
Protokół Nr XXI/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  20 lutego  2012r.

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1 

Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  otworzył  dwudziestą  pierwszą   Sesję  Rady

Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy

12 Radnych,  co wobec  ustawowego  składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Lista obecności oraz porządek obrad stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu. 

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Witolda  Chrzanowskiego  -

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Panią Marię Korbal Prezes Oddziału

Powiatowego  ZNP  w  Pułtusku,  Panią  Jolantę  Siejbik  Przewodniczącą  Komisji

Międzyzakładowej  Związku  NSZZ  „Solidarność”  Pracowników  Oświaty  Ziemi

Pułtuskiej,  Burmistrza  Pułtuska  oraz  Wójtów  Gmin,   przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w  Sesji.

Ad. 2

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego 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? 

Starosta –  poinformował,  że  imieniu  Zarządu  Powiatu  wnioskuje  o  uzupełnienie

porządku Sesji o punkt Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 

Dodał, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika ze zmian jakie dokonały się

w ostatnich miesiącach i dotyczy m.in.:

– powstała nowa Apteka „W Ogrodach” przy ul. Mickiewicza 36, która będzie pełniła

dyżury nocne i świąteczne, 

– wpłynęła informacja od właściciela Apteki przy ul. Mickiewicza 29, że apteka będzie

czynna w każdą niedzielę w godz. od. 10.00  do godz. 15.00



Przedstawione  zmiany  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Burmistrza  i  Wójtów

Gmin powiatu pułtuskiego. 

Opinia  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  w Warszawie  wpłynęła  14 lutego 2012r.  i  tym

samym umożliwia podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Ponadto  Starosta  zwrócił  się  z  prośbą  o  zmianę  nazwy  punktu  15,  który  powinien

brzmieć:  „Podjęcie  uchwały  w sprawie  poparcia  stanowiska  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego dotyczącego włączenia do obszarów objętych Programem Operacyjnym

Rozwój Polski Wschodniej części województwa mazowieckiego” oraz o zmianę nazwy

punktu 16, który powinien brzmieć: „Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie

wyrażenia  negatywnej  opinii  do  Planu  Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo

Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Zarządu  Powiatu  dotyczącym

uzupełnienia  porządku Sesji o punkt Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu

godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu

pułtuskiego. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Temat  zostanie omówiony w punkcie 16a. 

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, zgodnie z którym będą prowadzone

obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego

wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego

w Pułtusku.



7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 

8. Przyjęcie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  umorzenia

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady

Powiatu.

12.Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy  za

2011r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

14.Podjecie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia zarzutów skargi.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego  dotyczącego  włączenia  do  obszarów  objętych  Programem

Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej części województwa mazowieckiego”.

16.Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie wyrażenia negatywnej opinii  do

Planu  Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa

Mazowieckiego.  

16a)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 

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

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

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21.Zamknięcie Sesji.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołów z XIX i XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

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

uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

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

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów  XIX i XX Sesji Rady Powiatu

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokóły Nr XIX/2011 i XX/2011 zostały przyjęte. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że w działalności samorządu powiatowego są

takie  zagadnienia,  które  powinny  być  analizowane,  omawiane  ponad  podziałami

politycznymi. Jednym z takich zagadnień z całą pewnością jest służba zdrowia. Kiedyś

były próby wypracowania wspólnego stanowiska.  W obecnej  kadencji  Rady Powiatu

w Pułtusku również miało miejsce spotkanie dotyczące spraw szpitala, jednak dotyczyło

ono  jedynie  diagnozy  stanu  wyjściowego,  nie  zaś  przyszłości  zakładu.  Radny

poinformował,  że  zdaniem  Klubu  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  kierunki  działań  naprawczych  z  uwzględnieniem  aktualnych  wymogów

gospodarki rynkowej w SP ZOZ w Pułtusku w latach 2011-2015, które Zarząd Powiatu

zatwierdził 17 stycznia 2012r. jest krokiem w dobrym kierunku. Natomiast nie można w

tym  dokumencie  dostrzec  strategicznych  działań  dotyczących  przyszłości  SP  ZOZ

w Pułtusku. Radny zaznaczył, że sytuacja zakładu jest dramatyczna, ponieważ dzienne

straty jakie przynosi SP ZOZ wynoszą ok. 16-20 tys. zł. Jeśli szpital będzie się zadłużał

w takim tempie,  wówczas  strata  na  koniec roku może wynieść  nawet  12-13 mln zł.

