
Protokół Nr XXII/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  24 kwietnia 2012r.

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Czesław Czerski otworzył dwudziestą drugą Sesję Rady Powiatu

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

13 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,  stypendystów,  Pana  Witolda

Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,   Panią  Marię

Korbal  Prezes  Oddziału  Powiatowego  ZNP  w  Pułtusku,  Panią  Violettę  Kozłowską

Kierownik  Oddziału  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa

w  Pułtusku  Burmistrza  Pułtuska  oraz  Wójtów  Gmin,   przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w  Sesji.

Ad. 2

Przewodniczący zarządził przystąpienie  Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego

za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Małgorzacie Pajewskiej Sekretarz Powiatu.

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 za wybitne wyniki w nauce. 

Sekretarz poinformowała, że kryterium przyznania stypendiów stanowiła średnia ocen,

nie niższa jednak niż 5,0.



Stypendia  Starosty  Pułtuskiego  zostały  przyznane  uczennicom  Liceum

Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, to jest:

1. Marcie Kamińskiej

2. Martynie Turek

3. Paulinie Kępczyńskiej

Sekretarz poprosiła o wystąpienie stypendystek. 

Wyróżnienia wręczyli Starosta Pułtuski oraz Przewodniczący Rady.

Sekretarz –  poinformowała,  że  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  X/43/2011  Rady  Powiatu  w

Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i

pozbawiania  oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,  w dniu dzisiejszym

zostaną  przyznane  stypendia  Starosty  Pułtuskiego  za  wysokie  osiągnięcia  sportowe

następującym uczniom: 

z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku zostaną wyróżnieni 

1. Wojciech Godlewski

2. Dominik Moniński

3. Michał Kurpiecki

4. Rafał Bartosiak

5. Marek Daniel Sobieraj

6. Patryk Tomasz Sobociński

7. Karol Kaczmarczyk

8. Szymon Szczepankowski

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zostaną wyróżnieni

1. Patrycja Suska

2. Piotr Niedbała

3. Maciej Wiśniewski

4. Mariusz Morawski

5. Przemysław Lewański

6. Łukasz Siemek

7. Waldemar Obidziński

8. Marcin Jarosik

z Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusk: zostaną wyróżnieni

1. Daniel Mikołaszek



2. Ewelina Nowosielska

Sekretarz poprosiła o wystąpienie stypendystów.

Wyróżnienia wręczyli Starosta Pułtuski oraz Przewodniczący Rady.

Starosta  – pogratulował wyróżnionym, dodał, że cieszy go fakt posiadania możliwości

uhonorowania  tak  wybitnych  uczniów.  Starosta  wyraził  nadzieję,  że  dzisiejsi

stypendyści  będą  wzorem  dla  innych  uczniów.  Starosta  podziękował  również

nauczycielom  i  opiekunom  wyróżnionych  uczniów,  którzy  stworzyli  warunki  do

rozwoju ich predyspozycji i umiejętności. 

Starosta  poinformował,  że  chciałby  również  skomentować  artykuł,  który  ukazał  się

niedawno w prasie, który ukazywał wyrwane z kontekstu nieuprawnione stwierdzenia,

dotyczące  edukacji  w  powiecie  pułtuskim.  Zaznaczył,  że  dziś  widzimy  postęp  i

zaangażowanie  nauczycieli  oraz  dyrekcji  aby  systematycznie  i  w  miarę  możliwości

polepszać i tworzyć warunki dla uczniów, aby  Ci mogli uzyskiwać coraz lepsze wyniki

w nauce. Stwierdzenia, jakie ukazały się w prasie zwłaszcza w tym szczególnym okresie

przed maturami,  nie przyniosą  nic  dobrego.  Teraz  uczniom potrzeba  jak najlepszego

klimatu, aby uzyskali jak najwyższe wyniki w nauce. Poza tym stajemy przed zadaniem

promocji  naszych  szkół  ponadgimnazjalnych  aby  jak  najwięcej  uczniów  chciało

kontynuować naukę szkołach na terenie powiatu pułtuskiego. Starosta poinformował, że

przy obiektywnej ocenie i dostrzeganiu potrzeb, sformułowania przedstawione w prasie

są nieuprawnione. Zaznaczył, że jeżeli którekolwiek sformułowania w prasie dotknęły

dyrekcję szkół to chciałby w tym miejscu przeprosić. 

