związku z czym, ich kontrola

jest utrudniona   W pozwoleniu określono standardy, a informację w powyższej

sprawie otrzymał  Starosta,  który wydaje   decyzje  zezwalającą  na emisję pyłów i

gazów. Niezależnie od kontroli WIOŚ,  prowadzący Wytwórnie wykonał badania

własne,  które  wykazały  poprawę  stanu  i  składu  gazów  instalacji  do  poziomu

dopuszczalnego.  Z uwagi na przekraczanie dopuszczalnych wskaźników – emisja

pyłów i gazów jest kontrolowana raz w roku. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  o

wynikach działań inspekcyjnych na obszarze powiatu pułtuskiego w 2003r.



Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie za 2003r.  W związku z tym, że Sprawozdanie wszyscy Radni otrzymali

na  piśmie,  a  ponadto  powyższy  temat  był  przedmiotem  obrad  Komisji  Rady

Powiatu, Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski dotyczące tego

tematu.

Przewodniczący –  w związku z  brakiem dyskusji  na  powyższy  temat,  zarządził

głosowanie  nad  przyjęciem  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie za 2003r.

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Troje Radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.7 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego  dla  powiatu

pułtuskiego do roku 2007. 

Starosta  –  przypomniał,  że  ustawa  o  samorządzie  powiatowym  określa  skład

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - a zgodnie z art. 38a ust.5 pkt1 Starosta jest jej

Przewodniczącym.  Program  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu pułtuskiego do roku

2007   został  opracowany dzięki  zaangażowaniu i  współpracy wielu  podmiotów,

wyznacza dla każdego z nich określona rolę, której pełnienie ma doprowadzić do

poprawy stanu bezpieczeństwa. 



Przewodniczący –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  zapobiegania

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla

powiatu pułtuskiego do roku 2007. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem    

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XVI/122./04 została podjęta. 

Troje Radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Ad. 8

Przewodniczący -  wznowił  obrady  i  zarządził  przejęcie  do  realizacji  kolejnego

punktu porządku obrad -  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania

finansowego SP ZOZ za I kwartał 2004r.

Przewodniczący -   zwrócił  się  do  Dyrektora  SPZOZ o  przedstawienie  krótkiej

informacji nt. skutków finansowych „ustawy 203” oraz związanego z nim deficytu.

J.Wielgolewski -  Dyrektor SPZOZ w Pułtusku -  poinformował, że realizacja tzw.

„ustawy 203” jest wynikową sytuacji ekonomicznej zakładu , ale nie jest to problem

tylko SZOZ- u w Pułtusku, ale problem w skali kraju.  Czynione są kroki, aby

zasądzone  ustawą  podwyżki  były  regulowane na  bieżąco.  W powyższej  sprawie

były  prowadzone  wstępne  rozmowy  z  pracownikami  SPZOZ.  Zakład  musi

przynosić takie nadwyżki finansowe, które pozwolą na bezpieczne zobowiązanie

się do płacenia tych kwot. Wszyscy Radni otrzymali wynik finansowy za I kwartał

2004  r.,  kiedy  realizowany  był  pierwszy  etap  restrukturyzacji.  Był  to  okres

generacji  kosztów,  nie  obejmował  renegocjacji  kontraktu  z  NFZ.   Na  dzień

dzisiejszy  sytuacja  finansowa  SPZOZ  jest  korzystniejsza,  wynik  finansowy  jest

dodatni (ostatnie dwa miesiące – nadwyżka przychodów nad kosztami).  Jeżeli ta

tendencja utrzyma się to okres jesienny jest realnym okresem, w którym można

podjąć zobowiązania w stosunku do pracowników.

Wiceprzewodniczący – L. Smyk -  zapytał, czy zostały podjęte decyzje dotyczące

remontu budynku szpitala przy ul. 3 Maja.   

J.Wielgolewski -  Dyrektor SPZOZ w Pułtusku -  poinformował, że obecnie jest

prowadzony remont dachu na budynku szpitala przy ul. 3 Maja Remont polega na

uszczelnieniu  starej  powłoki  dachowej  wykonanej  z  blachy  ocynkowanej



(uszczelnianie  spoin),  nałożenie  powłoki  kauczukowej  (zabezpieczy  dach  przed

korozją)  .  Dzięki  tym pracom budynek będzie  mógł być jeszcze przez wiele  lat

użytkowany bez ryzyka zaciekania . Wykonano ok. 50% tego zadania, pozostała

wymiana elementów nad- i podrynnowych  oraz rynien zbiorczych (zabezpieczenie

przed  odpadaniem  –  pod  wpływem  zaciekania  –  gzymsów).  Drugi  etap  prac

remontowych  budynku szpitala przewiduje  - wykonanie izolacji poziomej ścian

zewnętrznych  budynku,  co  pozwoliłoby  na  samoistne  osuszenie  budynku  do

połowy  2005  r.   a  następnie  wykonanie  tynków  renowacyjnych  (obecnie

gromadzone są oferty). 

