
Protokół Nr XVII/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 października  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 16.00

Ad. 1 

Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  otworzył  siedemnastą  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  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Witolda  Chrzanowskiego  -

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Panią Marię Korbal Prezes Oddziału

Powiatowego  ZNP  w  Pułtusku,  Burmistrza  Pułtuska,  Wójtów  Gmin,  stypendystów,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Wręczenie  stypendiów Starosty  Pułtuskiego  za wybitne wyniki  w nauce  oraz za

wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.   

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Sekretarz Powiatu Małgorzatę Pajewską. 

Sekretarz Powiatu – Małgorzata Pajewska – poinformowała, że podczas dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu zostanie nagrodzony absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra

Skargi w Pułtusku  - Pan Piotr Podlaski. 

Sekretarz  poprosiła  aby  Pan  Piotr  oraz  Dyrektor  LO  im.  P.  Skargi  Pani  Barbara

Meredyk wystąpili. 

Sekretarz poinformowała, że zdolności  i talenty ludzi młodych są radością i nadzieją

rodziców oraz  nauczycieli-wychowawców oraz dumą dla powiatu. 

Pan Piotr to wybitnie uzdolniony człowiek. 

W roku szkolnym 2008/2009 

• był laureatem Konkursu Matematyczno – Fizycznego, 

• brał udział w IX Konkursie Matematycznym “GAMMA” 

• oraz w XIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. 



W roku szklonym 2009/2010 Pan Piotr był finalistą 59 Olimpiady Fizycznej. 

W ubiegłym roku szkolnym brał udział:

• w Olimpiadzie Astronomicznej oraz w Olimpiadzie Matematycznej

• Ponadto zakwalifikował się do finału XVII Konkursu Fizycznego 

• oraz został laureatem 60 Olimpiady Fizycznej. 

Pan Piotr Podlaski jest zdobywcą brązowego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie

Fizycznej w Tajlandii 

Sekretarz poinformowała, że w uznaniu licznych osiągnięć, Zarząd Powiatu postanowił

o ufundowaniu nagrody rzeczowej dla Pana Piotra Podlaskiego. 

Przewodniczący poprosił Starostę Pułtuskiego o wręczenie wyróżnienia.

Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski  – poinformował, że jest zaszczycony, że

ma  możliwość  podziękowania  i  uhonorowania  osiągnięć  jakie  Pan  Piotr  uzyskał

w pułtuskiej szkole w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi. Dodał, że oprócz

osobistego osiągnięcia, jest to sukces na skalę międzynarodową zarówno dla szkoły jak

i powiatu. Starosta złożył podziękowania  Pani Dyrektor LO im. P. Skargi Pani Barbarze

Meredyk  podziękowania  oraz  nauczycielowi  przygotowującemu  Pana  Piotra

Podlaskiego do olimpiady. Starosta poinformował, że takie osoby jak Pan Piotr należy

wspomagać.  Wyraził  nadzieję,  że  takie  osiągnięcia  będą  miały  miejsce  częściej.

Podziękował Panu Piotrowi za wkład, za pracę, za dawanie dobrego przykładu innym. 

Starosta wraz z Przewodniczącym Rady oraz Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Panem  Tadeuszem  Nalewajkiem  wręczyli  wyróżnienia  Panu  Piotrowi.  Nagroda

rzeczowa ufundowana przez Zarząd Powiatu została przekazana już wcześniej. 

Wiceminister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Tadeusz  Nalewajk –  pogratulował  Panu

Piotrowi Podlaskiemu osiągnięć.  Dodał,  że patrząc na dokonania Pana Piotra nasuwa

mu się jeden wniosek, że rosną nam godni następcy.  Dodał, że bardzo się cieszy, że

w powiecie pułtuskim mamy tak zdolnych ludzi, dzięki którym można śmiało patrzeć

w przyszłość. 

Sekretarz  poinformowała,  że  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XXXIX/215/09  Rady  Powiatu

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

uzdolnionych  lub  uzyskujących  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  uczniów  szkół



prowadzonych przez powiat pułtuski” w dniu dzisiejszym zostaną przyznane stypendia

Starosty Pułtuskiego.

Sekretarz poinformowała, że aa wybitne wyniki w nauce Stypendia otrzymują: 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:

1. Martyna Tośka  - średnia ocen 5,28

2. Maria Grąbczewska - średnia ocen 5,07

3. Kamil Orłowski  - średnia ocen 5,00

4. Justyna Tośka - średnia ocen 5,00

5. Marta Kamińska - średnia ocen 5,20

6. Kamila Daria Nowicka - średnia ocen 5,09

7. Andrzej Sitkiewicz - średnia ocen 5,15

Następnie Sekretarz poinformowała, że za wybitne osiągnięcia artystyczne stypendium

otrzymuje  uczennica  Liceum Ogólnokształcącego  im. P.  Skargi  w Pułtusku Zuzanna

Pawlak.

Dodała, że Pani Zuzanna  zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki

Filmowej i Musicalowej, w kategorii wiekowej powyżej 17 lat.

Starosta  -  złożył  podziękowania  i  pogratulował  wyróżnionym  uczniom.  Wyraził

nadzieje,  że  osiągnięcia  wyróżnionych  uczniów  będą  motywacją  do  dalszej  pracy

i przykładem dla pozostałych uczniów. 

Przewodniczący  wraz  ze  Starostą  Panem  Edwardem  Wroniewskim  wręczyli

wyróżnionym uczniom stypendia

Przewodniczący  pogratulował  Wszystkim wyróżnionym i  życzył  dalszych  sukcesów

naukowych.  Zaznaczył, że otrzymane stypendia będą stanowiły dodatkową motywację

do jeszcze lepszej pracy i kolejnych sukcesów.

O godz. 16.20 Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę. 

Ad. 3 

Po przerwie o godz. 16.30 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu

trzeciego porządku Sesji - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  Radnym  został  przekazany  porządek  obrad

dzisiejszej Sesji. 

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

wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.         

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów nr 13, 14, 15, 16  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za  I półrocze 2011. 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

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

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011r. 

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego. 

12.Przyjęcie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  realizacji  “Programu

współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  rok  2010  z  organizacjami  pozarządowymi

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  “Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 

14.Podjęcie  uchwały w sprawie: przyjęcia “Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015”.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  zasad  używania  herbu  i  flagi  Powiatu

Pułtuskiego



18.Wydelegowanie  przedstawiciela  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  do  komisji

mieszkaniowej.

19.Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego  nt.

oświadczeń majątkowych.  

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

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

22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

24.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.  4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV, XVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

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

uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu  XIII, XIV, XV, XVI Sesji Rady Powiatu

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokoły Nr XIII/2011, XIV/2011, XV/2011, XVI/2011 zostały przyjęte. 

Ad.  5 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.



Radny  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  we  wrześniu  2011r.  w  Akademii

Humanistycznej w Pułtusku miała miejsce konferencja regionu północnego Mazowsza

pt. “Jakość w edukacji”. Radny zapytał jakimi wnioskami zakończyła się ta konferencja.

Poza tym, czy konferencja spełniła oczekiwania organizatorów. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że zgodnie z informacjami uzyskanymi

od  Pani  Grażyny  Patejuk  w  sprawie  ugody  pomiędzy  Panią  Patejuk  a  Panem

Zygmuntem  Buraczyńskim  Dyrektorem  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  termin  jej  zawarcia

upływa 7 listopada. Radna poinformowała, że posiada również wiedzę o rozmowach w

tej sprawie. Zapytała w ww. terminie ugoda zostanie sfinalizowana?

Ponadto Radna zapytała jak obecnie funkcjonuje laboratorium w SP ZOZ w Pułtusku?

Czy przetarg został rozstrzygnięty, kto go wygrał? Poza tym czy oferta jest korzystna

dla SP ZOZ oraz czy pracowników laboratorium została zabezpieczone miejsca pracy?

Następnie Radna zapytała czy dla pracowników SP ZOZ w Pułtusku zostanie w terminie

zabezpieczona wypłata wynagrodzeń za październik 2011r.?  

Radna poinformowała, że chciałaby złożyć wniosek do projektu budżetu na rok 2012

dot.  ul.  Tysiąclecia.  Jest  to  ulica nie do końca  bezpieczna zarówno dla pieszych jak

i kierowców. Zaparkowane na poboczu samochody utrudniają widoczność, szczególnie

niebezpiecznie jest na przejściu dla pieszych. Być może warto byłoby rozważyć choćby

takie rozwiązanie jak usytuowanie wysepki, która spowolni ten ruch? Próba rozwiązania

w postaci tzw. leżących policjantów nie przyniosła rezultatu, ponieważ nie na tej ulicy

nie  było  możliwości  usytuowania  ich.  Dlatego  warto  zastanowić  się  nad  innymi

rozwiązaniami choćby usytuowanie wysepki oraz należy rozważyć budowę parkingu.

Radna zaznaczyła, że  przy tej ulicy znajdują się 3 szkoły. 

Radny Jerzy Wal – zapytał czy został wybrany wykonawca na dokończenie inwestycji

budowa chodnika w Grabówce. Radny zapytał czy chodnik zostanie wykonany jeszcze

w tym roku? Radny poinformował,  że z rozmów podczas posiedzeń komisji, uzyskał

informacje, że na ul. Grabowej nie zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Zapytał czy

zostaną naprawione ubytki masy asfaltowej na tej ulicy. 

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  19  października  2011r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące

przedmiotem obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska -

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 października

2011r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański – poinformował,

że  Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu  17 października 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

19 października 2011r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad.  6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu   porządku

obrad Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze

2011. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie informacji?

Radny Krzysztof Łachmański – poinformował, że analizując sprawozdanie z wykonania

planu finansowego SP ZOZ w Pułtusku obecna strata SP ZOZ wynosi ok. 6,5 mln zł,

podczas  gdy  na  koniec  stycznia  2011r.  strata  wynosiła  3,3  mln  zł.  Za  I  półrocze

zobowiązania SP ZOZ wynosiły ok. 5,5 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne ponad

3 mln zł, a obecnie zobowiązania wymagalne wynoszą 3,9 mln zł. Radny poinformował,

że poruszył ta kwestię ponieważ chciał pokazać, że strata cały czas się powiększa. Od

końca czerwca do września strata ta się powiększyła o kwotę 400 tys. zł. W związku

z  tym zobowiązania SP ZOZ na przestrzeni 9 miesięcy zwiększyły się z kwoty 3,9 mln

zł do 5,9 mln zł. 