Przewodniczący  Rady –  pogratulował  wyróżnionym uczniom   oraz życzył  dalszych

sukcesów naukowych  i  sportowych.  Przewodniczący  dodał,  iż  wierzy,  że  otrzymane

stypendia będą stanowiły dodatkową motywację do jeszcze lepszej  pracy i kolejnych

sukcesów.

O godz. 17.25  Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę. 

Ad. 3

Po przerwie o godz. 17.35 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 zmian 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 osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o

stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i

innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.

7. Przyjęcie informacji  o  realizacji  zadań  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2011r.

8. Przyjęcie  informacji  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2011. 

9. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w

Pułtusku w 2011 roku.

10.Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Pułtusku za 2011r. 

11.Przyjęcie  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2011.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Pułtusku za 2011r. 

13.Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu. 

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  Powiatu

Pułtuskiego. 

15.Podjęcie  uchwały uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 



17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  czynności  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  czynności  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

19.Podjęcie  uchwały w sprawie pisma Pana Zbigniewa Lachowskiego z dnia 26 marca

2012r. 

20.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 

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

współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  rok  2011  z  organizacjami  pozarządowymi  i

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

22.Podjęcie  uchwały  w sprawie  przekazania  Gminie  Winnica  do  realizacji  w  2012r.

zadań z zakresu właściwości powiatu pułtuskiego. 

23.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.

24.Podjęcie  uchwały w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2012 – 2024.

25.Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  zadań  finansowych  w 2012r.  ze  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

26.Podjęcie  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

29.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

30.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

- informacja nt. pisma p. Z Lachowskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. (data wpływu do

Starostwa Powiatowego 10 kwietnia 2012r.) 

31.Zamknięcie Sesji.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.



Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku Sesji

Przyjęcie protokołu z XXI 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  XXI Sesji Rady Powiatu

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół Nr XXI/2012 został przyjęty. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku Sesji

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny  K.  Łachmański –  poinformował,  że  w  prasie  lokalnej  ukazał  się  artykuł

dotyczący  wynajmu  wolnych  powierzchni  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  przez  Urząd

Marszałkowski.  Radny poprosił  o przekazanie bardziej  szczegółowych informacji   w

tym temacie. 

Następnie  Radny zapytał jakie usługi  zostały przekazane firmom zewnętrznym (poza

firmą ALAB Laboratoria)  w SP ZOZ w Pułtusku.  Poza  tym jakie  korzyści  (w tym

finansowe)  wynikają  z  dzierżawy  przez  firmę  ALAB  Laboratoria  w  zakresie

diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej od momentu rozpoczęcia

działalności  przez  firmę  ALAB  Laboratoria  oraz  jak  wyglądał  cennik  usług

laboratoryjnych,  który  obowiązywał  gdy  laboratorium  funkcjonowało

w strukturach SP ZOZ w Pułtusku, oraz cennik usług laboratoryjnych po przejęciu tych

usług przez firmę  ALAB Laboratoria.

Radny K. Nuszkiewicz  – zapytał jak obecnie przedstawia się sytuacja w SP ZOZ w

Pułtusku dotycząca liczby pacjentów? Jaka jest tendencja – rosnąca czy malejąca?

Radny  Jerzy  Wal –  zapytał  na  jakim  etapie  jest  modernizacja  ul.  Grabowej?  Jak

wygląda sytuacja  firmy która  zeszła z budowy chodnika,  czy jest prowadzone jakieś



postępowanie?

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących Komisji  Stałych Rady Powiatu  o przedstawienie opinii  

 projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów   –  Pani  Krzysztof  Nuszkiewicz

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów oraz  Komisja  Polityki  Regionalnej

i  Promocji   na  wspólnym  posiedzeniu  w  dniu  17  kwietnia  2012r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański – poinformował,

że  Komisja  Bezpieczeństwa  oraz  Komisja  Spraw  Społecznych  na  wspólnym

posiedzeniu  w  dniu  17  kwietnia  2012r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku Sesji

Przyjęcie  informacji  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej

w  Pułtusku  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach

pożarowych  i  innych  miejscowych  oraz  zabezpieczeniu  operacyjnym  powiatu

pułtuskiego

Przewodniczący poinformował, że informacja została przekazana na piśmie. 

