
Protokół Nr XXVI/05

Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 lipca 2005r. 

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

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

obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  radnych,  co  wobec  ustawowego

składu  Rady  wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. 

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  powodem  zwołania  XXVI  Sesji  Rady

Powiatu w Pułtusku jest możliwość pozyskania z Kontraktu Wojewódzkiego

środków  na  inwestycję  pn.  Budowa  Szpitala  w  Pułtusku  i  konieczność

złożenia,  w  terminie  do  dnia  5  sierpnia  br.  w  Urzędzie  Marszałkowskim,

dokumentów potwierdzających zabezpieczenie udziału własnego na realizację

ww. inwestycji. 

Ponadto Starosta poinformował, że porządek obrad zawiera również podjęcie

uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie opinii do projektu programu

restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Pułtusku  –  pkt  5.  Starosta  wyjaśnił,  że  radca  prawny  uznał,  że  należy

zmienić  tytuł  ww.  uchwały  w  sposób  następujący:  „podjęcie  uchwały  w

sprawie  opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku”. Natomiast Uchwała Nr

Nr XXV/187/05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie w

sprawie  opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku   -  traci  moc

obowiązywania. 

Wobec  braku  wniosków  zmian  porządku  obrad  Przewodniczący  zarządził



głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego:

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący przedstawił niżej podany porządek obrad zgodnie z którym

prowadzone były obrady: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005r. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu  programu

restrukturyzacyjnego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Publicznej  Szkoły  Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku. 

7. Podjecie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych

w Golądkowie. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych

w Pułtusku. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty

Ad. 3 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu



porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  grupa  wyborców  zwróciła  się  o

wyjaśnienie , czy przy drodze Pułtusk – Grabówiec planowana jest budowa

chodnika.  Jeżeli tak , to w jakim czasie planowane jest wykonanie. 

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 poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury,

Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  –  Panią  Magdę  Dziubanowską  –

Wojtyrę. o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

– opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku,

–  założenia  Publicznej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  w

Pułtusku

–  założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Golądkowie. 

– założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku. 

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów –

Pana Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  Komisja  na  dzisiejszym

posiedzeniu  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2005r.

Do Sali Rady wszedł Radny Z. Wiernicki. 

Liczba Radnych wg listy obecności - 14



Ad. 4 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2005r. 

Przewodniczący  udzieli  głosu  Staroście  Pułtuskiemu  –  Tadeuszowi

Nalewajkowi. 

Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu 14 lipca 2005 roku został zawarty

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006

pomiędzy  Radą  Ministrów,  reprezentowaną  przez  Ministra  Gospodarki  i

Pracy, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego.  W  związku  z  powyższym  Zarząd

Województwa Mazowieckiego ogłosił,  w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,

nabór wniosków o dofinansowanie w 2005 r.  ze środków budżetu państwa

projektów  inwestycyjnych  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  terenu

województwa mazowieckiego. 

Termin składania wniosków rozpoczął się z dniem ogłoszenia i upływa w dniu

5 sierpnia br. 

Zgodnie  z  zasadami  naboru  wniosków  minimalna  wysokość

współfinansowania  przez  beneficjentów  projektów  inwestycyjnych  w

dziedzinie  ochrony  zdrowia  wynosi  10%.  Czyli  udział  powiatu  pułtuskiego

powinien wynosić 700.000zł.

Starosta  przypomniał,  że  na  temat  partycypacji  gmin  w  kosztach  budowy

szpitala w Pułtusku odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z inicjatywy Zarządu

Powiatu,  natomiast  drugie  -  Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Pułtusku.

Obecni  na  spotkaniu  Burmistrz  Pułtuska  oraz  Wójtowie  Gmin  Powiatu

Pułtuskiego dyskutowali nt. wysokości udziału poszczególnych gmin. Uznano,

iż  wysokości  udziału  będzie  uzależniona  od  liczby  mieszkańców

zamieszkujących daną gminę i będzie wynosiła 10 zł. 