Ponadto  Radny  poinformował,  że  chciałby  się  podzielić  kilkoma  spostrzeżeniami

z  posiedzeń  komisji  oraz  posiedzenia  Rady  Społecznej  SP  ZOZ,  w którym również



uczestniczył.  Poinformował,  że niepokoi  go fakt  braku zatrudnienia nowych lekarzy,

którzy “przyciągną” pacjentów. Podczas posiedzeń komisji stałych uzyskał informacje,

że są prowadzone rozmowy lekarzami, jednak efektu w postaci zatrudnionych lekarzy

nie widać.

Następnie Radny poinformował, że pomimo tego, że szpital SP ZOZ jest bardzo dobrze

wyposażony, w sprawozdaniu Dyrektor SP ZOZ podał  jako przyczynę niewykonania

planu  finansowego  “niski  procent  wykonania  w zakresie  świadczeń  diagnostycznych

współfinansowanych wiąże się z brakiem w I półroczu specjalistów”. W związku z tym

brakuje  lekarzy,  którzy  obsługiwali  by  sprzęt  znajdujący  się  w  SP  ZOZ.  Radny

poinformował,  że widzi  2 kierunki w celu zbilansowania finansów w SP ZOZ, czyli

zwiększenie przychodów i ograniczenie kosztów.

Następnie  Radny  poinformował,  że  jego  zdaniem  nie  ma  podejmowanych

wystarczających działań zmierzających do wynajmu wolnej powierzchni w SP ZOZ. Co

prawda w SP ZOZ  znajduje się sklepik ze sprzętem rehabilitacyjnym, jednak brakuje

wg radnego bufetu czy sklepu z artykułami spożywczymi. Kolejną sprawą poruszoną

przez  radnego,  która  może  mieć  wpływ  na  dochody  szpitala,  jest  brak  współpracy

pomiędzy  SP  ZOZ  a  NZOZ-ami.  Uważa,  że  taka  współpraca  powinna  być  ścisła,

ponieważ pacjenci  NZOZ-ów mogą sie stać pacjentami SP ZOZ.  Odchodzenie  z SP

ZOZ kluczowych  lekarzy,  brak  inicjatywy w ich zatrzymaniu,  ma istotny  wpływ na

dotarcie  pacjenta  do  szpitala.  Radny  uważa,  że  jest  to  lekkomyślność.  Jeśli  chodzi

o  ograniczenie  wydatków,  niewykonania  w niektórych  oddziałach,  wykonanie  rzędu

37%  jest  zbyt  niskie  mając  do  dyspozycji  tak  nowoczesny  sprzęt.  Świadczy  to

o  potrzebie  zatrudnienia  odpowiednich  fachowców.  Nie  przekonuje  go  również

rozwiązanie w postaci zlecania wykonywania badań na zewnątrz. Radny poinformował,

że  pomimo  próśb  o  dokonania  bilansu,  nie  dostrzega  wizji  na  jakich  zasadach  ma

funkcjonować SP ZOZ? Oceniając działania obecnego jak i poprzednich dyrektorów SP

ZOZ  w  Pułtusku  nie  widzi  spójnej  koncepcji  aby  wyjść  z  kryzysu.  Radny

poinformował,  że  w  swojej  wypowiedzi  przedstawił  własne  spostrzeżenia  z  analizy

sprawozdania wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2011r. jak również

informacje uzyskane podczas po posiedzeniu komisji oraz Rady Społecznej SP ZOZ. 

Starosta – poinformował, że obszar służby zdrowia, funkcjonowania SP ZOZ zmusza do

wielu analiz i podejmowania decyzji, które w zależności od pojawiających się aktów



wykonawczych  na  poziomie  Ministerstwa  pozwolą  na  podjęcie  docelowych  decyzji

dotyczących  uruchomienia  procedury  przekształcenia  szpitala  spółkę  prawa

handlowego.  Starosta  poinformował,  że  sytuacja  finansowa  SP ZOZ,  którą  obrazują

sprawozdania finansowe, jest trudna. Jednak nie jest ona jest beznadziejna, jest pewien

komfort, trzeba spróbować zahamować proces pogłębiania się straty w okresie 3 lat oraz

spowodować generowanie zysku, który przyczyni się do stopniowego rozwoju Starosta

odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Łachmańskiego  poinformował,  że  tam  gdzie

bardzo szybko są poodejmowane decyzja tzw “uzdrawiające”, czego przykładem może

być szpital w Ciechanowie,  gdzie zgodnie z artykułem, który ukazał się w Tygodniku

Ciechanowskim,  79%  budżetu stanowią koszty wynagrodzeń dla pracowników, dług

szpitala  wynosi  natomiast  36  mln  zł.  Podjęcie  restrukturyzacji  zakłada  zwolnienie

w ciągu  2  lat  100  pracowników,  a  w najbliższym czasie  30  kolejnych osób w celu

opanowania sytuacji w placówce. Starosta poinformował, że chciałby przytoczyć kilka

informacji  nt.  szpitali  w  województwie  mazowieckim,  w  których  dokonano

przekształcenia, np. szpital w Bródnie oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji, gdzie

proces przekształcenia został zatrzymany. Jedna szpitale te generują zyski. W szpitalu

na Bródnie przekształcenie spowodowało:

– polepszenie  wyniku  finansowego,  pełną  mobilizację  lekarzy  do  wykonywania

świadczeń  medycznych  poprzez  powiązanie  wynagrodzenia  z  liczbą  usług

medycznych,

– stałe monitorowanie potrzeb pacjentów i jakości usług, 

– wdrożenie szczegółowej kontroli kosztów,

– optymalizacja wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej. 

Jeśli  chodzi  o  Mazowieckie  Centrum Rehabilitacji  został  wprowadzony  outsourcing

usług pomocowych i sprzątanie a także zwiększenie efektywności pracy zatrudnionego

personelu oraz restrukturyzacja zatrudnienia. 

Obserwacja efektów przekształcenia innych szpitali są pewnego rodzaju drogowskaz do

tego, że podejmowane są działania zmierzające w słusznym kierunku oraz sugestii do

dyrektora  aby  podejmował  podobne  działania  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Starosta

poinformował,  że  kierunek  przekształcenia  szpitala  jest  kierunkiem  trudnym,  ale

również jedynym, czego potwierdzeniem jest wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące

przeprowadzonej  kontroli  w  Szpitalu  w  Gostyninie,  którym  zarządzał  wówczas



p.  Zygmunt  Buraczyński.  Starosta  dodał,  że  szczegółowe  zapisy  wystąpienia

pokontrolnego pokazują,  że nie  ma innej alternatywy jak tylko  przekształcenie.  Jeśli

chodzi o potencjalne zarzuty skierowane do dyrektora Buraczyńskiego, przedstawiają

się następująco:

– brak  podjęcia  wystarczających i  skutecznych działań  w zakresie  redukcji  kosztów

działalności,

– brak podjęcia działań zmierzających do ograniczenia kosztów wynagrodzenia,

– brak podjęcia działań zmierzających do redukcji  kosztów, co spowodowało wzrost

wartości zobowiązań,

– brak programu naprawczego w jednostce. 

Starosta zaznaczył, że powyższe działania nie były podejmowane, ponieważ brak było

odpowiedniego  nadzoru  władz  powiatu  gostynińskiego.  Starosta  poinformował,  że

Zarząd Powiatu w Pułtusku stara  się  odpowiednio wykonywać nadzór,  zmotywować

dyrektora,  aby  przekonać  załogę  i  opinię  społeczną  do  podjęcia  działań,  które

w protokole pokontrolnym stanowią zarzuty dla szpitala w Gostyninie, a przed którymi

należy  uchronić  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Wystąpienie  pokontrolne  NIK  jest

potwierdzeniem  do  tego  aby  podejmować  ostrożne  i  rozważne  kroki  w  celu

przekształcenia  SP ZOZ w spółkę.  W przeciwnym razie  strata  będzie się  pogłębiała

i  wówczas  może to  doprowadzić  to ostatecznego wariantu  jakim jest  wprowadzenie

podmiotu prywatnego do SP ZOZ. Na chwile obecną wariant  ten nie jest brany pod

uwagę,  jednak profilaktycznie są prowadzone rozmowy z 3 podmiotami prywatnymi

z różnym udziałem kapitału aby w ostateczności można było zabezpieczyć świadczenia

medyczne  dla  mieszkańców  powiatu.  Starosta  poinformował,  że  traktuje  zapisy

protokołu  pokontrolnego  NIK  jako  motywację  do  tego,  aby  w  przyszłości  takich

zarzutów nie było w przypadku SP ZOZ w Pułtusku. Starosta poinformował, że liczy na

wsparcie Zarządu, Rady do wprowadzania trudnych decyzji. Należy tłumaczyć załodze

SP ZOZ oraz opinii publicznej, że proces przekształcenia jest konieczny, przy możliwie

jak najniższych kosztach.  Bezdyskusyjnym jest sprawa zatrudnienia nowych lekarzy,

jednak  w  momencie  gdy  poziom  kosztów  płacowych  przekracza  92%,  dodatkowe

zatrudnienie  fachowców  jest  trudną  decyzją.  Zatrudnienie  są  to  dodatkowe  koszty

i Dyrektor perzy podejmowaniu takiej decyzji musi brać pod uwagę sytuację finansową

zakładu w tym zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. 



Jeśli chodzi o współpracę SP ZOZ z NZOZ-ami, która może wpłynąć na zwiększenie

usług  realizowanych  przez  SP ZOZ,  Starosta  poinformował,  że  taka  współpraca  jest

wskazana  i  konieczna.  Jednak  aby  współpraca  działała  bez  zastrzeżeń  należy  na

początku  zrobić “Porządek”  u  siebie.  W Pułtusku znajduje się  Przychodnia  i  należy

stworzyć  taki  zespół  lekarzy  i  personelu,  który  w  pewnym  stopniu  “zasili”  szpital

w Pułtusku.  Starosta poinformował, że jest to problem, który dostrzega i trzeba dużo

pracy  włożyć  aby  uświadomić całemu personelowi,  że  płaca  ma być  funkcją  pracy.