Radny zapytał jaka jest koncepcja funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku w przyszłości.

Poza tym jakie są perspektywy polepszenia sytuacji w SP ZOZ w Pułtusku.



Radny  Krzysztof  Nuszkiewicz –  zapytał  na  jakim  etapie  rozwoju  jest  Powiatowe

Centrum Rozwoju Edukacji?

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

posiedzeniach w dniach 5 grudnia oraz 29 grudnia 2011r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XIX Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że w dzisiejszym posiedzeniu nie

uczestniczy  Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  p.  Krystyna  Estkowska

odczyta  w  jej  imieniu  opinię  Komisji.  Przewodniczący  poinformował,   że  Komisja

Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2012r.  pozytywnie zaopiniowała

tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Krzysztof  Łachmański –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu

13 lutego 2012r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowała na posiedzeniu

w dniu 13 lutego 2012r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXI Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  stopniowej  likwidacji  Uzupełniającego

Liceum Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zamiaru

stopniowej  likwidacji  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych



wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXI/105/2012 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowane-

go  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego

w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zamiaru

stopniowej  likwidacji  I  Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu  Szkół

Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem:

Za 11  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXI/106/2012 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowane-

go wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie zamiaru

stopniowej  likwidacji  II  Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół

im. Bolesława Prusa w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XXI/107/2012 została podjęta. 

Starosta Pułtuski  Edward Marek Wroniewski – poprosił  o zabranie głosu p. Witolda

Saracyna. 

Radny Witold Saracyn – poinformował, że w czerwcu 2008r. Minister Edukacji powołał

zespół doradczy, który pracował nad nowym modelem kształcenia zawodowego, który

dokonał  poważnych  zmian.  W  dniu  19  sierpnia  2011r.  Sejm podjął  uchwałę,  która

zmienia  ustawę  o  systemie oświaty.  Niektóre  typy  szkół  zostaną  zlikwidowane,  tym

samym nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klas pierwszych. Dyrektorzy

szkół ponadgimnazjalnych, przy których były utworzone ww. szkoły uwzględnili to już

w  swoich  planach.  Od  września  2012r.  będą  funkcjonować  następujące  typy  szkół:

3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe (dotychczas były to szkoły 2-letnie), 3- letnie li-

ceum  ogólnokształcące,  4-lenie technikum oraz szkoły  policealne dla  osób  posiada-

jących wykształcenie średnie w okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Likwida-

cja szkół odbywa się zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

oświaty poprzez poinformowanie o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, w przypadku

szkoły  dla  dorosłych  –  słuchaczom  oraz  Kuratora  Oświaty.  Zainteresowani  muszą

zostać powiadomieni do końca lutego 2012r. Ponadto od 1 września 2012r. zmienia się

podstawa  programowa  kształcenia  ogólnego  oraz  zawodowego.  Nauczyciele  muszą

opracować  program do  poszczególnych  zawodów.   Jest  to  duża  trudność,  ponieważ

może być taka sytuacja,  że trzeba będzie  zmieniać kierunek kształcenia.  Obecne za-

plecze techniczne może być niewystarczające do obecnego. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  po-

szczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
Przewodniczący poinformował, że  sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie. Ponadto

było ono omawiane podczas komisji stałych Rady Powiatu.

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionego sprawozdania?

Radny  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  w  przekazanym  sprawozdaniu  zostały

uwzględnione  wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-

dowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski,

w tym również SOSW im. A. Karłowicz  w Pułtusku. Radny poprosił o przekazanie in-



formacji  nt.  wynagrodzeń nauczycieli  w ww.  placówkach  bez  uwzględniania  w nim

SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  sprawozdania  z  wysokości

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawdzanie zostało przyjęte. 

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  umorzenia  w

całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

określenia  szczegółowych  warunków  umorzenia  w  całości  lub  w  części,  łącznie

z  odsetkami,  odroczenia  terminu  płatności,  rozłożenia  na  raty  lub  odstępowania  od

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/108/2012 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:



Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/109/2012 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Po-

wiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/110/2012 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy  za

2011r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie sprawozdań ?

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

wozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy  za 2011r.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie zmian



uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu

w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/111/2012 została podjęta. 

O godz. 17.50 Przewodniczący zarządził 10 -minutową przerwę. 