Zapytał czy Pan Komendant chciałaby uzupełnić przekazaną informację? 

Komendant KP PSP w Pułtusku – p. H. Krasucki – poinformował, że jeśli będą pytania

wówczas chętnie udzieli odpowiedzi. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  o  stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została  przyjęta.

Ad. 7



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku Sesji

Przyjęcie informacji  o  realizacji  zadań przez Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2011r.

Przewodniczący poinformował,  że  informacja  również  została  przekazana na  piśmie.

Ponadto była omawiana podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy Pani Kierownik chciałaby uzupełnić przekazaną informację? 

Kierownik WIORiN w Pułtusku – p. Violetta Kozłowska – poinformowała, że jeśli będą

pytania wówczas  udzieli odpowiedzi. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji  o  realizacji  zadań  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i

Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2011r.

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została  przyjęta.

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku Sesji

Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2011. 

Przewodniczący poinformował, że informacja  została przekazana na piśmie.  Była ona

również omawiana podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad   przyjęciem

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2011. 

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została  przyjęta.

Ad. 9



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku Sesji

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

w Pułtusku w 2011 roku.

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  zostało  przekazana  na  piśmie.

Ponadto było ono również omawiane podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad   przyjęciem

sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2011

roku.

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Sprawozdanie zostało  przyjęte.

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku Sesji

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Pułtusku za 2011r. 

Przewodniczący poinformował,  że sprawozdanie zostało przekazane na piśmie.  Było

ono również omawiane podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad   przyjęciem

sprawozdania  z  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku  za

2011r.

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Sprawozdanie zostało  przyjęte.

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego



Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2011.

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  zostało  przekazane  na  piśmie.

Ponadto było ono również omawiane podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad   przyjęciem

rocznego sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Pułtusku za rok 2011.

Za 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Sprawozdanie zostało  przyjęte.

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia

badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku za 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 12  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXII/115/2012 została podjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:



Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/116/2012 została podjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 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 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/117/2012 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego po-

wiatu 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 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/118/2012 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził



głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/119/2012 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  czynności  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  Pana  Zbigniewa

Lachowskiego  na  czynności  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  został  szczegółowo

omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.  Komisje uznały, że skarga

jest bezzasadna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/120/2012 została podjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  czynności  Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  Pana  Zbigniewa

Lachowskiego  na  czynności  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Pułtusku  został  szczegółowo

omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.  Komisje uznały, że skarga

jest bezzasadna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:



Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/121/2012 została podjęta. 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie pisma Pana Zbigniewa Lachowskiego z dnia 26 marca

2012r. 

Przewodniczący poinformował, że pismo złożone przez Pana Zbigniewa Lachowskiego

zostało szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.

Komisje uznały, iż  zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego pismo

p. Lachowskiego z dnia 26 marca 2012r. nie mieści się w katalogu spraw, jakie kodeks

postępowania administracyjnego uznaje za skargi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/122/2012 została podjęta. 

O godz. 18.05 Przewodniczący zarządził 10 – minutową przerwę. 

Ad. 20

Po przerwie o godz. 18.15 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następ-

nego punktu  porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 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 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XXII/123/2012 została podjęta. 

Ad. 21

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  z  realizacji  “Programu

współpracy powiatu pułtuskiego na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i in-

nymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane na piśmie. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania Zarządu Powiatu w Pułtusku z realizacji “Programu współpracy powiatu

pułtuskiego  na  rok  2011  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 22

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  Gminie  Winnica  do  realizacji  w

2012r. zadań z zakresu właściwości 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 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/124/2012 została podjęta. 

Ad. 23

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?