Wiceprzewodniczący – L. Smyk -  zapytał, czy  istnieje możliwość utworzenia w

szpitalu  w  Pułtusku  –  Oddziału  Okulistycznego,  gdyż  obecnie  nawet  z

najmniejszym  problemem  dotyczącym  wzroku  należy  udać   się  do  Szpitala  w

Ciechanowie.

J.Wielgolewski  -   Dyrektor  SPZOZ w Pułtusku -   oznajmił,  że  taka możliwość

byłaby  jeżeli  zmieni  się  diametralnie  sytuacja  w  NFZ  i  dostanie  on  znacząco

większe  środki.  Na  dzień  dzisiejszy  stanowisko  Funduszu  jest  takie,  że  „należy

cieszyć  się  z  tych  środków,  które  się  otrzymuje  i  dobrze  będzie  jeżeli  uda  się

utrzymać  podobną  wysokość  kontraktów”.  NFZ określa  swoje  finansowanie  na

poziomie  minimalnego  zabezpieczenia  dostępu  do  świadczeń  medycznych.  Nie

oznacza to realnego dostępu, czego przykładem może być Poradnia Rehabilitacyjna

– Fundusz określa, że jest dostępność do tych usług, a w rzeczywistości ogranicza

się  do  jednej  wizyty  w  miesiącu.  Fundusz  wywiązuje  się  z  zadań  ustawowych,

jednak można mieć  zastrzeżenia  co do  jakości.   Odnośnie  okulistyki,  Dyrektor

poinformował,  że  sukcesem  będzie  jeżeli  uda  się  uzyskać  środki  chociażby  na

Poradnie  Specjalistyczną  –  Okulistyczną  Tzw.  wysoka  specjalistka  jest

zarezerwowana  dla  byłych  szpitali  wojewódzkich.  Na  naszym  poziomie

referencyjności  będzie  dobrze,  jeżeli  będziemy  zabezpieczali  podstawowe  usługi

typu  –  I  etap  kardiologii,  chorób  wewnętrznych,  chirurgii,  ginekologiczno-

położniczy  ,  noworodkowy  i  dziecięcy.  Są  to  podstawowe  specjalności

przewidziane dla takich szpitali, jak szpital w Pułtusku. Dyrektor uważa, że na tym

poziomie  zabezpieczenie lecznictwa zamkniętego jest  wystarczające, natomiast  w

zakresie  lecznictwa  otwartego  powinna  być  jak  najszersza  z  możliwych



specjalistyka.   W tym kierunku będą  prowadzone  negocjacje  z  NFZ w sprawie

kontraktu na  2005 r.

Starosta – poinformował o spotkaniu z Burmistrzem Pułtuska odnośnie remontu

budynku szpitala  przy  ul.  3   Maja.  Ponieważ Powiat  Pułtuski  –  w części  3/5 i

Gmina  Pułtusk–  w  części  2/5  są  współwłaścicielami  nieruchomości,   Zarząd

Powiatu proponuje, aby z zatwierdzonych przez Radę Powiatu na ww. cel środków

-  w  wysokości  100.000  zł  wykonać  remont  dachu  i  osuszenie  ścian  budynku.

Jednocześnie wystąpiono z propozycja do Gminy Pułtusk, aby na remont budynku

wygenerowała  środki  w wysokości  ok.  60-70  tys  zł.  Starosta  zwrócił  uwagę,  że

SPZOZ w Pułtusku jest winien Gminie Pułtusk pewne kwoty z tytułu podatku od

nieruchomości. Starosta poinformował, że do dnia dzisiejszego nie ma  odzewu w

powyższej  sprawie.  Powiat  narzucił  tryb  postępowania  w  tej  sprawie  –  jako

właściciel nieruchomości i organ prowadzący SPZOZ. Zarząd Powiatu wystosował

pismo w sprawie remontu budynku szpitala do Przewodniczącego Rady Miejskiej,

Burmistrza  Pułtuska,  Przewodniczących  Klubów  Radnych  Rady  Miejskiej.

Odnośnie  Oddziału  Okulistycznego  Starosta  poinformował,  że  takie  oddziały

szpitalne  znajdują  się  w  Ciechanowie  i  Przasnyszu.  Poza  innymi  kwestiami

uruchomienie takiej specjalizacji wymaga pomieszczeń a przede wszystkim lekarzy

specjalistów.  Starosta  poinformował,  że  Dyrektor  SPZOZ  ma  przedstawić  w

najbliższym  czasie  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  koncepcje  funkcjonowania

SPZOZ . Wypłacenie „203” przynajmniej w części, nie może być zrealizowane bez

zaciągnięcia  kredytu  przez  SPZOZ.  Odnośnie  informacji  SPZOZ  za  I  kwartał

2004r. , Starosta podkreślał, że był to okres wprowadzania I etapu restrukturyzacji,

z  którym  wiązały  się  zwolnienia  pracowników  i  konieczność  wypłaty  odpraw

(generacja środków).