Jeżeli  taki  mechanizm  zostanie  wprowadzony  w  pułtuskich  placówkach,  uważa,  że

personel  będzie  godnie  wynagradzany,  a  zakład  będzie  posiadał  w  odpowiedniej

wysokości środki finansowe na zakup np. leków. Starosta poinformował, że trudno jest

pobudować i wyposażyć szpital,  jednak najtrudniejszą  sprawą jest samo zarządzanie,

które  musi  być  przeprowadzane  w  sposób  mądry  i  rozważny  w  celu  zbudowania

umotywowanego zespołu  do pracy.  Takie działania będą  podejmowane, Dyrektor SP

ZOZ ma pełne zaufanie i wsparcie Zarządu do podejmowania trudnych decyzji, które są

konsultowane.  Starosta  wyraził  przekonanie  o  tym,  że  wspólnie  sobie  poradzimy

z  problemem,  jakim  jest  przekształcenie.  Biorąc  pod  uwagę  kierunki  polityki

zdrowotnej kreowanej przez rząd akty wykonawcze do ustawy ukażą się do końca roku.

Mając również na względzie korzyści finansowe płynąc z przekształcenia na początku

przyszłego  roku  Zarząd  wyjdzie  z  taką  propozycją.  Przekształcenie  nie  rozwiąże

problemów, jednak ułatwi funkcjonowanie podmiotów publicznych i niepublicznych na

rynku.  Ważną  kwestią  będzie  również  zarządzanie  jednostką.  Trzeba  rozmawiać

z lekarzami, pielęgniarkami, pozostałą częścią załogi, aby zbudować zespół oparty na

dobrej  jakości  pracy,  wypracowaniu  dobrego  wyniku  finansowego.  Rozmowy

z lekarzami,  którzy  chcieliby  wzmocnić  pułtuski  szpital  trwają  nadal,  są  trudne.  Są

wprowadzane pewne  małe  zmiany,  jednak  nie  da  się rozwiązać  problemu w sposób

rewolucyjny, ponieważ każda nowa osoba z zewnątrz stanowi potencjalne zagrożenie,

konkurencję  dla  pracowników.  Lekarze  są  grupa  szczególną,  zgraną,  wewnętrznie

zintegrowaną.  Dlatego  proces  przekształcenia  mus  być  procesem  stałym

i akceptowalnym przez obecnych i przyszłych pracowników. Wymaga to dużej pracy,

ogromnego wysiłku, długich rozmów i negocjacji. Pewne fakty juz się dzieją, niedługo

pojawią  się  nowe,  które  potwierdza  to,  że  taka  praca  jest  wykonywalna.  Starosta

poinformował,  że  jego  zdaniem kolejna  (jedna  z  następnych)   Sesja  Rady  Powiatu



w  Pułtusku  będzie  poświęcona  wyłącznie  sprawom  SP  ZOZ  w  Pułtusku  albo

w większości  służbie  zdrowia.  Tematem wywoławczym będzie  propozycja  uchwały

intencyjnej  przygotowującej  do  procesu  przekształcenia  SP  ZOZ  w  spółkę  prawa

handlowego.  Wówczas  będzie  możliwość  przeprowadzenia  szczegółowych  analiz,

szans, zagrożeń, ryzyka oraz dokonać wspólnych przemyśleń jak to wszystko dobrze

zrobić.  Starosta  poinformował,  że  obecnie  idziemy  po  drodze,  która  nie  została

wytyczona do końca.   Następnie poinformował,  że na konferencji  krajowych szpitali

niepublicznych  miał  możliwość  zapoznania  się  z  ich  osiągnięciami  i  wynikami.

Wniosek  jest  jeden  –  wszędzie  jest  różnie.  Tam,  gdzie  władze,  głównie  powiatu,

przyjęły, że tam, gdzie sam fakt przekształcenia załatwia sprawę, tam szpitale – spółki

powinny  zostać  poddane  procesowi  upadłości.  Gdzie  przekształcenie  jet  traktowane

jako szansa i zostały wprowadzone trwałe zmiany, jest akceptacja załogi, tam szpitale

wypracowują  zysk,  podnoszą  jakość usług,  mają szanse się utrzymać i   konkurować

z  innymi  zakładami.  Starosta  wyraził  nadzieje,  że  w  tym kierunku  pójdzie  również

pułtuski  SP  ZOZ,  zostaną  wprowadzone  zmiany,  dzięki  którym  wszyscy  będą

zadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia. Dodał, że liczy na to, że będzie wkrótce

możliwość skorzystania z doświadczenia i wsparcia również osób zasiadających przy

stole radnych Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący – poinformował,  że  ten temat trudno wyczerpać,  jednak  w związku

z tym, że jedna z Sesji rady Powiatu zostanie poświęcona sprawom SP ZOZ proponuje

zakończyć dyskusję.

Radny  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  chciałby  jeszcze  podzielić  sie

refleksją  dotyczącą  wypowiedzi  Starosty.  Dodał,  że  Starosta  tchnął  w  niego  trochę

optymizmu,  choć  niepokoju  nie  rozwiał.  Cieszy  się,  że  na  temat  zmiany  formy

organizacyjno  –  prawnej  będą  jeszcze  trwały  dyskusje.  Następnie  poinformował,  że

niezależnie od tego w jakiej formie będzie funkcjonował SP ZOZ w Pułtusku Należy

zabezpieczyć  personel  do  obsługi  sprzętu.  Niepokoi  go  obecny  brak  lekarzy,  którzy

mogliby obsługiwać sprzęt w szpitalu, zwłaszcza, jest niewiele szpitali powiatowych tak

wyposażonych. 

Radny poinformował, że ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem

1 lipca 2011r. mówi o umorzeniu zobowiązań cywilno – prawnych. Obecnie SP ZOZ

posiada  zobowiązania  w  wysokości  ok.  6  mln,  prowadzi  inwestycje  np.



zagospodarowanie  terenu  wokół  szpital.  Być  może  warto  byłoby  ustalić  priorytety

w inwestycjach.  Niewątpliwie jest  potrzeba zagospodarowanie  terenu wokół szpitala,

jednak  należy  się  zastanowić  czy  na  chwilę  obecną  jest  to  inwestycja  priorytetowa.

Radny poinformował, że Starosta tchnął w niego trochę optymizmu, jednak czas płynie

a jest już dość późno. 

Radna K. Estkowska  – poinformowała, że podsumowując wielogodzinne dyskusje nt.

służby zdrowia zarówno podczas komisji stałych jak i teraz, uważa, pozytywna rzeczą

z nich jest ustalenie jakiejś płaszczyzny rozmowy pomiędzy przedstawicielami kadry

zarządzającej SP ZOZ a radnymi Rady Powiatu. Uważa, że przeszliśmy na taki poziom

rozmowy,  gdzie  komunikacja  i  wymiana  a  zdań  była  bardzo  dobra,  jest  nić

porozumienia.  Z  całą  pewnością  czeka  nas  ciężka  praca.  Radna  poinformował,

że zobowiązała się w imieniu rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 na Popławach

przekazać podziękowania dla Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku, ponieważ po 20 latach w

szkole jest pielęgniarka. Dodała, że do szkoły uczęszczają dzieci przewlekle chore, np.

z  cukrzycą.  Stąd  rodzice  i  nauczyciele  nieustannie  wnioskowali  o  utworzenie  etatu

pielęgniarki w szkole. Taki etat został w szkole utworzony. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji: 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 5 Radnych

Informacja została przyjęta. 

Ad.  7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik  aby  w jego  imieniu  przedstawiła  Uchwałę

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Skarbnik –  przedstawiła  Uchwałę  Nr  318/C/2011  Składu  Orzekającego  Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  22  września  2001r.  wyrażającą  opinię

o przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego informacji  o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2011r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 



Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu

o  przedstawienie  opinii  komisji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za

I półrocze 2011
Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  –  Pani  Dorota  Sobolewska  Biesiekierska –

poinformowała,  że  Komisja  Rewizyjna  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu

19 października 2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu

za I półrocze 2011r.

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pani  Halina  Banach –

poinformowała, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowała na posiedzeniu

w dniu 19 października 2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała   informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu

za I półrocze 2011r.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska -

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 października

2011r. pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za

I półrocze 2011r.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański – poinformował,

że  Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 17 października 2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu

za I półrocze 2011r.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 19 października

2011r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XVII Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

W związku  z brakiem głosów w dyskusji  Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji: 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 



Ad.  8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały 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  do  projektu  uchwały  omówionego  podczas  posiedzeń

komisji prosi o wprowadzenie następujących zmian:

– wprowadzenie do budżetu dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na zadania

obrony  w  wysokości  5.000  zł.  Środki  te  zostały  przeznaczone  na  akcję

“NAREW2011”

– wprowadzenie do budżetu dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na zadania

obrony  w  wysokości  11.000  zł.  Środki  te  zostaną  przeznaczone  dla  zespołów  ds

orzekania o niepełnosprawności

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zenon Kołodziejski

odczytał treść uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XVII/72/2011 została podjęta. 

Ad.  9

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 16 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XVII/73/2011 została podjęta. 

Ad.  10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011r. 

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. Był nieobecny na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/74/2011 została podjęta. 

Ad.  11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/75/2011 została podjęta. 

Ad.  12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  realizacji  “Programu

współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  rok  2010  z  organizacjami  pozarządowymi

i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku



publicznego”

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem spra-

wozdania:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.  13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie:  “Programu współpracy  powiatu  pułtuskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 

Przewodniczący  poinformował,  że  na  realizację  ww.  programu  w  budżecie  powiatu

został zabezpieczonych 50.000 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 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/76/2011 została podjęta. 

O godz. 17.45 Przewodniczący zarządził 15 -minutowa przerwę. 

Ad.  14

Po przerwie o godz. 18.00 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następ-

nego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  “Programu

Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:



Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/77/2011 została podjęta. 

Ad.  15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/78/2011 została podjęta. 

Ad.  16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Pułtusku.

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. Był nieobecny na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/79/2011 została podjęta. 

Ad.  17



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały w sprawie: ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Puł-

tuskiego

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. Był nieobecny na sali obrad.

Uchwała Nr XVII/80/2011 została podjęta. 

Ad.  18

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Wydelegowanie przedstawiciela Rady Powiatu w Pułtusku do komisji miesz-

kaniowej.

Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę Pana Wiesława Cienkowskiego jako

przedstawiciela Rady Powiatu w Pułtusku do komisji mieszkaniowej. 