Radny K. Łachmański – poinformował, że w projekcie uchwały  wprowadzono nowe

zadanie  inwestycyjne  pn.  „Budowa  stacji  uzdatniania  wody  na  terenie  szpitala

w  Pułtusku”  w  kwocie  655  000  zł.  Dodał,  że  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru

Budowlanego  w  Pułtusku  wydał  decyzję  udzielającą  pozwolenia  na  użytkowanie

Szpitala  w  Pułtusku  pod  warunkiem  wykonania  dodatkowo  ujęcia  wody  na  terenie

szpitala. Zapytał do kiedy PINB wydał tzw. decyzję “warunkową”.

Starosta – poinformował, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

wydał postanowienie, w którym wydłużył termin do 31 maja 2012r. na zgromadzenie

dokumentów dających podstawę do wydania kolejnej decyzji udzielającej pozwolenia

na użytkowanie Szpitala w Pułtusku.

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/125/2012 została podjęta. 

Ad. 24

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Pułtuskiego na lata 2012 – 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 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/126/2012 została podjęta. 

Ad. 25

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/127/2012 została podjęta. 

Ad. 26

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXII/128/2012 została podjęta. 

Ad. 27

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

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

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik –  poinformował,  że  okresie  od  ostatniej  Sesji  Zarząd  Powiatu  podjął

następujące uchwały zmieniające budżet:

– Uchwała  nr 182/2012 z dnia 14 marca 2012r.  Został podzielona rezerwa celowa

w  kwocie  50  500  zł  z  przeznaczeniem  na  stypendia  sportowe  oraz  stypendia  za

wybitne wyniki w nauce dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat

pułtuski  oraz  na  bieżące  wydatki  w  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w

Pułtusku. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 552 190 zł. 

– Uchwała 194/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. Została podzielona rezerwa celowa w

kwocie 6 700 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski. 



Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał Za-

rządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 28

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad 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 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 29

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta –  odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego  K.  Łachmańskiego

dotyczącej  zagospodarowania  wolnych  powierzchni  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku,

poinformował,  że  prowadzone  są  rozmowy  z  Marszałkiem  Województwa

Mazowieckiego dotyczące  zagospodarowania  albo wypracowania  formuły  wspólnego

zagospodarowania  wolnych  powierzchni  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  na  potrzeby

działalności  leczniczej.  Następnie   poinformował,  że  obiekt  szpitala  w  Pułtusku

wizytowała Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Prawdopodobnie

wkrótce zostaną podjęte decyzje, które pozwolą na podjęcie kierunkowych uchwał oraz

dalszych  prac  legalizujących  potencjalne  rozwiązania.  Starosta  poinformował,  że

wstępnie jest propozycja spółki  prawa handlowego pomiędzy powiatem a jednym ze



szpitali  wojewódzkich.  Mając  na  uwadze  planowane  zmiany  ustawy  o  finansach

publicznych, które zmierzają do włączenia zadłużenia szpitala do długu powiatu oraz

szanse na tzw. „oddłużenie” szpitala przy przekształceniu w spółkę prawa handlowego,

będą  przedstawiane  wnioski  o  uruchomienie  takiej  procedury,  aby  można  było  jak

najszybciej  funkcjonować  na  obecnej  powierzchni  szpitala.  Ułatwi  to  zarządzanie  i

wygeneruje  szanse  na  pozyskanie  dodatkowych  dochodów  z  usług  tzw.

pozakontraktowych. Starosta poinformował, że będą podejmowane starania mające na

celu doprowadzenie do sytuacji,  aby pomimo tego,  że w szpitalu  znajduje się sprzęt

zakupiony  ze  środków  unijnych,  taka  możliwość  prawna  zaistniała.  Starosta

poinformował, że przedstawił strategiczne kierunki, decyzje, które muszą zapaść, aby

można  było  ułatwić  szpitalowi  zwiększanie  przychodów  oraz  obniżanie  kosztów.