Następnie Starosta poinformował, że Rada Powiatu przygotowała procedurę

emisji obligacji komunalnych celem zabezpieczenia udziału własnego budowy

szpitala  w  Pułtusku.  Jednak  jeżeli  obietnice  gmin  zostałyby  spełnione,  to



łącznie przekazałyby ok. 52.000zł, to wówczas poprzez zwiększenie dochodów

własnych  powiat  pułtuski  zabezpieczyłby  pozostałą  część  wymaganego

udziału. 

W dniu dzisiejszym Starosta posiada deklaracje z 4 gmin. Takiej deklaracji nie

złożyła  do  tej  pory  m.in.  Gmina  Pułtusk,  ale  Burmistrz  Pułtuska  obecnie

przebywa na urlopie. 

Następnie  Starosta  poinformował,  że  w  dniu  20  lipca  br.  Zarząd  Powiatu

podjął decyzję dot. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac

wykończeniowych budynku „A” budowanego szpitala w Pułtusku na kwotę ok.

8  mln  zł.  Ponadto  Zarząd  Powiatu  planuje  ogłoszenie  przetargu  na  zakup

wyposażenia  -   sprzętu  i  aparatury  medycznej,   jak  również  przetargu  na

roboty  wynikające  z  infrastruktury  zewnętrznej,  tj.  źródła  zasilania  gazów,

kanalizację sanitarną, itd. 

W dalszej  części  swego  wystąpienia  Starosta  przedstawił  pozostałe  zmiany

budżetu powiatu na 2005r., które dot. m.in.:

– wprowadzenie do budżetu powiatu na 2005r. - do załącznika „wydatki na

zadania inwestycyjne” wartości inwestycji pn. budowa szpitala w Pułtusku

– I etap – 2.700.000zł

– wprowadzenia  środków  w wysokości  40.000zł  z  FOGR na  modernizację

drogi  powiatowej  Pokrzywnica  –  Błędostowo  –  Krzyczki  odcinek

Smogorzewo Właściańskie.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami pozostałe koszty związane z modernizacją

ww. drogi tj. 80.000zł. zostaną w równych częściach podzielone pomiędzy

gm  Winnica  i  powiatem  pułtuskim.   Ponadto  Gmina  Winnica  wykona

pobocza o wartości kosztorysowej ok. 6.500zł brutto

– wprowadzenie  zadania  pn.  modernizacja  drogi  Łady  –  Winnica  odc.

Winniczka o długości 500m. Przewidywany koszt nawierzchni 100.000zł.

Podział po 50% czyli po 50.000zł na powiat pułtuski i gm Winnica. Ponadto

Gmina Winnica wykona pobocza o wartości kosztorysowej ok. 5.500zł.

Środki na realizację ww. zadań zostaną zabezpieczone w postaci zwiększenia

dochodów własnych. 



Ponadto projekt uchwały zawierał:

– zakup  psa  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  ,  który  będzie  służył  do

wykrywania  narkotyków.  Pies  będzie  znajdował  się  na  stanie  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku,

– zwiększenie dochodów na utrzymanie  Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

dot. zakupu praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i

Dróg

– przeznaczenie 5.000zł dla SOSW na zakup wyparzacza. 

– zmiany  w  planie  przychodów  i  wydatków  jednostek  organizacyjnych

powiatu na 2005r. 

Radny  Z.  Wiernicki  stwierdził,  że  jako  radni  uzyskaliśmy  informację  o

harmonogramie prac nad przygotowaniem inwestycji pn. Budowa szpitala w

Pułtusku”, tzn. czy część przetargów została już ogłoszona, pozostałe planuje

się ogłosić. 

Radny  zapytał  kiedy  prace,  po  rozstrzygnięciu  przetargów  będą  mogły  się

rozpocząć  oraz,  czy  jest  szansa  ,  że  w  tym  roku  wykorzystamy  7  mln  zł.