Wiceprzewodniczący Rady -  przypomniał, że na jednej z ostatnich Sesji zwrócono

się o przedstawienie  w jak najszybszym okresie  programu reorganizacji  SPZOZ,

jeżeli jest to możliwe - w formie pisemnej. Obecnie do Radnego docierają rozbieżne

informacje nt. sytuacji SPZOZ w Pułtusku. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  dyskutując  nt.  przyjęcia  sprawozdania

finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I kwartał 2004r. można stwierdzić, iż Radni są

niezadowoleni  z  wyniku finansowego,  ponieważ został  zamknięty  stratą.  Radny

stwierdził,  że  można  przyjąć  informację  Dyrektora  SP  ZOZ o  korzystniejszym



wyniku  finansowym  w miesiącach  kwiecień,  maj  i  czerwiec,  ale  konieczne  jest

również przekazanie informacji nt. celu, do którego SP ZOZ zmierza. 

Kwestia remontu budynku szpitala. Radny przypomniał , że Rada Powiatu podjęła

decyzję dot. przekazania kwoty 100.000zł na remont budynku szpitala. Również

wystąpiono  do  Gminy  Pułtusk  ,  jako  współwłaściciela  nieruchomości  o

partycypację  w  kosztach  ww.  obiektu.  Jednak  środki,  o  których  mowa  nie

zabezpieczają  w pełni  potrzeb  szpitala.  Na  jednej  z  Sesji  Powiatowy Inspektora

Sanitarny  wskazywał  na  zagrożeniach  występujące  w  szpitalu  ,  które  zostały

wymienione w 54 punktach.  Wówczas Radni prosili o zidentyfikowanie zagrożeń

oraz wyliczenie kosztów ich likwidacji. Radny zastanawiał się czy nie warto – tak

jak wskazywał Dyrektor SP ZOZ, skupić się tylko na ogółach dot. szpitala przy 3-

go Maja  a zmierzać do jak najszybszego uruchomienia funkcjonowania szpitala w

nowym obiekcie. 

Radny Wiernicki zwrócił się do Starosty i Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie

dokumentów  na  bazie  których  zostanie  przeprowadzona  dyskusja  nt.

funkcjonowania szpitala przy ul. 3-go Maja 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że   informacja  nt.  sytuacji  służby  zdrowia  w

powiecie  pułtuskim  zostanie  przekazań  Radnym  po  zakończeniu  rozmów

Dyrektora SP ZOZ z załogą Szpitala. Następnie dodał, że pewne zagadnienia dot.

funkcjonowania służby zdrowia zostaną przedyskutowane na forum Rady Powiatu.

Wobec  braku dyskusji  Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  w sprawie

przyjęcia  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ  za  I  kwartał  2004r.i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 16

Przeciw

Wstrzymał się 

Uchwała Nr XVI/123/04 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  realizacji  dziewiątego  punktu  porządku

obrad Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie ustalenia wartości punktu

wynagrodzenia  pracowników i  obsługi  w szkołach  i  placówkach oświatowych

powiatu pułtuskiego. 



Przewodniczący poinformował, że projekt Stanowiska Radni otrzymali na piśmie. 

Radny Z. Wiernicki zgłosił wniosek dot. uzupełnienia Stanowiska o wyjaśnienie, że

zwiększenie  wynagrodzeń  zasadniczych  w  skali  miesiąca  spowoduje  nie  tylko

wprowadzenie  ujednoliconej  wartości  punktu w wysokości  3,30 zł,   ale również

regulację  wynagrodzeń  w  SOSW  w  Pułtusku  oraz  zmianę  stanowisk  pracy  w

poszczególnych jednostkach oświatowych. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem Stanowiska w sprawie

ustalenia  wartości  punktu  wynagrodzenia  pracowników  i  obsługi  w  szkołach  i

placówkach  oświatowych  powiatu  pułtuskiego  wraz  z  wnioskiem  Radnego

Wiernickiego. 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowiska została przyjęte. 

Ad. 10

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy prawnej uchwały nr XXXV/237/2002

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  26  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  wynajmu

pomieszczeń

Starosta Pułtuski poinformował, że Rada Powiatu - I kadencji podjęła . uchwałę w

sprawie  wynajmu  pomieszczeń  w  Bursie  Szkolnej  dla  potrzeb  Niepublicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Jednak  ze  względu  na  fakt,  że  budynek  Bursy  Szkolnej  stał  się  budynkiem

interdyscyplinarnym - obecnie ww. obiekcie znajduje się Wydział EZK, Powiatowy

Inspektor  Sanitarny,  Zarząd  Dróg  Powiatowych,  Poradnia  Psychologiczno-

Pedagogiczna oraz planuje się zlokalizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

nie ma możliwości zrealizowania powyższej uchwały. 