Ad. 14

Po przerwie o godz. 18. 00 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następ-

nego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia

zarzutów skargi.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w  sprawie

wezwania do uzupełnienia zarzutów skargi i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/112/2012 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Województwa Mazo-

wieckiego dotyczącego włączenia do obszarów objętych Programem Operacyjnym

Rozwój Polski Wschodniej części województwa mazowieckiego”.
Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtusku.

Starosta  –  poinformował,  że  w  najbliższych  miesiącach  rozstrzygną  się  zasady

przyszłego okresu programowania, co do wielkości przyznanych środków jak również

zasad  podziału   finansowania  na  poszczególne  obszary  wsparcia.  Ten  czas  należy

dobrze  wykorzystać,  prowadzić  rozmowy  na  szczeblu  ministerstwa  oraz  poprzez

samorząd  województwa  z  Komisją  Europejską.  Jako  samorząd  powiatowy  mamy

ograniczony  wpływ  na  wysokość  przyznanych  środków  jaka  przypadnie  Polsce

w kolejnym okresie programowania.  W ramach podziału tych  środków powinniśmy

zadbać o to, aby mieć jak największą możliwość pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz

zarówno  poprzez  samorząd  województwa  mazowieckiego  jak  również  samorządy



pozametropolitarne, czyli np. powiaty gminy. Starosta poinformował, że aby wysokość

przyznanych  środków  w  ramach  najbliższego  okresu  programowania  była  jak

najwyższa,  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  podjął  szereg  działań,  aby

rozstrzygnięcie  dotyczące  przyznanych  środków  było  jak  najkorzystniejsze  dla  nas.

Jednym  z  takich  działań  jest  między  innymi  stanowisko  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego dotyczące włączenia do obszarów objętych Programem Operacyjnym

Rozwój  Polski  Wschodniej  części  Województwa  Mazowieckiego.  Starosta

poinformował,  że  stanowisko  władz   Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  oraz

działania  podejmowane  w  celu  zwiększenia  ilości  przyznanych  środków  uważa  za

celowe i dlatego wnioskuje o podjęcie uchwały popierającej to stanowisko jak

w przekazanym projekcie. 

Radny Tadeusz Nalewajk – zapytał czy powiat pułtuski wchodzi w region sielecko –

ostrołęcki?

Starosta  –  poinformował,  że  na  chwilę  obecną  nie  wiadomo  do  końca,  ponieważ

jednocześnie jest propozycja zmiany NUTS 3, czyli statystycznych jednostek, które są

niezbędne do tego, aby większa pula środków została przyznana Warszawie i okolicom.

Przy takiej propozycji powiat pułtuski znajduje się w okręgu ciechanowskim. Dlatego

też na chwilę obecną trudno określić, w którym okręgu znajdzie  się powiat pułtuski,

poparcie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego włączenia do

obszarów  objętych  Programem  Operacyjnym  Rozwój  Polski  Wschodniej  części

województwa mazowieckiego,  może spowodować przyznanie większej  puli  środków,

co w konsekwencji wpłynie na możliwość pozyskiwania większej ilości środków dla

powiatu pułtuskiego. 

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że warto poprzeć to stanowisko. Dodał, że w

obecnej  perspektywie  finansowej  Polska  Wschodnia  miała  przyznanych  2,8  mld

zł  dodatkowych  środków  na  realizację  innych  programów.  Dla  powiatu  pułtuskiego

opłacalnym byłoby  znaleźć  się  w  okręgu  siedlecko  –  ostrołęckim,  ponieważ  będzie

większa dostępność do środków finansowych. 

Starosta  –  poinformował,  że  sytuacja  jest  dynamiczna,  dlatego  jako  Rada  Powiatu

powinniśmy  poprzeć  działania  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego.  Dodał,  że

pomiędzy państwami rozgrywa się twarda gra, ponieważ każde państwo chce otrzymać

jak najwięcej środków. 

Radny Tadeusz Nalewajk – poinformował, że najgorszym rozwiązaniem byłby fakt nie



pozyskania  środków  z  powodu  bliskiego  położenia  od  Warszawy.  Jednak  należy

pamiętać,  że  nie  mając  środków  z  zewnątrz  ciężko  będzie  realizować  jakiekolwiek

inwestycje. Dlatego trzeba walczyć o te środki. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Zarządu

Województwa  Mazowieckiego  dotyczącego  włączenia  do  obszarów  objętych

Programem  Operacyjnym  Rozwój  Polski  Wschodniej  części  województwa

mazowieckiego” i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/113/2012 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie wyrażenia negatywnej opinii do

Planu Działania  Systemu Państwowe Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa

Mazowieckiego.  