Odnośnie  podpisanej  umowy  pomiędzy  Sejmikiem  Województwa

Mazowieckiego a Ministrem Gospodarki – stwierdził,  że w ww. umowie nie

ma  wpisanej  naszej  inwestycji.  Radny  zapytał,  czy  Sejmik  Województwa

podjął już uchwałę i jaką mamy pewność, że kwota 7 mln zł będzie w naszej

dyspozycji.  Radny  poinformował,  iż  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi

Pułtuskiej  oczekuje,  że  zostanie  przygotowany  bardzo  szczegółowy

harmonogram  prac  wykorzystania  środków  uzyskanych  z  Kontraktu

Wojewódzkiego  jak  również  środków  własnych  oraz,  że  zostanie  on

udostępniony  wszystkim  jednostkom  samorządu  terytorialnego,  które

partycypują  w  kosztach  budowy  szpitala.  Radny  prosił  o  podanie  terminu

przekazania ww. harmonogramu. 

Odnośnie zakupu psa – Radny zapytał, czy KPP posiada środki na utrzymanie

psa. 

Odnośnie  modernizacji  dróg  powiatowych  w  gm.  Winnica  –  zapytał,  czy

wszystkie sprawy zostały uzgodnione.



Starosta Pułtuski – odnośnie modernizacji dróg powiatowych w gm. Winnica

poinformował,  że  wszystkie  sprawy  zostały  uzgodnione  z  Wójtem  Gmina

Winnica  i  jest  w  posiadaniu  pisma  zapewniającym  o  współudziale

modernizacji ww. dróg. 

Odnośnie budowy szpitala w Pułtusku – Starosta poinformował, iż Kontrakt

Województwa Mazowieckiego zakłada, że 16 mln zł zostanie przeznaczone na

inwestycje  współfinansowane  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,  w

tym  3  mln  zł  na  zadania  oświatowe,  natomiast  13  mln  zł  na  inwestycje  z

zakresu służby zdrowia, z których powiat pułtuski prawdopodobnie otrzyma 7

mln zł, powiat łosicki – 3 mln zł i powiat płoński – 3 mln zł. Udział własny

powiatów wynosi 10%.

Odnośnie przetargów ogłaszanych na budowę szpitala w Pułtusku – Starosta

poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  ogłosił  przetarg  na  wykonanie  robót

wykończeniowych w budynku “A” budowanego szpitala w Pułtusku – etap I.

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  powyższe  zadanie

obejmuje  kompletny  zakres  robót  do  wykonania  w  budynku  A.  Jednak  w

2005r. wykonamy tylko prace na 2 - 3 mln zł, z tym że  SIWZ pozwala na

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu robót. 

Ponadto  pod  koniec  sierpnia  br.  zaplanowano  ogłoszenie  kolejnych

przetargów na  wykonanie infrastruktury zewnętrznej szpitala oraz na zakup

wyposażenia do szpitala. 

Starosta  poinformował,  że  należy  podjąć  wszelkie  działania,  aby   środki

zaplanowane  na  2005r.  na  budowę  szpitala  w  Pułtusku  zostały  w  pełni

wydatkowane. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że będziemy ubiegać się o

środki niewygasające.

Harmonogram robót zaplanowanych do realizacji w 2005r. budowy szpitala w

Pułtusku na pewno będzie stanowił załącznik do porozumienia podpisanego

pomiędzy powiatem a gminą o przekazanych środkach. 

Na  zakończenie  Starosta  poinformował,  że  będą podejmowane  działania  w

kierunku zakończenia budowy szpitala w 2006r.