Wobec  braku dyskusji  Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  w sprawie

utraty mocy prawnej uchwały nr XXXV/237/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń, i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem:

Za 16

Przeciw -



Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVI/124/04 została podjęta. 

Ad. 10a 

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

Starosta Pułtuski poinformował, że projekt uchwały dot. zwiększenia dochodów w

dziale   750  –  administracja  publiczna,  rozdział  75011  –  urzędy  wojewódzkie  o

kwotę 4.337 zł. i przeznaczona jest według powyższej klasyfikacji budżetowej na

wydatki.

Zwiększenia  budżetu  dokonuje  się  na  podstawie  decyzji  133/04  Wojewody

Mazowieckiego  z  dnia  15.06.2004r.  w  związku  z  realizacją  zadania  z  zakresu

administracji rządowej dotyczącego przyjmowania podań i wystawiania paszportów

zgodnie  z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą

Mazowieckim a Zarządem Powiatu.

W  dziale  854  –  Edukacyjna  opieka  wychowawcza,  rozdział  85415  –  pomoc

materialna dla uczniów o kwotę 126.902 zł.

Zwiększenia  budżetu  dokonuje  się  na  podstawie  decyzji  72  Wojewody

Mazowieckiego  z  dnia  18  czerwca  2004r.  w  związku  z  przyznaniem  dotacji  z

przeznaczeniem na stypendia  i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w okresie

styczeń – czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych

uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady

– Zbigniewa Wiernickiego o odczytanie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2004r. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XVI/125/04 została podjęta. 



Ad. 11

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie

powiatu.  

Dyrektor Wydziału Finansów – Halina Gryc poinformowała, że Zarząd Powiatu

od ostatniej Sesji Rady Powiatu do dnia dzisiejszego podjął tylko jedną uchwałę w

sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. (Nr 80/04) , która dotyczyła podziału

rezerwy ogólnej w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku (zakup materiałów i remont dróg). 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  L.  Smyk  zapytał  na  jaki  zadania   Zarząd  Dróg

Powiatowych przeznaczy pozyskane środki. 

Starostwa  wyjaśnił,  że  na  skutek  licznych  interwencji  dot.  stanu  dróg  –wyrwy,

postanowiono o zakupie skarpiarki. Natomiast o kolejności remontowanych dróg

zdecyduje   Dyrektor  ZDP  w  porozumieniu  z  Radnymi  Rady  Powiatu  oraz

Wójtami Gmin .  

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad   Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 

Przewodniczący  poinformował,  iż  ze  względu  na  fakt,  że  Radni  otrzymali

informację na piśmie prosił o zadawanie pytań. 

Wiceprzewodniczący  Rady – Z Wiernicki  prosił  o przedstawienie  informacji  nt.

Festiwalu Staropolskiego, o którym była mowa na posiedzeniu Zarządu Powiatu w

dniu 9 czerwca br. 

Starosta Pułtuski poinformował, że celem Festiwalu Staropolskiego jest promocja

wysokiej  jakości  polskich  produktów.  Proponowano  organizację  Festiwalu  w



dniach 17-20 września 2004r. łącząc go z obchodami dni patrona miasta Pułtuska.

Ze względu na fakt, że na Festiwal zapraszani są dziennikarze z telewizji, radia i

najważniejszych  tytułów prasowych z  całej  Europy  zwrócono  się  o  rozważenia

kwestii częściowego sfinansowania tego prestiżowego przedsięwzięcia.  

Starosta wyjaśnił, że Zarząd z dużym zainteresowaniem przyjął fakt zorganizowania

Festiwalu  w  naszym  mieście.  Jednak  powiat  nie  może  udzielić  finansowego

wsparcia  z  uwagi  na  fakt,  iż  środki  na  realizację  zadań  w  dziedzinie

upowszechniania  kultury  są  w  znacznej  większości  rozdysponowane  na

zaplanowane i przewidziane wcześniej zadania – zgodnie z uchwalonym na 2004r.

budżetem powiatu.

Zarząd Powiatu zadeklarował pomoc w zorganizowaniu Festiwalu a szczególnie w

reklamowaniu powyższej imprezy.

Ad. 13 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poinformował, że nie było interpelacji i zapytań radnych.

Ad. 14. 

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Wolnych wniosków nie było

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach XVI Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Obrady XVI Sesji Rady Powiatu zostały zamknięte. 

Godzina zakończenia posiedzenia – 19.15.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