Przewodniczący  zapytał  czy  Pan  Wiesław  Cienkowski  wyraża  zgodę  na  udział

w pracach komisji mieszkaniowej?

Radny Wiesław Cienkowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji mieszkaniowej. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  kandydatury  Pana  Wiesława

Cienkowskiego  na przedstawiciela do komisji mieszkaniowej.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie głosował. 

Dwóch  radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad.

Przedstawicielem  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  komisji  mieszkaniowej  został  Pan

Wiesław Cienkowski. 



Ad.  19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego  nt.

oświadczeń majątkowych.  

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  artykułem 25c  ustęp 12  ustawy  z dnia

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, jestem zobligowany do złożenia Radzie

Powiatu  informacji  na  temat  analizy  oświadczeń  majątkowych,  w  terminie  do

30 października. 

Przewodniczący  poinformował,  że w  terminie  do  dnia  30  kwietnia  2011r.  wszyscy

Radni  Rady  Powiatu  złożyli  oświadczenia  o  stanie  majątkowym  –  w  dwóch

egzemplarzach wraz z kserokopią zeznania podatkowego PIT.

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem  Nr  85/2007  wydanym  przez

Starostę  Pułtuskiego  w  dniu  12  grudnia  2007r.,  przyjmuje  i  przechowuje  Sekretarz

Powiatu.

Zgodnie  artykułem  25c  ustęp  6  cytowanej  ustawy,  po  jednym  egzemplarzu

oświadczenia majątkowego oraz zeznania podatkowego zostało przekazane Urzędowi

Skarbowemu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 25 października 2011r. na jego ręce wpłynęło

pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Pułtusku  informujące  o  przeprowadzonej

analizie oświadczeń majątkowych i stwierdzeniu pewnych nieprawidłowości, o których

Szanowni Radni zostaną poinformowani stosownym pismem. 

Przewodniczący  poinformował,  że  w wyniku  przeprowadzanej  analizy  oświadczeń

majątkowych w złożonych dokumentach nie wykazano rażących nieprawidłowości. 

Zgodnie  z  obowiązkiem ustawowym  treść  oświadczeń  majątkowych  została  opubli-

kowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta  – poinformował, że do dnia 30 kwietnia 2011r. wszystkie osoby zobowiązane

do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły wymagane dokumenty. 

Oświadczenia złożyli: 

– członkowie Zarządu Powiatu,

– Sekretarz Powiatu, 



– Skarbnik Powiatu, 

– Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

– oraz  pracownicy  Starostwa  i  jednostek  organizacyjnych,  którzy  wydają  decyzje

administracyjne w imieniu Starosty.

Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym po

jednym  egzemplarzu  oświadczenia  majątkowego  zostało  przekazane   do  Urzędu

Skarbowego  w  Pułtusku,  natomiast  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dwóch

pracowników jeden egzemplarz oświadczenia został złożony w Urzędzie Skarbowym w

Ciechanowie  oraz  jeden  w  Urzędzie  Skarbowym  w  Wyszkowie.  Oświadczenie

majątkowe  Starosty  Pułtuskiego  –  jako  Przewodniczącego  Zarządu  Powiatu  zostało

przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem  Nr  85/2007  wydanym  przez

Starostę  Pułtuskiego  w  dniu  12  grudnia  2007r.,  przyjmuje  i  przechowuje  Sekretarz

Powiatu.

Starosta poinformował, że w dniu 25 października 2011r. do Przewodniczącego Rady

Powiatu  w  Pułtusku  wpłynęło  pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Pułtusku

informujące  o  przeprowadzonej  analizie  oświadczeń  majątkowych  i  stwierdzeniu

pewnych  nieprawidłowości,  o  których  osoby  składające  oświadczenia  majątkowe

zostaną poinformowani stosownym pismem. 

Podczas przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono istotnych

merytorycznych nieprawidłowości. 

Zgodnie  z  obowiązkiem  ustawowym  treść  oświadczeń  majątkowych  została

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Ad.  20

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  następujące  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.:



– Nr 68/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. Zgodnie z uchwałą budżet został zwiększony

o kwotę 21.587 zł 

– Nr 72/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Została podzielona rezerwa celowa w kwocie

4.900  zł  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Pułtuski. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.119.902 zł

– Nr  74/2011  z  dnia  12  lipca  2011r.  Zgodnie  z  uchwałą  został  zwiększony  budżet

o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjna i kartograficzne. 

– Nr  79/2011  z  dnia  20  lipca  2011r.  Zgodnie  z  uchwałą  został  zwiększony  budżet

o kwotę 26.504 zł. 

– Nr 83/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. Zgodnie z uchwałą został zwiększony budżet

o  kwotę  78.474  zł  –  dotacje  celowa  z  budżetu  państwa  z  przeznaczeniem  dla

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

– Nr 91/2011 z dnia  26  sierpnia  2011r.  Zgodnie  z  uchwałą  dokonano zmniejszenia

dochodów budżetu  powiatu  o  kwotę  432  zł  oraz  zwiększenia  dochodów  budżetu

powiatu o kwotę 17.500 zł. 

– Nr 100/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. Została podzielona rezerwa celowa w kwocie

316.696 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych

stopni awansu zawodowego. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 776.706 zł. 

– Nr 103/2011 z dnia 13 września 2011r. Została podzielona rezerwa celowa w kwocie

5.600  zł  z  przeznaczeniem  na  stypendia  sportowe  dla  uczniów  ze  szkół

ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  powiat  pułtuski.  Rezerwa  celowa  po

zmianie wynosi 771.106 zł. 

– Nr 107/2011 z dnia 20 września 2011r. Zgodnie z uchwałą został zwiększony budżet

o kwotę 35.151 zł. 

– Nr 111/2011 z dnia 27 września 2011r. Zgodnie z uchwałą został zwiększony budżet

o kwotę 52.298 zł. 

– Nr  117/2011  z  dnia  11  października  2011r.  Została  podzielona  rezerwa  celowa

w  kwocie  6.000  zł  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wynosi 765.106 zł. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  na  temat  uchwał



Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad.  21

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 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad.  22

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 jeśli chodzi o  wnioski, jakimi zakończyła się konferencja

regionu północnego Mazowsza pt. “Jakość w edukacji” przyczyniła się ona do tego, że

zostały  przekazane  informacje  o  osiągnięciach  w  nauczaniu  i  wynikach  uczniów.

Została  potwierdzona konieczność  rozmów i spotkań  w szerszym gronie  nauczycieli

i dyrektorów w celu podjęcia działań, aby nawiązać współpracę na poziomie wszystkich

szkół  od  szkół  podstawowych  przez  gimnazja  po  szkoły   ponadgimnazjalne,  aby

stopniowo poprawić wyniki w nauczaniu. Ponadto konferencja ta potwierdziła również

konieczność  dalszych  spotkań  na  poziomie  dyrektorów szkół  powiatu  w  formie  np.

warsztatów. Starosta dodał, że szczegółowych informacji w tym temacie udzieli Starosta

Witold Saracyn.  zakończyła się ta konferencja, czy konferencja spełniła oczekiwania



organizatorów. 

Starosta Witold Saracyn – poinformował, że do zorganizowania konferencji przyczyniły

się  2  fakty.  W grudniu  2010r.,  gdy  na  Starostę  Pułtuskiego  został  wybrany Edward

Marek  Wroniewski,  podkreślił  on,  że  jednym  z  trzech  obszarów  ważnych  dla

funkcjonowania  powiatu  jest  oświata.  Było  to  główną  przyczyną  zorganizowania

konferencji.  Następnie  Radny  Saracyn  poinformował,  że  w  dniu  21  lutego  2011r.

uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli

również przedstawiciele powiatów.  Organizacja konferencji zakładała następujące cele:

– uruchomienie  poważnej  refleksji  nad  budowaniem systemu jakości  w  edukacji  na

wszystkich  etapach  w  oparciu  o  doświadczenia  lokalnych  szkół  i  placówek

oświatowych,

– poznanie opinii, koncepcji, metod działania i doświadczeń w oparciu o uregulowania

prawne w dziedzinie rozwoju edukacji, 

– wskazanie  na  ścisły  związek  jakości  z  pracą  dydaktyczno  –  wychowawczą

nauczyciela,  przedstawienie  wiodącej  roli  nauczyciela  w  osiąganiu  pozytywnych

efektów  w  pracy  szkoły  spełniającej  oczekiwania  uczniów,  rodziców,  nadzoru

pedagogicznego i władz samorządowych.

Radny Saracyn poinformował, że na konferencję został zaproszony m.in. Pan Mariusz

Dobijański  I  Mazowiecki  Wicekurator  Oświaty,  który  omówił  stan  oświaty

w  województwie  mazowieckim,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  północnej  części

mazowsza. Powodem, dla którego wybrano taką tematykę był fakt, że na konferencji

w lutym 2011r.  radny  pozyskał  informacje,  że  jeśli  chodzi  o  stan  edukacji  uczniów

w  wieku  przedszkolnym  nie  jest  on  zadowalający,  a  sprawdziany  w   szkołach

podstawowych, gimnazjach jak też egzaminy maturalne pozostawiają wiele do życzenia.

Poza tym praca jednostki jaką jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

również nasuwa pewne refleksje do tego, że można pracować lepiej. Dlatego podczas

konferencji była omawiana jakość edukacji w różnych perspektywach. Zaproszony na

konferencję I Mazowiecki Wicekurator Oświaty omówił edukację z perspektywy organu

nadzorującego szkoły. Zwracana była szczególna uwaga na to, aby nie podsumowywać

rozmów i  szukać  winnych  takiego  stanu  rzeczy,  tylko  przedstawić  fakty.  Kolejnym

zaproszonym  gościem  była  Pani  prof.  dr  hab.  Henryka  Kwiatkowska  Kierownik

Katedry  Pedagogiki i Pedeutologii AH im. A. Gieysztora w Pułtusku, która omówiła



temat  pt.  Świat  nauki  na  rzecz  edukacji  a  Pani  Lucyna  Pruska  -  Bujko  przedstawia

referat  pn.  Partnerzy  w szkole,  efektywne metody  wspierania  pracy  z uczniem. Pani

Pruska  –  Bujko  jest  trenerem,  konsultantem,  mediatorem  autorką  programów

szkoleniowych i edukacyjnych, otrzymała również kilka zaproszeń na posiedzenia rad

pedagogicznych.  Kolejny  referat  o  innowacyjności  szkoły,  wiedzy  i  umiejętności

wygłaszała  Pani  Zofia  Stypińska.  Pani  Stypińska przedstawiła  również  informację  nt

funkcjonowania szkół rolniczych. Kolejnym tematem omawianym podczas konferencji

był  wpływ zmian w kształceniu zawodowym na podnoszenie jakości  edukacji,  który

omawiał Zastępca Dyrektora  Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwa Edukacji Narodowej  Jacek Falkowski. Początkowo konferencja miała się

odbyć się w dniu 6 września, jednak została przesunięta 28 września, ponieważ w dniu

19 września miało miejsce posiedzenie Sejmiku, podczas  którego była podejmowana

decyzja o przyjęciu ustawy dot.  kształcenia zawodowego, którą przygotowywał m.in.