Bieżąca sytuacja finansowa w SP ZOZ w Pułtusku jest trudna. Są problemy z bieżącymi

przepływami finansowymi, są problemy z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia,

z bieżącym regulowaniem zobowiązań.  Aby ten stan się zmienił, potrzeba 3 lat oraz

systematycznego  zwiększania  kontraktu.  Starosta  poinformował,  że  na  zaznaczenie

zasługuje fakt, że sytuacja w SP ZOZ systematycznie się polepsza. Zgodnie z opiniami

pacjentów  jest  lepsze  podejście  i  zaangażowanie  personelu  białego  –  lekarzy  i

pielęgniarek,  pacjenci  są coraz  bardziej  zadowoleni  z warunków w szpitalu.  Starosta

podziękował Dyrekcji SP ZOZ, dwojgu Radnym Rady Powiatu, którzy są związani ze

szpitalem,  szczególnie  Starosta  podziękował  Radnemu  Henrykowi  Kwiatkowskiemu,

który swoja osobą szpital w Pułtusku  wzmocnił. Starosta wyraził nadzieję, że Radny nie

będzie  tej  decyzji  żałował.  Wspólnie  będzie  można  zrealizować  bardzo  wysokie

oczekiwania  mieszkańców  powiatu.  Jeżeli  Dyrekcja  i  władze  otrzymają  szanse,

wówczas  szpital  ma  duże  możliwości.  Starosta  przytoczył  2  opinie  pacjentów

pułtuskiego szpitala. Pierwsza to skarga rodziców na temat leczenia swojego dziecka,

druga opinia dotyczyła rodziców, którzy odbierali ze szpitala już zdrowe dziecko a które

nie  chciało opuścić  szpitala. Opinie  są podzielone,  do każdej  uwagi  trzeba ostrożnie

podchodzić.  Po  raz  pierwszy  miło  jest  mu poinformować,  że  za  I  kwartał  SP  ZOZ

posiada nadwykonania. Jeżeli ten trend się utrzyma to w ciągu roku będzie to ok. 6-7

mln  zł,  a  to  już  jest  twardy  argument  do  negocjacji  z  NFZ aby  zwiększyć  wartość

kontraktu.  Jest  już  pierwsza  reakcja  na  rozmowy  z  NFZ  dotyczące  zwiększenia  –

zgodnie z procedurą NFZ kontroluje nadwykonania w pułtuskim SP ZOZ.



Jeśli chodzi o ilość pacjentów, Starosta poinformował, że w porównaniu do roku 2011

jest ich o ok. 30% więcej. Następnie Starosta poinformował, że dwa miesiące temu gdy

pojawił  się  problem  wypłat  dla  pracowników  SP  ZOZ,  Zarząd  Powiatu  mocno

zareagował, co przyczyniło się do spotkań z dyrekcją, które spowodowały, że dyrekcja

się wspiera i stara znaleźć rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy warunków

zarwano  pacjentów  jak  i  pracowników  SP  ZOZ.  Starosta  poinformował,  że  jego

marzeniem  jest  wspólne  wynegocjowanie  warunków  wynagrodzenia  w  wysokości

kontraktu oraz wypracowanie między personelem odpowiednich relacji płac. Tam gdzie

są skrajne  dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami trudno będzie zbudować zespół,

który będzie dobrze pracował. 

Starosta - poinformował, że jeśli chodzi o interpelacje dotyczącą wydzierżawienia usług

na zewnątrz, poza firmą ALAB Laboratoria, była rozważana propozycja przekazania w

outsourcing usług sprzątania. Pomysł ten pojawił się w momencie, gdy kwestionowana

była czystość w szpitalu. Po analizie finansowej okazało się, że niekoniecznie byłaby to

korzyść  finansowa.  Starosta poprosił  Z-cę Dyrektora ds.  Ekonomicznych SP ZOZ w

Pułtusku  p.  K.  Pabich  o  przedstawienie  informacji  nt.  korzyści  wynikających  z

przekazania laboratorium firmie zewnętrznej. 

Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Katarzyna  Pabich –

poinformowała,  że  potwierdza  informacje  przekazane  przez  Pana  Starostę  dotyczące

sprawozdania  za  I  kwartał  2012r.  oraz  zwiększenia  ilości  pacjentów  SP  ZOZ  w