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że 6 lutego 2012r.  wpłynęło pismo od Wojewody Mazowiec-

kiego z propozycją nowego sytemu ratownictwa medycznego w województwie mazo-

wieckim. Oprócz tego, że została zredukowana ilość regionów operacyjnych na Mazow-

szu do 6 z  dotychczasowych  29,  Pułtusk  został  przewidziany  w rejonie  ostrołęckim

z  1,5  karetki.  Starosta  poinformował,  że   propozycja  rozwiązania  Wojewody  nie

uwzględniła opinii Rady Powiatu Pułtuskiego, która w poprzednim roku również pod-

jęła negatywne stanowisko w tej sprawie, jak również stanowisko Konwentu Powiatów

Województwa Mazowieckiego. Następnie Starosta poinformował, że Wojewoda zwraca

się z kolejną prośbą o wyrażenie opinii  w sprawie systemu ratownictwa medycznego.

Starosta dodał,  że zrozumiała jest potrzeba wyczerpania formuły prawnej,  najprościej

byłoby jednak nie podejmować żadnych opinii, ponieważ nikt się z nimi nie liczy. Nie

negując celów i założeń, jakie przyświecają Wojewodzie, aby było sprawionej i lepiej,

w opinii wszystkich Starostów na Mazowszu, te same cele można byłoby zrealizować

na bazie budowania systemu ratownictwa w oparciu o strukturę powiatu. Jednak w ża-

den  sposób  taki  pomysł  nie  został  uwzględniony,  forsowany  jest  natomiast  pomysł

zmniejszania liczby regionów operacyjnych. Dlatego też po raz kolejny Radzie Powiatu



został  przedstawiony  projekt  stanowiska  wyrażającego  negatywną  opinię  do  Planu

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowiec-

kiego. 

Starosta  poinformował,  że podejmując stanowisko pomożemy Wojewodzie  w wypeł-

nieniu wymogu formalnego poprzez wyrażenie opinii, jednak zdaniem Starosty ponow-

nie nie zostanie ona wzięta pod uwagę. 

Przewodniczący  zapytał  czy  są  pytania  w  sprawie  przedstawionego  stanowiska?

W  związku  z  bakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie wyrażenia negatywnej opinii do Planu

Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa

Mazowieckiego.  

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko zostało przyjęte. 

Ad. 16a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-

nych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w  sprawie

ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych funkcjonujących  na  terenie

powiatu pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXI/114/2012 została podjęta. 

Ad. 17

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  roku  bieżącym  Zarząd  Powiatu  nie  podejmował

jeszcze uchwał zmieniających budżet powiatu na rok 2012. 



Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał Za-

rządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 18

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? 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu

Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 19

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  interpelację  zgłoszoną  przez  radnego

K. Łachmańskiego, odpowiedzi udzieli Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku. 

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

o kadrę w SP ZOZ w Pułtusku na chwilę obecną brakuje 2 lekarzy specjalistów, czyli

internisty oraz neonatologa. Przy wsparciu Zarządu, może okazać się że jeszcze w tym

roku  rozpocznie  działanie  pododdział  kardiologiczny  w  SP  ZOZ.  Szpital  spełnia

wszelkie wymogi aby taką działalność prowadzić. Jeśli chodzi o finanse szpitala celem

dyrekcji  jest  doprowadzenie  do  tego  aby  każdy  oddział  przekraczał  dotychczasowy

kontrakt  o  ok.  15%.  Na  tej  podstawie  po  I  kwartale  jest  zamiar  przeprowadzenia

rozmowy z Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w sprawie zmiany i rozszerzenia

zakresu kontraktu na rok bieżący. Jeśli chodzi o sprzęt w SP ZOZ należy wyposażyć



jeszcze salę nr 1 na bloku operacyjnym.  Następnie Dyrektor poinformował, że został

zatrudniony Dyrektor ds. Lecznictwa w SP ZOZ w Pułtusku, którym została p. Teresa

Rucińska – Skoczeń.  Poprzednia Dyrektor otrzymała propozycję pracy w Polikilinice

MSW w Płocku na stanowisku kierowniczym. 