Pan   Jacek  Falkowski.  Na  jego  prośbę  został  przesunięty  termin  konferencji.

W konferencji  uczestniczyła  również  Pani  Dorota  Granoszewska  –  Babiańska,  która

ponad  20  lat  była  związana  z  Gdańskim  Liceum  Autonomicznym  jako  nauczyciel

i  Dyrektor.   Pani    Dorota  Granoszewska  –  Babiańska  omówiła  referat  pt.  System

doskonalenia nauczycieli i kompleksowe wspomaganie szkół. 

Radny  Saracyn  poinformował,  że  założone  cele  związane  z  konferencją  zostały

częściowo  zrealizowane.  Poza  tym  konferencja  miała  stanowić  pewnego  rodzaju

wprowadzenie do dyskusji, na przełomie października i listopada zostaną opracowane

materiały  z  konferencji.  Konferencja  nie  miała  na  celu  wypracowania  konkretnych

wniosków,  które  można byłoby  narzucić  innym szkołom i  placówkom oświatowym.

Radny poinformował, że chciałby, aby ta konferencja przyczyniła się do tego aby wyjść

z  propozycją  spotkań   grup  dyrektorów,  pedagogów,  wychowawców  klasowych  itp.

celem  omawiania  problematyki  jakości  edukacji,  jakości  pracy  nauczycieli,  jakości

pracy  nauczycieli  z  rodzicami,  jak  również  o  wspomaganiu  szkół  przez  samorządy

lokalne. W monecie, gdy wszystkie płaszczyzny będą pracować poprawnie, wówczas

będzie można powiedzieć, że dużo zostało zrobione w dziedzinie edukacji. 

Starosta – poinformował,  że jeśli  chodzi  o interpelacje  radnej  Estkowskiej  dotyczącą

rozmów z Panią Patejuk, rozmowy odbywają się cyklicznie. Dodał, że ma możliwość

uczestniczenia  w  rozmowach  prowadzonych  pomiędzy  Panią  Patejuk  a  Dyrektorem



Buraczyńskim. Starosta poinformował, że w niedalekiej przyszłości będą miały miejsce

pewne  fakty,  które  pozwolą  na  potwierdzenie  słów,  które  Starosta  wypowiedział  na

jednym z posiedzeniu komisji, że wyraził ubolewanie, że doszło do takiego faktu, że

osoby  z takim życiorysem i  zaangażowaniem musiały  rozstać  się  z  zakładem pracy.

Starosta  poinformował,  że  ma nadzieję,  że  fakty,  które  zaistnieją,  potwierdzą  opinię

którą wyraził wcześniej. Jeśli chodzi zawarcie ugody są pewne trójstronne uzgodnienia,

które doprowadza do wspólnych rozstrzygnięć. Rozmowy są trudne, ponieważ sprawa

jest  skomplikowana.  Powoli  sprawy  zmierzają  w  jednym  kierunku.  Chciałby  aby

rozstrzygnięcia  była  satysfakcjonujące  dla  każdej  ze  stron  poprzez  osiągnięcie

kompromisu.  Starosta  poinformował,  ze  nie  Chciałby  zapowiadać  pewnych  działań,

lepiej na jednej z następnych sesji powiedzieć już o faktach. Ma nadzieję, że wcześniej

czy później problem ten zostanie rozwiązany. 

Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą funkcjonowania laboratorium w SP ZOZ, Starosta

poinformował,  ze  Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  jest  na  etapie  zapoznania  sie  ze

złożonymi  ofertami.  Były  one  również  przedstawione  podczas  posiedzenia  Zarządu

Powiatu w dniu dzisiejszym. Przed ostateczną decyzją o zlecenie usługi na zewnątrz, na

posiedzeniu  Zarządu  w  dniu  2  listopada  2011r.  Dyrektor  SP  ZOZ  przedstawi

szczegółową kalkulację kosztów wydzierżawienia pomieszczeń Szpitala i Przychodni na

udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej.  Starosta

poinformował,  że  wychodząc  na przeciw zapisom wystąpienia  pokontrolnego NIK-u

o  potrzebie  formy  pisemnej,  kalkulacji  należy  wypełnić  zapisy  tego  wystąpienia  na

przyszłość. 

Starosta poinformował, że jeśli chodzi o interpelację dotyczącą wypłaty wynagrodzeń

dla  załogi  SP  ZOZ na  dzień  28  października  2011r.,  Starosta  poprosił  o  udzielenie

odpowiedzi Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku.

Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku  p.  Z.  Buraczyński – poinformował,  że nie ma pełnej

wiedzy  na  temat  czy  do  28  października  2011r.  dotrą  środki  z  NFZ.  W momencie

otrzymania środków z NFZ w trybie natychmiastowym zostanie uruchomiona wypłata

wynagrodzeń dla pracowników.  Obecnie ilość wykonanych zadań w SP ZOZ wskazuje

na  to,  że  środków  na  wynagrodzenia  wystarczy.  Jednak  miesiąc  się  jeszcze  nie

zakończył a NFZ rozlicza środki 5 dni po zakończeniu miesiąca. Czasami NFZ wypłaca

też  środki  w  formie  zaliczek.  Powinno  do  SP  ZOZ  wpłynąć  ok.  1,6  -  1,7  mln  zł,



a fundusz płac wynosi 1,4 mln zł. 

Starosta –  poinformował,  że  są  to  konsekwencje  relacji  przychodów do  zobowiązań

płacowych. Aby móc pozyskać pieniądze z NFZ muszą być one najpierw wypracowane

przez  załogę.  Dodał,  że jednoznacznie  mówi o tym od początku,  że póki nie będzie

sygnałów, że jest stabilizacja personelu szpitala i przychodni, póty nie będzie akceptacji

Starosty na zwiększanie kredytów SP ZOZ. Decyzje, które pozwolą na wykonanie ruchu

do  przodu  będzie  przyspieszenie  rozszerzenia  świadczeń,  np.  poprzez

zagospodarowanie wolnych powierzchni, czy doposażenie w niezbędny drobny sprzęt

na niektórych oddziałach, będzie można mówić wówczas, gdy będzie pełna stabilizacja

zatrudnienia,  uregulowanie  umów  o  pracę  i  pełna  mobilizacja  złogi.  Do  tego  czasu

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku będzie musiał się zmierzyć  zabezpieczeniem wszystkich

zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracownikom, przy wpływach z NFZ wypracowanych

przez załogę SP ZOZ. Są to koszty, które należy ponieść, w momencie “poluzowania”

strata  może  przyrastać  a  mobilizacja  zmian  zostanie  zmniejszona.  Starosta  wyraził

nadzieje, że będziemy sobie radzić z taką sytuacją a w przyszłości zagrożenia, o których

dziś rozmawiamy nie będą dotyczyły placówki pułtuskiej służby zdrowia. 

Następnie Starosta poinformował, że jeśli chodzi o interpelacje dotyczącą ul. Grabowej

i ul. Tysiąclecia odpowiedzi udzieli Starosta Andrzej Dolecki. Dodał, że jeśli chodzi o

ul.  Tysiąclecia,  mamy  świadomość  problemów  i  konieczności  bezpieczeństwa

zgłaszanych  przez  radną  Estkowską,  będą  podejmowane  sukcesywnie  decyzje,  które

podniosą  bezpieczeństwo  na  tej  ulicy,  natomiast  nie  widzi  możliwości  wystąpienia

z  propozycjami  wykonania  prac  inwestycyjnych,  które  jednoznacznie  rozwiązałyby

problem. Powiatu na to nie stać i należy szukać środków aby można było zrealizować

taka inwestycję. 

Wicestarosta  Andrzej  Dolecki –  odnośnie  inwestycji  przeprowadzanej  w  Grabówcu,

poinformował,  że  po  przeprowadzonym  przetargu,  w  październiku  2010r.  została

podpisana  umowa  z  firmą  KDL  M.  Tyszka  z  Ostrołęki.   W  związku  z  tym,  że

w ubiegłym roku szybko nastała zima, prace zostały przesunięte na wiosnę 2011r. Firma

KDL M. Tyszka opieszale wykonywała prace,  po czym po wykonaniu najprostszych

prac  zeszła  z  budowy.  W chwili  obecnej,  przy  pomocy radców pranych staramy się

doprowadzić  do  tego,  aby  uzyskać  od  firmy  KDL  M.  Tyszka  karę  umowną  za

niewywiązanie  się  z  umowy.  Trwają  również  rozmowy  z  Powiatowym Inspektorem



Nadzoru Budowlanego nt. zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na budowanym

odcinku  dla  ruchu  kierowców  jak  i  pieszych.  Na  drodze  zostanie  umieszczone

odpowiednie  oznakowanie.  Jeśli  chodzi  o  ubytki  masy  asfaltowej,  zostaną  one

wypełnione  innym materiałem.  Na  wykonanie  tej  inwestycji  został  również  złożony

wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-

2011  (tzw.  schetynówka),  jednak  rozstrzygnięcie  jego  będzie  znane  w  listopadzie.

W momencie otrzymania środków i po ogłoszeniu przetargu najwcześniej w przyszłym

roku  będzie  można  tą  inwestycję  zrealizować.  Jeśli  nie  uda  się  pozyskać  środków

z zewnątrz,  wówczas  trzeba  będzie  inwestycję  dokończyć  w standardzie  zbliżonym.