Pułtusku.  Jeśli  chodzi  o  wynik  finansowy  SP  ZOZ  w  Pułtusku  za  I  kwartał  to

nadwykonania  wynoszą  ok.  1 700 000  zł.  Jeżeli  taka  tendencja  się  utrzyma  w  II

kwartale,  wówczas  za  I  półrocze  szpital  otrzyma  zwrot  poniesionych  kosztów  w

wysokości  3 400 000  zł.  Dyrektor  poinformowała,  że  jeśli  chodzi  o  jakiekolwiek

rozmowy z NFZ dotyczące  zwiększenia kontraktu brane  jest pod uwagę zwłaszcza I

półrocze  danego roku. Odnośnie wydzierżawienia usług na zewnątrz były prowadzone

analizy dotyczące działu higieny, jednak koszty i nakłady ponoszone przez SP ZOZ są

tak niskie m.in. ze względu na niskie zarobki pracowników tego działu, że żadna z firm

zewnętrznych nie zaoferowała konkurencyjnej ceny. Dyrektor poinformowała, że jeśli

chodzi o wydzierżawienie usług firmie ALAB Laboratoria została przygotowana analiza

za  okres  4  miesięcy  i  na  jej  podstawie  przekazanie  laboratorium firmie  zewnętrznej

zmniejsza stratę w SP ZOZ o ok. 49.000 zł miesięcznie. Dyrektor dodała, że wszystkie



badania, które wykonuje firma ALAB Laboratoria są wykonywane zgodnie z zawartą

umową i cennikiem. Zdarzały się przypadki, że lekarze zlecali badania, które nie zostały

uwzględnione  w umowie,  dlatego  teraz  SP ZOZ będzie aneksował  umowę z ALAB

Laboratoria. Jeśli chodzi o porównanie czy usługi wykonywane przez zewnętrzną firmę

są tańsze czy droższe, są one na tym samym poziomie. Jeżeli pacjent chciałby wykonać

badania prywatnie, wówczas cena jest dwukrotnie wyższa. 

Następnie Dyrektor poinformowała, że zostało zmniejszone zatrudnienie w administracji

i ma nadzieje, ze opinia o administracji będzie coraz lepsza. 

Starosta  – poinformował, że dziś zostały otwarte oferty na ratownictwo medyczne w

naszym  okręgu.  Oferty  złożyły  firmy  Meditrans  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego  i

Transportu  Sanitarnego  Ostrołęka  oraz  Falck.  Dyrekcja  SP  ZOZ  robi  wszystko  aby

wszyscy  pracownicy  uzyskali  prace  na  warunkach  finansowych  nie  gorszych  niż

obecnie. 

Radny  K  .  Łachmański   –  poprosił  o  przekazanie  na  piśmie  analizy   funkcjonowania

laboratorium  poza  strukturami  SP  ZOZ.  Następnie  poinformował,  że  zgodnie  z

informacja  przekazana  przez  p.  Pabich  funkcjonowanie,  laboratorium  na  zewnątrz

powoduje zmniejszenie straty o ok. 49 000 zł miesięcznie. Zapytał czy strata w SP ZOZ

jest cały czas?

Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Katarzyna  Pabich –

poinformowała, że strata wynika z działalności statutowej szpitala. 

Radny K  . Łachmański   – poinformował, że interesuje go analiza porównawcza funkcjo-

nowania  laboratorium  w  strukturach  SP  ZOZ  oraz  po  przekazaniu  go  firmie  ze-

wnętrznej.  Zapytał czy po czterech miesiącach od momentu przekazania laboratorium

firmie zewnętrznej, przynosi ono stratę?

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. Katarzyna Pabich –  poin-

formowała, że laboratorium nie przynosi straty

Radny K  . Łachmański   – poprosił o przekazanie na piśmie analizy  funkcjonowania la-

boratorium poza strukturami SP ZOZ oraz cennika badań laboratorium w strukturach SP

ZOZ oraz cennik firmy ALAB Laboratoria. 

Radny zapytał czy ratownictwo medyczne również zostanie przekazane na zewnątrz?



Starosta – poinformował, że ratownictwo medyczne przestaje być w gestii powiatu. Na-

stępnie Starosta poinformował, że Wojewoda Mazowiecki proponuje zmiany w Planie

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowiec-

kiego,  które zakładają m.in. zmniejszenie liczby rejonów operacyjnych z dyspozytor-

niami (z dotychczasowych 29 pozostanie tylko 6). Według założeń przedstawionych w

Planie,  od 1 lipca 2012r.  powiat  pułtuski  zostanie włączony do rejonu operacyjnego

nr 5 z dyspozytornią w Ostrołęce. 