Starosta  –  poinformował,  że  szereg  działań  podejmowanych  w sprawach  kadrowych

przynosi  powoli  efekty,  zarówno  pod  względem  ilości  pacjentów  jak  również  pod

względem  sygnałów  z  terenu  o  polepszaniu  się  opieki  nad  pacjentami.  Z  tego  też

powodu  Starosta  złożył  na ręce Dyrektora  SP ZOZ podziękowania.  Jednak potrzeba

czasu  aby  szpital  uzyskał  zdolność  pozyskania  kontraktu  w  takiej  wysokości  aby

wystarczało  na  pokrycie  wynagrodzeń.  Ponadto  pozyskanie  nowych  specjalistów  do

szpitala  w Pułtusku  również  wiąże  się  z  finansami.  Koszty  SP ZOZ są wysokie,  co

powoduje  duże  problemy  z  utrzymaniem  płynności  finansowej  szpitala  i  powoduje

perturbacje z wypłatą wynagrodzeń. Aby nie było takiego problemu, bez konieczności

zaciągania  kredytu,  działania  powinny  zmierzać  albo  w  kierunku  zmniejszenia

zatrudnienia,  albo  w  kierunku  rozmów  i  negocjowania  częściowego  zawieszenia

wynagrodzeń. Taka jest rzeczywistość, jednak może się mylić. Starosta poinformował,

że Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku uzyskał zgodę Zarządu Powiatu do realizacji pewnych

działań,  które  poprzez  inwestycje,  w  perspektywie   2-3  lat  powinny  przynieść

zwiększenie  przychodów.  Dla  banków  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  w  obecnej  sytuacji

finansowej,  nie jest wiarygodnym partnerem do pozyskania kredytu.  Oprócz hipoteki

banki  wymagają  poręczenia  powiatu.  Można  takie  ryzyko  podjąć.  Jednak  byłoby

to  ogromne  ryzyko  i  mogłoby  się  okazać,  że  rozpoczęte  działania  będą  nietrafne.

Działania,  na  które  Zarząd  wyraził  zgodę  pod  względem  inwestycji  do  realizacji

i  wynajmu  powierzchni  jest  intencją  martwą,  niemożliwą  do  zrealizowania  bez

zaangażowania  się  powiatu.  Jednocześnie  zostały  podjęte  rozmowy  z  władzami

województwa na temat wypracowania wspólnego pomysłu na wykorzystanie wolnych

powierzchni. W tej sprawie Starosta przeprowadził rozmowy z Zarządem Województwa

Mazowieckiego  oraz  częścią  radnych  Sejmiku.  Zostały  wypracowane  wstępne

uzgodnienie, które można określić jako wzajemną deklarację, która może zakończyć sie

dwojako. Albo zostaną wypracowane końcowe uzgodnienia, albo wspólne działania nie

będą podejmowane. Starosta poinformował,  że bez względu na to czy będziemy szli

dwutorowo czy będzie konieczność poproszenia radnych o zgodę na poręczenie kredytu

na  inwestycje   w  szpitalu,  zostaną  uruchomione  przygotowania  do  przekształcenia.



Ukazały się już wszystkie akty prawne wymagane do rozpoczęcia tego procesu. Należy

podjąć  stosowane  decyzje związane  głównie  z  wolnymi  powierzchniami  w SP ZOZ

w Pułtusku.  Jeśli chodzi o zwiększenie płynności finansowej Starosta poinformował, że

rozmowy  z  NFZ będą  prowadzone  wielotorowo.  Nadwykonania  będą  coraz  wyższe

i przełożą się na wyższy kontrakt. Jeżeli obecny kontrakt zwiększy sie o 10-15% będzie

więcej swobody dla funkcjonowania placówki. Jeśli to się nie stanie, a powiat pozwoli

na zaciągnięcie kredytu, wówczas będą problemy. W szpitalu jest nieźle – jest lepsza

organizacja, lepsza jakość obsługi, jednak z przepływami finansowymi w dalszym ciągu

jest  trudno. 

Radny K. Łachmański – zapytał jaką kwotę SP ZOZ w Pułtusku pozyskał w ramach

renegocjacji kontraktu z nadwykonań?

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

2,3 mln. zł więcej na rok 2011 w stosunku do roku 2010. 

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  nie  we  wszystkich  oddziałach  uda  się

wynegocjować  nadwykonania.  Następnie  radny  poinformował,  że  w  skrótach

protokołów  Zarządu  Powiatu  jest  zapisane,  że  prowadzone  są  rozmowy  z  bankami

o  udzielnie  kredytu  na  inwestycje  w  SP  ZOZ.  Zapytał  jakich  nakładów  wymaga

pododdział kardiologiczny, aby mógł samodzielnie funkcjonować?

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

dwóch lekarzy kardiologów. 