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  radna  K.  Estkowska,  która  zgłaszała

interpelacje  musiała  wyjść  na  spotkanie,  dlatego  chciałby  się  ustosunkować  się  do

odpowiedzi. Jeśli chodzi o ul. Tysiąclecia zdaje sobie sprawę, że powiatu nie stać na to,

aby  wykonać  parkingi  przy  tej  ulicy,  jednak  uważa,  że  taka  forma  ograniczenie

prędkości na tej ulicy jaką są wysepki  przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego i SOSW im.

A. Karłowicz nie stanowią dużego kosztu i warto byłoby rozważyć ich usytuowanie.

Dlatego składa wniosek o rozważenie takiego rozwiązania. 

Jeśli chodzi o laboratorium, w ogłoszeniu w ofercie przetargowej SIWZ musiało być

wymienione  zakup  usług  przez  SP ZOZ oraz  określać  dalsza  sytuacje  pracowników

laboratorium. Odpowiedź dot. laboratorium nie satysfakcjonuje go. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Saracyna, dot. Konferencji, radny poinformował,

że ciekawym celem konferencji jest uruchomienie refleksji, związek pomiędzy jakością

i pracą nauczyciela oraz najnowsze uregulowania prawne. Rozumie, że cele te zostały

spełnione.  Radny  zapytał,  któremu  Dyrektorowi  szkoły  nie  zależy  na  jakości  pracy

szkoły,  nie  wspominając  o  nauczycielach?  Dodał,  że  on  nie  zna  takiego.  Radny

poinformował, że radny Saracyn mówił również o szerokim wachlarzu zagadnień. Czy

w takim razie tak szerokie tematy powinny być podejmowane na konferencji? Radny

poinformował,  że  słyszał  również  o  stworzeniu  grupy  dyrektorów,  wychowawców

klasowych. Następnie dodał, że radny Saracyn jako wieloletni doświadczony dyrektor

szkoły  wie  doskonale,  że  w szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  są  zupełnie  inne

problemy niż w szkołach  ponadgimnazjalnych.  Nie  wyobraża  sobie  jak  dalej  można

kontynuować  to  zagadnienie.  Radny  zaznaczył,  że  Rada  Powiatu  jest  organem

założycielskim dla szkół ponadgimnazjalnych w tym temacie można mówić o jakości



edukacji  w  szkołach  ponadgimnazjalnych,  jednak  ma  niewielki  wpływ  na  prace

gimnazjum czy tez szkół podstawowych. Radny zwrócił uwagę na to, że każda szkoła

monitoruje jakość nauczania, jest to obowiązek dyrektora szkoły, a wyniki są dostępne

na  stronach internetowych.  Uważa,  że  każdy  rozsądnie  myślący  człowiek uruchamia

taką refleksję. Ponadto prawo oświatowe zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego

uważa,  że  wszyscy  dyrektorzy  szkół  uczestniczą  w wielu  szkoleniach  na  ten  temat,

dokształcają się. Radny poinformował, że jako rada Powiatu powinniśmy się skupić na

zagadnieniach, które nas dotyczą. 

Starosta – poinformował, że zgodziłby się z radnym Łachmańskim, jednak wyniki matur

w powiecie są, jakie są, a jesteśmy na szarym końcu na Mazowszu i w kraju. Być może

dobrze jest prowokować dalsze dyskusje i przemyślenia, aby zastanowić się wspólnie

dla polepszenia sytuacji. Gdyby wyniki matur były dobre, wówczas nie byłoby potrzeby

prowokowania  dalszych  rozmów.  W momencie,  gdy  mówimy  o  tym,  ze  nie  mamy

wpływu na poziom w szkołach znajdujących się pod nadzorem gmin, rzeczywiście jest

to  prawda,  dlatego  staramy  się  znaleźć  wspólną  płaszczyznę  rozmów  pomiędzy

dyrektorami  i  nauczycielami  szkół,  aby  nie  słyszał  odpowiedzi,  że  dostajemy  taki

materiał  do  szkół  gimnazjalnych.  Starosta  poinformował,  że  nie  chce  słyszeć  takiej

odpowiedzi,  zaznaczył,  że chce wspólnie  prowadzić rozmowy,  które  doprowadzą do

tego,  że  zostanie  znaleziony  sposób  na  zmianę.  Starosta  zaznaczył,  że  nie  szuka

winnych,  chce  jedynie,  aby  stan  pułtuskiej  oświaty  i  jej  wyniki  powoli  zaczęły  się

zmieniać. Dlatego jest taka rozmowa. 

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  nie  kwestionuje  słów  Starosty,  jednak

chciałby, aby Rada Powiatu zajmowała się tym co znajduje się w jej kompetencjach. 

Starosta – poinformował,  że właśnie dlatego trwa taka dyskusja.  Odpowiedź dot.  tak

słabych wyników jest jedna, że dostajemy taki słaby materiał ze szkół gimnazjalnych,

z którym jest robione wszystko, co można.  Starosta poinformował,  że chce wspólnie

z  osobami,  które  maja  wpływ  na  poziom  edukacji  w  szkołach  podstawowych

i gimnazjach, aby doprowadzić do polepszenia wyników matur. Skoro jest tak dobrze, to

dlaczego jest tak źle. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że nie chce dyskutować w tej kwestii, kto jest

winien  takiej  sytuacji,  nie  chce  nikogo  obwiniać.  Nie  słyszał  nic  takiego  osobiście.

Poinformował,  że  chciałby  otrzymać  jakieś  dowody,  czy  jest  diagnoza  stanu



wyjściowego, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne. Mówienie o takiej sytuacji jest

dla radnego jest nieporozumieniem, chyba, że jest taka diagnoza. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pieńkos – poinformował, że na początku pierwszej klasy

szkoły ponadgimnazjalnej są przeprowadzane testy kompetencji po szkole gimnazjalnej.

Informacje  nt.  wyników  można  uzyskać  od  dyrektorów  szkół  z  jakim  bagażem

przychodzą  do  szkoły  ponadgimnazjalnej  uczniowie  gimnazjum.  Diagnoza  jest

prowadzona.  Odnośnie  ul.  Tysiąclecia  i  usytuowanie  na  niej  wysepki  w  celu

spowolnienia ruchu - Wiceprzewodniczący poinformował, że nie ma miejsca aby taką

wysepkę usytuować. Dodał, że Pani Zajdzińska tak spowalnia ruch, że bardziej już nie

można. Być może Radny Łachmański mógłby porozmawiać z burmistrzem, aby Pani

Zajdzińska  zamiast  wstrzymywać  ruch,  przeprowadzała  dzieci  przez  jezdnię.  Korek

samochodowy jest od ronda do szkoły podstawowej Nr 3. Jeśli chodzi o parkingi przy

ul. Tysiąclecia to znajdują się one na całej długości ZSZ im. Ruszkowskiego, następnie

parking  jest  przy  ul.  Harcerskiej.  Jeśli  zostałyby  wybudowane  parkingi  np.  przy

koszarach  to  nikt  tam się nie  będzie zatrzymywał,  ponieważ najwięcej  samochodów

zostawiają  uczniowie  ZSZ  im.  Ruszkowskiego.  Zbudowanie  parkingu  dalej  nie

rozwiąże  problemu,  ponieważ  młodzież  chce  parkować  jak  najbliżej  szkoły.

Wybudowanie wysepek jeszcze bardzie spowolni ruch i tym samym może spowodować

jeszcze większe zagrożenie, ponieważ ul. Tysiąclecia jest za wąska. 

Przewodniczący –  zaproponował  aby  o  tych  tematach  porozmawiać  na  osobności,

w gabinetach. Przewodniczący poinformował, że uczestniczył w konferencji i uważa, że

zbyt mało nauczycieli w niej uczestniczyło. Wszystkim nam zależy na tym, aby wyniki

matur młodzieży były lepsze. 

Starosta  –  poinformował,  że  nie  chciałby  rozmawiać  o  oświacie  w  taki  sposób,

ponieważ  nie  doprowadzi  to  do  partnerskich  stosunków.  Natomiast  w  przypadku

ul. Tysiąclecia Starosta poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie

informacji nt. propozycji jakie mogą być zrealizowane na tej ulicy.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Julian Kutner – poinformował, że jeśli chodzi

o  ul.  Tysiąclecia  występują  tam  3  problemy:  duży  ruch  samochodowy,  duży  ruch

pieszych oraz zaparkowane przy ulicy samochody. Przebudowa tej ulicy jest związana

z wysokimi kosztami, na które powiat nie jest gotowy. Dyrektor poinformował, ze został

przygotowany projekt organizacji ruchu, który zakłada pewne minimalne rozwiązania



w  postaci  m.in.  wymalowanie  oznakowania,  np.  zakaz  parkowania  na  pewnych

odcinkach, aby odsunąć parkujące samochody od przejścia dla pieszych.  Jeśli chodzi

o usytuowanie tzw. azyli dla pieszych czyli wysepek, Dyrektor poinformował, że jest to

pomysł  warty  rozważenia.  Jednak  na  chwilę  obecną  została  sporządzony  projekt

organizacji  ruchu, wstępnie  uzgodniony z naczelnikiem ruchu drogowego.  Natomiast

egzekwowaniem przestrzegania oznakowań zajmie się policja. 

Dyrektor  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  ul.  Grabową,  zostały  wprowadzone

ograniczenia  tonażu  i  maksymalnej  prędkości,  na  przepustach,  które  są  w  budowie

zostały  ustawione  barierki,  które  mają  za  zadanie  zapobiec  wypadkom.  Stan  ul.

Grabowej nie jest zadowalający, chodnik nie został dokończony. Zwrócił uwagę na fakt,

że gdyby chodnik  został zakończony,  kostka zostałaby ułożona,  dalej  byłby problem

z  krawężnikami,  które  wystają  przysłowiowe  pół  metra  nad  jezdnię.  Jest  to

spowodowane  tym,  że  projekt  na  przebudowę  tej  ulicy  zakładał  kompleksowa

załatwienie  tematu,  czyli  chodniki,  rowy  odwadniające,  nowa  nawierzchnia.  Obecna

sytuacja na ul. Grabowej jest konsekwencją tego, że realizując inwestycje wykonuje się

tylko pewien element całości przygotowanej przez projektanta. Skutek takiego działania

widać przy tej inwestycji, ponieważ na odcinku 600 m  ulicy został wykonany chodnik

razem z nawierzchnią, a dalsze 2,5 km jest tylko chodnik z wystającymi krawężnikami. 
Radny K. Łachmański – zwrócił się do Krzysztofa Pieńkosa, informując go, że nie może

nakazać  Burmistrzowi  sprawy przeszkolenia  pracownika,  ponieważ to  Burmistrz  jest

jego  szefem a nie  odwrotnie.  Następnie  poinformował,  że  w swoich  wypowiedziach

apelował  do  tego  aby  zajmować  się  sprawami,  które  leżą  w  kompetencjach  Rady

Powiatu. Analizując poziomy kształcenia, kto jest winny, można dojść do tego, że to

rodzice są  winni,  maja niedobre  dzieci.  Porządkowanie  pewnych spraw powinno sie

zacząć od tzw. “własnego podwórka”, od siebie. O to apelował radny. Jeśli chodzi o ul.