Radny K  . Łachmański   – zapytał czy SP ZOZ w Pułtusku może stanąć do konkursu?

Starosta  – poinformował, że praktycznie SP ZOZ w Pułtusku nie ma możliwości, aby

wygrać konkurs na teren: Pułtuska,  Makowa Mazowieckiego, Ostrołęki,  Wyszkowa i

Ostrowi Mazowieckiej. 

Radny K  . Łachmański   – poinformował, że nie tylko zmniejszanie strat ale również zwi-

ększanie dochodów jest bardzo ważne. Zapytał w jakiej wysokości SP ZOZ uzyskał w

poprzednim roku zwrot za nadwykonania? Jak przedstawia się to procentowo w stosun-

ku do złożonych wniosków przez SP ZOZ w Pułtusku? Radny dodał, że SP ZOZ w Puł-

tusku otrzymał z NFZ w roku poprzednim 2,3 mln zł. 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. Katarzyna Pabich –  poin-

formowała, że SP ZOZ miał podpisany kontrakt z NFZ na początku roku na łączną war-

tość 21 500 000 zł. W związku  z tym, że SP ZOZ nie może odmówić przyjmowania

pacjentów, wykonał procedur medycznych o 2,3 mln zł więcej. Składając roczne spra-

wozdanie do NFZ szpital wykazał, że wykonał więcej procedur medycznych niż kon-

trakt który miał podpisany, wydał jeszcze własne środki w wysokości 2,3 mln zł. NFZ

dokonując rozliczenia rocznego zwrócił dla SP ZOZ wydane środki. 

Radny K  . Łachmański    – poinformował,  że to,  o czym mówi Pani Dyrektor to odzy-

skanie poniesionych kosztów, jednak  nie są to nadwykonania, o które pyta. 

Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Katarzyna  Pabich –

poinformowała, że nadwykonania stanowią te usługi, na które jest podpisany kontrakt,

które zostaną przekroczone. W roku poprzednim nadwykonań nie było. 

Starosta –  poinformował,  że  najważniejsze jest  to,  że  NFZ rozpoczął  procedurę  do-

tyczącą weryfikacji nadwykonań w SP ZOZ.  Jednak jest to proces i potrzeba 3 lat, aby

wygospodarować 10-12 mln. 



Następnie Starosta poinformował, że w dniu 2 maja 2012r. powinny zostać wypłacone

wynagrodzenia  pracownikom.  Starosta  poinformował,  że  problemy  z  przepływami

pieniężnymi będą trwałym elementem, jednak wyraził nadzieję, że kontrakt będzie suk-

cesywnie wzrastał, a płynność finansowa zostanie zachowana.

Radny H. Kwiatkowski – podziękował za zauważenie i docenienie starań podejmowa-

nych przez załogę w SP ZOZ w Pułtusku. Dodał, że jest to dopiero początek, pojawiają

się drobne sygnały, że coś zaczyna się zmieniać. Jest jeszcze dużo do zrobienia aby po-

prawić sytuację. Radny poinformował, że załoga szpitala często jest niedoinformowana,

ponieważ w SP ZOZ  Pułtusku jest słaby przepływ informacji pomiędzy zarządzającymi

a załogą. Radny zaznaczył, że dobry przepływ informacji poprawia atmosferę, ma rów-

nież duży wpływ na jakość wykonywanych usług. Ponadto Radny poinformował, że w

SP ZOZ w Pułtusku są niewykorzystane rezerwy – w SP ZOZ jest bardzo wysokiej

jakości sprzęt: tomograf komputerowy. Poza tym są też usługi nielimitowane, np. po-

rody. Duże rezerwy tkwią również w pracowni tomografii komputerowej. Idąc w tym

kierunku można zwiększyć dochody w SP ZOZ w Pułtusku. Wymaga to kontaktów,

rozmów, przepływu informacji. Radny poinformował,  iż liczy na to,  że współpraca i

zainteresowanie Starosty i Zarządu będą na dotychczasowy poziomie, co pomoże “ru-

szyć do przodu”. 