Radny K.  Łachmański –  poinformował,  że  Starosta  wspominał  o dwóch wariantach:

o przekształceniu oraz o kredycie na rozszerzenie działalności. Akty wykonawcze już

są, może warto podejmować decyzje szybciej, ponieważ szpital generuje duża stratę. 

Starosta -  poinformował,  że  nie  możemy  się  pomylić.  Dlatego  trzeba  rozważyć

wszystkie warianty i podjąć taką decyzje, która da 100% pewności. Poza tym nie tylko

powiat  pułtuski  spowolnił  działania  zmierzające  do  przekształceń.  Dużo  jest  takich

samorządów.  Starosta  poinformował,  że  wariant  pierwszy  obejmuje  przekształcenie

obecnych  4  oddziałów  plus  wolne  powierzchnie  do  zagospodarowania  jako  całość.

Drugi wariant dotyczy przekształcenia majątku obecnego szpitala, a wydzielone wolne

powierzchnie  po  uzgodnieniu  z  województwem przeznaczyć  na  wspólne  inwestycje.

Samo przekształcenie to kwestia czasu. Jednak samorządy zwolniły ten proces ponieważ

na  dzień  dzisiejszy  warunki  kontraktów  jakie  proponuje  NFZ  nie  dają  gwarancji,

wyjścia spółkom co najmniej na zero. Samo bieżące funkcjonowanie  z założenia nie



daje wyniku dodatniego. 

Radny K. Łachmański – poprosił o przekazanie wyciągu z protokółu w tym temacie. 

Radny Witold Saracyn – poinformował, ze jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez

K. Nuszkiewicza dot. Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Radny poinformował,

że nad  taką  decyzją  Zarząd  Powiatu  jeszcze  nie  dyskutował.  Od poprzedniego  roku

zakładano, że jeśli Sejm przyjmie ustawę o systemie edukacji,  w której takie decyzji

zostałyby  zapisane  obligatoryjnie,  można  byłoby  wówczas  na  ten  temat  rozmawiać.

Jednak taka ustawa nie została jeszcze uchwalona. Zarząd rozważa  sytuację utworzenia

takiej placówki.  Od roku czasu przygotowuje się osoby do tej wprowadzenia. MEN

zaproponowało  pilotaż  pn.  “Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  przez  wdrożenie

zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli”.  Chodzi  o  inne  spojrzenie  na

wspomaganie szkoły. Nauczyciel w szkole jest bardzo ważną postacią, jednak dobrze

gdy jest  zespół nauczycieli,  którzy współpracują.  Zostały przeprowadzone spotkania

z  wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego,  Burmistrzem.  Otrzymał  zapewnienie,  że

prawdopodobnie  wszystkie  samorządy  wejdą  do  tego  projektu.  Chodzi  o  to  aby

pozyskać  pieniądze  na  doposażenie  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej

w  Pułtusku  oraz  nowego  tworu  jakim  byłby  Ośrodek  Dokształcania  Nauczycieli.

Spotkania  odbyły  się  również  z  dyrektorami  szkół  i  przedszkoli  z  terenu  powiatu

pułtuskiego.  Jeśli  chodzi  o  licea  to  100%  zadeklarowało  udział,  technika  –  100%,

zasadnicze  szkoły  zawodowe  –  100%,  gimnazja  (z  11  przystąpiło  6),  co  stanowi

54,55%, szkoły podstawowe (z 20 przystąpiło 7), co stanowi  15,51%, przedszkola, co

stanowi 27,27%. Aby taki projekt funkcjonował musi do niego przystąpić co najmniej

20%  jednostek  oświatowych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu.  Powiat  spełnia  to

kryterium.  Prawdopodobnie  w  marcu  Zarząd  podejmie  decyzje  o  powołaniu  tej

jednostki, w skład której wejdą m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 

Starosta – poinformował, że oferta związana z  projektem jest bezkosztowa i daje możli-

wość  podniesienia  kwalifikacji  nauczycieli.  Wójtowie  gmin  i  Burmistrz  przekazali

deklaracje przystąpienia. Starosta zaznaczył, że w jego opinii, w projekcie powinno wzi-

ąć udział jak najwięcej szkół z terenu powiatu pułtuskiego. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Radni nie zgłosili wniosków. 



Ad. 21

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  dziewiętnastej  pierwszej  Sesji   Rady  Powiatu

Radnym i zaproszonym gościom. Przewodniczący  zamknął XXI Sesję Rady Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.45 

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 
Sylwia Sekutowicz 