Tysiąclecie rozumie, że sytuacja jest, jaka jest, jednak nie jest to droga, na której można

osiągać  nie  wiadomo  jak  duże  prędkości.  Chodzi  mu  tylko  o  bezpieczeństwo

uczestników ruchu drogowego i pieszych. 

Wiceprzewodniczący  Rady  K.  Pieńkos –  poinformował,  żeby  kolega  Krzysztof

Łachmański nie brał do siebie jego wypowiedzi. Dodał, że również uczy w gimnazjum

i  wie  jakie  tam  są  problemy.  Zaznaczył,  że  woli  uczyć  2  godziny  w  ZSZ  im.

J. Ruszkowskiego niż 1 godzinę w gimnazjum. Młodzież w gimnazjum jest w dziwnym



wieku  i  są  z  nią  problemy.  Nie  obwinia  nauczycieli   z  gimnazjum za  taki  poziom,

ponieważ sam tam uczy. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że każdy wie jak jest, dlatego zamiast oskarżać

należy zacząć od własnych kompetencji. 

Ad.  23

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu   porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Pan K. Sieńkowski – poinformował, że nie jest radnym, jednak sprawy służby zdrowia

leżą  mu  na  sercu.  Zapytał  czy  zaufanie  do  władz  SP  ZOZ,  w  kontekście  artykułu

w  gazecie,  Starosta  buduje  na  programie,  który  został  stworzony  przez  ludzi

odpowiedzialnych  za  poziom  świadczeń  zdrowotnych.  Czy  taki  program  został

stworzony, czy tylko na zasadzie ludzkiej przekory, że musimy grać, a w trakcie gry nic

się  nie  zmienia  zawodników?  Do momentu,  gdy  dojdzie  do  przekształcenia  szpitala

w spółkę upłynie jeszcze sporo czasu. Obywatelom przyjdzie chorować a władzy żyć.

Wiadomo, że my nie będziemy mieli zdrowia, a władza nie będzie miała z nami życia.

Jeśli strategia przekształcenia ma być budowana na zasadzie głębszego dna to są ludzie,

którzy się na tym poznają.  Łatwiej  się odbić od gorszych warunków,  jednak później

będzie to podlegało  pewnego rodzaju ocenie. Dodał, że nie chciałby, aby historia się

powtarzała, a historia lubi się powtarzać. Jeżeli nie ma programu i ludzi, którzy ponoszą

odpowiedzialność, znaczy, że nic nas nie usprawiedliwi przed taką oceną i opisywaniem

w gazetach. Zapytał czy jest program naprawczy SP ZOZ? Tylko nie na zasadzie, że

zwolnimy 3 osoby a przyjmiemy 6 i okaże się, że będzie to drożej kosztowało. 

Dodał, że na następnej Sesji prawdopodobnie poruszy ten temat ponownie, ponieważ

czuje się po części odpowiedzialny.

Starosta – zapytał, o jakim artykule Pan Sieńkowski mówił?

Pan K. Sieńkowski – poinformował, że mówił o artykule, który ukazał się w Tygodniku

Pułtuskim dot. kontroli NIK-u

Starosta –  poinformował,  że  w  momencie  zapoznania  się  z  całościowymi  zapisami

artykułu dot.  kontroli  NIK-u i  zarzutów w stosunku do dyrekcji  szpitala  oraz  władz

powiatu gostynińskiego, NIK jednoznacznie zarzuca nierealizowanie trudnych decyzji

programów naprawczych,  restrukturyzacji,  cięcia kosztów, zwalniania ludzi, które  by

doprowadziły  do  stabilizacji  finansowej  w  szpitalu.  Jeśli  chodzi  o  pułtuski  szpital,



wszystkie koncepcje przedkładane ustnie, potwierdzane dokumentami będą docelowo

w niedługim czasie jako dokument finalny, całościowa koncepcja, będzie zrealizowany

po  to  aby  można  było  rozliczać  z  harmonogramu  działań  i  z  tego  co  zamierzamy.

Jesteśmy  na  trudnym  etapie,  ponieważ  w  zawieszeniu  jest  zbudowanie  prawnego

systemu zdrowia,  przy  zmianie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.  Kierunek zmian

już jest znany, jednak o wszystkim decydują niuanse i zapisy w aktach wykonawczych.

Ciężko  jest  na  chwile  obecna  jednoznaczni  panu  Dyrektorowie  SP  ZOZ  złożyć

propozycje co do czasu, kosztów gdy nie są znane ramy, w których można się poruszać.

Starosta poinformował, że w momencie, gdy te ramy zostaną szczegółowo określone,

zasady są takie, że najpierw trzeba wydać pieniądze , aby potem uzyskać refundację,

czyli najpierw trzeba np. zatrudnić ludzi a potem zapytać NFZ czy da na to pieniądze.

Jest to ogromne ryzyko, jednak trzeba się z tym zmierzyć i takie ryzyko wkalkulować

w  propozycję  podejmowanych  decyzji.  Niezależnie  tego  czy  szpital  zostanie

przekształcony  sytuacja  zmusza  Dyrektora  do  podejmowania  wspólnych  rozmów

z personelem i decyzji, które pozwolą na utrzymanie płynności finansowej w szpitalu,

zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz niezbędne wyposażenie

i koszty dla zapewnienia funkcjonowania placówki. Starosta poinformował,  że trzeba

będzie podejmować decyzje, które będą obarczone ryzykiem. Dodał, że ma nadzieję, że

doświadczenie Dyrektora SP ZOZ w służbie zdrowia, również potwierdzone raportem

NIK-u o braku woli ze strony dyrekcji, która wynikała również ze strony władz powiatu,

w naszym przypadku nie będą miały miejsca. W niedługim czasie będzie znane nowe

kierownictwo  Ministerstwa  Zdrowia,  które  pozwoli  nam  na  podejmowanie  decyzji

zmierzających w dobrym kierunku. 

Pan K. Sieńkowski – zapytał czy Staroście został przedstawiony program naprawczy SP

ZOZ  w  Pułtusku?  Czy  ten  program  jest  dostępny  do  wglądu?  Jeśli  chodzi

o  wykorzystanie  sprzętu,  czy  Starosta  ma  wiedzę  na  temat  w  jakim  czasie  sprzęt

zostanie zagospodarowany, czy są zatrudnieni odpowiedni fachowcy do obsługi sprzętu

ze wszystkimi uprawnieniami?

Starosta –  poddał  pod  rozwagę  sytuację,  czy  na  dzień  dzisiejszy  lepiej  jest  na  siłę

ściągnąć fachowca z zewnątrz za duże pieniądze, a w zamian zwolnić 2 osoby, czy po

woli szukać takich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie płynności finansowej SP

ZOZ? Alternatywa jest prosta – wręczenie wypowiedzeń 30 pracownikom SP ZOZ aby



móc taką płynność zachować. Jednak na tak restrykcyjne decyzje dotyczące ludzi nie

chcemy  się  zgodzić.  Szukamy  takich  możliwości,  które  pozwolą  na  powolne,

sukcesywne i trwałe zmiany na poszukiwanie fachowców z zewnątrz przy jednoczesnej

akceptacji  zatrudnionej  już  załogi.  SP  ZOZ-u  nie  stać  na  to  aby  płacić  lekarzowi

z zewnątrz takich stawek jakie sobie życzy. 

Pan K. Sieńkowski – poinformował, że rozumie z wypowiedzi Starosty, że nie ma w SP

ZOZO takiego programu?

Starosta –  poinformował,  że  jako  dokumentu  całościowego  z  datami,  kosztami,

efektami,  na chwilę  obecną nie ma. Są dokumenty  cząstkowe,  które  dają możliwość

zapoznania  się  z  koncepcją  systematycznych  zmian.  Nie  ma  dotychczas  rozwiązań

systemowych  na  poziomie  rozporządzeń,  delegacji  prawnej,  które  pozwalają  na

opracowanie wiarygodnego dokumentu do zatwierdzenia przez Zarząd i Radę Powiatu.

Nie można na chwile obecną podejmować takiego ryzyka i zatwierdzić dokument, który

za np. 3 miesiące stanie się nieaktualny ze względu na zmianę przepisów.

Pan K. Sieńkowski – poinformował, że Starosta użył słowa “rozliczać”. Zaznaczył, że

jego intencją nie jest rozliczanie. Zadał pytanie dot. programu naprawczego SP ZOZ.

Posługując się językiem medycznym nie chciały aby w SP ZOZ były wykonywane tzw.

ruchy  Browna,  czyli  ruchy  chaotyczne,  ani  tym  bardziej  tzw.  “wymachiwanie

skalpelem” na oślep.

Starosta – poinformował, że w pełni się z tym zgadza. 

Pan  K.  Sieńkowski –  poinformował,  że  dobrze  byłoby  gdyby  taki  program  został

opracowany przed odpowiedzialnych ludzi oraz przedłożony do wiadomości. 

Starosta – poinformował, że w kontekście raportu NIK, Dyrektor Buraczyński, w chwili

gdy  pełnił  funkcję  Dyrektora  szpitala  w  Gotyninie,  nie  chciał  przyjąć  na  siebie

odpowiedzialności  za  przygotowanie  programu  naprawczego  i  podparł  się  firmą

zewnętrzną  z  odpowiednimi  uprawnieniami,  która  taki  program  przygotowała.

W raporcie  natomiast  można  znaleźć  zarzuty,  że  dyrektor  w  sposób  nieuprawniony

wydatkował środki pieniężne. 

Pan K. Sieńkowski – poinformował, że aby dobrze zarządzać to trzeba w pewien sposób

“przeżywać” to co się robi i ponosić odpowiedzialność.