Starosta  – poinformował, że kontynuując zgłoszone interpelacje, poprosił Starostę An-

drzeja Doleckiego o udzielenie odpowiedzi dotyczącej spraw dróg. 

Starosta poinformował, że być może w niedalekiej przyszłości zołży na ręce Przewod-

niczącego Rady wniosek o zwołanie sesji w trybie tzw. “nadzwyczajnym” w związku z

wprowadzeniem  do budżetu zadania inwestycyjnego związanego z ul. Grabową. Spo-

dziewany się , że inwestycja o wartości 2 800 000 zł, z udziałem środków zewnętrznych

w wysokości  1 260 000 zł będzie szybciej rozpoczęta. 

Wicestarosta Andrzej Dolecki  – poinformował, że jeśli chodzi o inwestycję dotyczącą

przebudowy ul.  Grabowej Starosta udzielił  juz wstępnych informacji.  Jesli natomiast

chodzi o sprawę

chodnika i zejścia z budowy firmy KDL Monika Tyszka z Ostrołeki, Wicestarosta po-

prosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku p. J. Kutnera.



Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - p. J. Kutner – poinformował, że w

chwili obecnej jesteśmy na etapie oczekiwania wyznaczenia przez Sąd terminu rozpra-

wy z udziałem stron. W ubiegłym roku powiat pułtuski  złożył do sądu pozew o od-

szkodowanie za zejście  z  budowy.  Sąd  wydał  nakaz  zapłaty,  jednak  firma KDL M.

Tyszka wniósł zarzuty do tego nakazu. Sprawa miała trafić do mediacji, jednak firma

KDL M. Tyszka  nie wyraziła zgodny na udział w mediacjach. Obecnie sąd ma wy-

znaczyć termin rozprawy z udziałem stron. 

Radny J. Wal -zapytał czy kwota w wysokości  61.776,82zł jest kwotą odszkodowania

za zejście z budowy?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - p. J. Kutner – poinformował, że na

ta kwotę  składa się odszkodowanie,  należne odsetki  oraz koszty postępowania sądo-

wego. 

Starosta – poprosił Starostę Andrzeja Doleckiego o udzielenie informacji dotyczącej po-

trzeby zwiększenia zakresu bieżących napraw dróg powiatowych. 

Wicestarosta Andrzej Dolecki – poinformował, że jesteśmy w trakcie nawiązania współ-

pracy z Zakładem Karnym  Białołęce Filia w Popowie odnośnie pozyskania bezpłatnie

grupy skazanych  do prac typowo fizycznych w pasie drogowym dróg powiatowych.

Prace  będą  obejmować  m.in.  usuwanie  zakrzaczeń,  sprzątanie.  Wicestarsota  poinfor-

mował, że w momencie, gdy zostaną  podjęte konkretne decyzje, udzieli szczegółowej

informacji. 

Ad. 30

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

– informacja nt. pisma p. Z Lachowskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. (data wpływu

do  Starostwa Powiatowego 10 kwietnia 2012r.)
Przewodniczący poinformował, że w dniu  10 kwietnia 2012r. do Rady Powiatu w Puł-

tusku wpłynęło pismo p. Zbigniewa Lachowskiego o udostępnienie informacji  publicz-

nej dotyczącej funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku. 

Pismo zainteresowanego zostało przekazane Radnym w materiałach na Sesję Rady Po-

wiatu. Natomiast w dniu dzisiejszym Radni otrzymali wyjaśnienie  Dyrektora SP ZOZ

w Pułtusku w powyższej sprawie



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

wyższych wyjaśnień, które stanowią odpowiedź na pismo p. Zbigniewa Lachowskiego z

dnia 5 kwietnia 2012r. (data wpływu do Starosta Powiatowego 10 kwietnia 2012r.). 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wyjaśnienie zostało przyjęte.  
Przewodniczący  poinformował,  że  w dniu  30  kwietnia  2012r.  mija  termin  składania

oświadczeń majątkowych. Poprosił  o składanie oświadczeń do Sekretarz Powiatu Pani

Małgorzaty Pajewskiej. 

Ad. 31

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku ob-

rad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach dziewiętnastej drugiej Sesji  Rady Powiatu Radnym i

zaproszonym gościom. Przewodniczący zamknął XXII 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 