Przewodniczący – poinformował, że mięło już 10 minut dyskusji. 

Pan K. Sieńkowski – podziękował za możliwość udziału w dyskusji. 



Starosta – poinformował, że będzie szczęśliwy, gdy każda osoba na swoim stanowisku

będzie ponosić pełną odpowiedzialność. Dodał, że chciałby, aby nie tylko Dyrektor SP

ZOZ ponosił odpowiedzialność, ale również personel szpitala. 

Pan Waldemar Patejuk – poinformował,  że jest  pełnomocnikiem procesowym swojej

żony  Grażyny  Patejuk  Przewodniczącej  Związku  Zawodowego  Solidarność,  która

w sposób karygodny, ze złamaniem prawa została zwolniona z zakładu pracy jakim jest

SP ZOZ w Pułtusku przez poprzedniego Dyrektora Narcyza Tokarskiego. Zaznaczył, że

znalazł się na tej Sesji, aby reprezentować interesy prawne swojej żony w stosunku do

władzy  oraz  żeby  pokazać,  że  “szary  obywatel”  nie  musi  z  pozycji  na  kolanach

rozmawiać z władzą tylko tak jak partner z partnerem. Pan Patejuk zwracając się do

Starosty  Edwarda  Wroniewskiego,  przekazał  wyrazy  uznania  dla  jednego  z  jego

licznych talentów, zaprezentowanych również podczas dzisiejszego posiedzenia, jakim

jest wybitny talent oratorski i krasomówczy, umiejętność odpowiadania na konkretne

pytanie w taki sposób aby nic nie odpowiedzieć. Dodał, że mówi o pytaniu dotyczącym

jego  małżonki  zadanym  przez  radną  K.  Estkowską  w  pkt  Interpelacje  i  zapytania

radnych. Pan Patejuk poinformował, że posiada szczególną legitymację aby zająć więcej

czasu  niż  zadanie  odpowiedniego  pytania,  ponieważ  w  odpowiednim  czasie  złożył

wniosek  o  rozpatrzenie  jego  sprawy  na  komisjach,  czyli  dziś  powinien  być  on

rozpatrywany przez Radę Powiatu. Dodał, że jako agnostyk przyznaje, że odstąpił od

swoich dotychczasowych poglądów, zawierzył Staroście, który stwierdził, że są realne

możliwości  do  wypracowania  wspólnego  stanowiska  w  sprawie  porozumienia.  Pan

Patejkuk  złożył  wniosek  formalny,  aby  Przewodniczący  Rady  korzystając  ze swoich

uprawnień  jeżeli  uzna  to  za  stosowne,  poddał  pod  głosowanie  wśród  radnych

następujący  wniosek:  czy  Rada  Powiatu  widzi  realne  możliwości  przeciwdziałania

w  poniższych  kwestiach.  Przed  Sądem  w  Ostrołęce  IV  Wydział  Pracy  toczą  się

4  postępowania  sądowe  wniesione  z  pozwu  jego  małżonki  Grażyny  Patejuk

o  przywrócenie  do  pracy,  o  mobbing  sytuacyjny,  molestowanie  urzędowe,

o sprostowanie świadectwa pracy i o nieuznanie wypadku przy pracy. Pozwy te oprócz

wartości  materilano  -  kodeksowej  posiadają  również  wymiar  regresu  materialnego,

opiewają na sumę 122.000 zł. Pozwy te będą rozpatrywane w trybie procedur sądowych.

Pan Patejuk poinformował,  że w dniu  22 marca 2011r.  wniósł  kodeksową skargę na

działanie ówczesnego Starosty Pułtuskiego Andrzeja Doleckiego na “przymykanie oka”



i  tolerowanie  poczynań  poprzedniego  Dyrektora  SP  ZOZ w Pułtusku  Pana  Narcyza

Krzysztofa  Tokarskiego.  Efektem  tych  nieodpowiedzialnych  działań  był  fakt,  że

7  października  2011r.  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  sądu  w jednej  z  tych  spraw

złożonych  pozwów i sędzia po wysłuchaniu referatów stwierdził, że widzi możliwość

kolektywnego  i  koncyliacyjnego  wypracowania  ugody  zmierzającej  do  polubownej

ugody bez konieczności orzekania o winie. Sędzia stał na stanowisku, że widzi formalne

warunki  aby  taka  ugodę  zawrzeć.  Pan  Patejuk  poinformował,  że  zaprezentował

dyrektorowi  SP  ZOZ  jak  i  Staroście  Pułtuskiemu  jego  skłonności  do  mocnego

ograniczenia swoich roszczeń do symbolicznej kwoty, ale nie takiej na lizaka czy na

kredki tylko w takiej wysokości aby władza odczuła, że niewłaściwe postępowanie rodzi

skutki.  Pan Patejuk poinformował, że od dnia 22 marca 2011r. prowadzi systematyczne

rozmowy z Dyrektorem, SP ZOZ w Pułtusku p. Z. Buraczyńskim oraz moderatorem

rozmów, którym jest Starosta Pułtuski. Dodał, że pomimo tego, że rozmowy zakończyły

się  fiaskiem,  Starosta  Edward  Wroniewski  wykazuje  niespotykaną  jak  na  warunki

pułtuskie elokwencję, erudycję i kulturę osobistą. Jest to jedyny człowiek z PSL-u, który

w  praktyce  realizuje  hasło  “Człowiek  jest  najważniejszy”.  Poinformował,  że  ma

nadzieje,  że  nie  będzie  to  “pocałunek  śmierci”.  Pan  Patejuk  poinformował,  że  do

7  listopada  jest  wskazany  przez  sąd  termin  wypracowania  ugody,  dziś  jest  już

26  października,  więc  jest  już  tylko  trochę  czasu  do  przedłożenia  sądowi  decyzji.

W  dniu  wczorajszym  o  godz.  10.00  nastąpiła  niespodziewana  wolta,  która

spowodowała,  że dobrze zapowiadająca się ugoda legła w gruzach z nieznanych mu

przyczyn, dlatego zwraca się do Przewodniczącego o zarządzenie głosowania po jego

wystąpieniu,  jeśli  uzna za konieczne,  czy są możliwości  do tego, aby do 7 listopada

wypracować ugodę i polubownie załatwić tą sprawę. Druga kwestia dotyczy tego, że

równolegle jest kwestia honorowo – ambicjonalna. Pan Patejuk poinformował, że jego

żona  została  mocno  doświadczona  przez  Pana  Andrzeja  Doleckiego  poprzez

niestosowne artykuły w prasie. Mówi tu o Tygodniku Regionalnym Kurier W, gdzie

Pan  Andrzej  Dolecki  autoryzował  wypowiedzi  w  sposób  uwłaczający  godności

osobistej.  Dnia  6  października  sporządził  notatkę  ze  sfingowanego  spotkania

spolegliwych związków zawodowych i opisał w formie krytycznej, paszkwilowej czy

prześmiewczej  rys  charakterystyczny  jego  małżonki.  W  związku  z  tym,  jako

pełnomocnik  procesowy  wniósł  na  ręce  Pana  Starosty  Edwarda  Wroniewskiego  aby



przeprowadził  koncyliacyjne  rozmowy  celem  przeproszenia  jego  małżonki  zarówno

w  środkach  publicznych  i  na  tablicy  ogłoszeń  przed  szpitalem,  za  niefortunne

sformułowanie.  Pomimo przedłużającego się terminu Pan Dolecki  nie chciał uczynić

tego  kroku  przyznania  się  do  politycznej  winy  i  przeproszenia  podrzędnego  sobie

pracownika,  uznając,  że  on  jako  władza  ma  tutaj  większe  priorytety  i  jemu  wolno

więcej. W związku z tym Pan Patejuk oznajmił, że kilka dni temu jego małżonka złożyła

zawiadomienie do prokuratury o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa z art.

216  znieważenie,  art.  218  przestępstwa  ściganego  z  urzędu  przeciw  prawom

pracowniczym.  Pan  Patejuk  poinformował,  że  ma  przed  sobą  zredagowany  pozew

skarbu państwa reprezentowanego przez Starostę  Doleckiego, gdzie jest zapisane aby

wyegzekwować prawnie przeprosiny. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozwu

Pan  Dolecki  dobrowolnie  przeprosi  i  wydrukuje  stosowne  przeprosiny  w  prasie

wówczas  nie  będzie  roszczeń  finansowych.  W  przeciwnym  razie  roszczeniem  będą

3 – miesięczne pobory Starosty Doleckiego. Pan Patejuk stwierdził, że nie jest jeszcze

za późno aby zahamować tą sprawę, poza tym ze swojej strony zobowiązuje się, że nie

nagłośni  jej  medialnie.  Jeżeli  Rada  uzna,  że  jego  wniosek  formalny  nie  jest  warty

głosowania,  uprzedził,  że  celem  przeciwdziałania,  że  będzie  bezlitosny,  użyje

wszystkich możliwych środków poprzez prasę lokalną, telewizji o zasięgu krajowym jak

i lokalnym. Pan Patejuk wniósł następujący wniosek formalny: czy są warunki formalne,

aby przeciwdziałać dalszej eskalacji jego działań, czy pozostanie to tylko na dzisiejszym

forum. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu radcę prawnego. 

Radca prawny – B. Sokalski – poinformował, że zawarcie ugody może nastąpić tylko

pomiędzy stronami, czyli w tej sytuacji pomiędzy przedstawicielem SP ZOZ w Pułtusku

albo prawnikiem reprezentującym zakład i Panem pełnomocnikiem albo powódką. 

Rada  Powiatu  nie  jest  kompetentna  do  nakazania  czy  określenia  warunków  ugody

pomiędzy  tymi  stronami.  Pracodawca  jest  SP  ZOZ  w  Pułtusku.  Są  to  decyzje

pozwanego, na które Rada, jako organ prowadzący nie ma wpływu. Jednak Pan Patejuk

jeśli czuje sie urażony takim stanem rzeczy może dochodzić swoich praw przed sądami.

Jako  radca  nie  widzi  możliwości  pozytywnego  wyroku,  jedynka  nie  zna  dokładnie

pozwu i może sie mylić. Przed sądem Pan Patejuk może dochodzić swoich spraw. 

Ad.  24



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  siedemnastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  zamknął  XVII  Sesję  Rady  Powiatu  w

Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.40

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz 