Radny  Sejmiku  Woj.  Maz.  -  Witold  Chrzanowski  poinformował,  że



przeprowadził  rozmowę  ze  Starostą  Łasickiem  i  Dyrektorem  Szpitala  w

Płońsku , którzy wyjaśnili, iż ich potrzeby wynoszą po 3 mln zł, a więc są duże

szanse, że otrzymamy  7 mln zł na budowę szpitala. Natomiast w roku 2006

inwestycja  w Pułtusku będzie  jedyną inwestycją  budowaną przez samorząd

powiatowy. Odnośnie pytania Radnego Wiernickiego, czy mamy gwarancję,

że  pozyskamy  7  mln  zł  ,  Pan  W.  Chrzanowski  odpowiedział,  że  takiej

gwarancji  nie mamy, ale wszystko wskazuje na to, że te środki pozyskamy.

Prawdopodobnie na początku września odbędzie się w tej sprawie posiedzenie

Sejmiku Woj. Maz.

Wójt  Gminy  Winnica  –  H.  Kowalczyk  poinformował,  w  budżecie  gminy

Winnica  zostaną  zabezpieczone  środki  na  współfinansowanie  modernizacji

dróg powiatowych jak również na budowę szpitala w Pułtusku. 

Radny Z.  Wałachowski  – poinformował,  że  na dzień  dzisiejszy  można  być

optymistą  i  ponieważ wszystko na to wskazuje,  iż  prace zostaną wykonane

zgodnie  z  harmonogramem,  natomiast  cały  czas  pozostaje  pytanie  ,  co  z

otoczeniem szpitala, tj. kotłownią, drogami, ścieki, itd. Ponadto, czy została

uregulowana sprawa z Panem Samsel. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  sprawie  budowy  kanalizacji  na

Popławach został ogłoszony przetarg , ale nie zgłosił się żaden wykonawca.

Odnośnie  przyłącza  gazowego  Starosta  poinformował,  że  do  Mazowieckiej

Spółki  Gazowniczej  i Elektryków został złożony wniosek dot.  udostępnienia

gazu i prądu w III kwartale 2006r   oraz   przekazania warunków przyłącza. 

Odnośnie  sprawy  p.  Samsla  –  Starosta  poinformował,  że  powiat  pułtuski

deklarował przekazanie Panu Samsel grunty przy ul. Granicznej.

Starosta  poinformował,  że  za  przekazaniem  odpowiednich  środków  dla

powiatu pułtuskiego, łosickiego i płońskiego opowiedziała się grupa radnych

Sejmiku Woj. Maz.  Mamy nadzieję, że środki na budowę szpitala otrzymamy.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie do  podjęcia

uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu



na 2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI/201/05 została podjęta. 

Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu

programu  restrukturyzacyjnego  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej o przedstawienie projektu uchwały.

Dyrektor SP ZOZ – J. Wielgolewski poinformował, że Mazowieckie Centrum

Zdrowia Publicznego w Warszawie przyjmując wniosek w sprawie programu

restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Pułtusku przyjęty Uchwałą nr XXV/187/2005

Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 14 lipca 2005r.  wskazało na konieczność

wprowadzenia  pewnych modyfikacji w programie. Proponowane zmiany nie

zmieniają  meritum programu i  dotyczą  zmian  w nazewnictwie  tytułów lub

podtytułów  programu,  kolejność  punktów.  Ponadto  zostały  dołączone  trzy

tabele uzupełniające informacje zawarte w programie, które wcześniej zostały

dołączone do wniosku.

Dyrektor  SP  ZOZ szczegółowo omówił  zmiany  wprowadzone  do  programu

restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Pułtusku.

Pkt 1 programu 

– „Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej” – zmieniono nazwę tytułu 

– dołączono tabelę Nr 2 „wyniki finansowe SP ZOZ w Pułtusku w latach 1999-

2004”, która była dołączona  do wniosku restrukturyzacyjnego. 

Pkt 2 programu 

– analiza  przyczyn  powstania  trudnej  sytuacji  ekonomicznej  zakładu  –

zmieniono nazwę tytuł,



– na  stronie  10  dołączono  „analizę  sytuacji  ekonomiczno  –  finansowej  i

majątkowej  na  podstawie  wskaźników ekonomicznych  w okresie  1999  –

2004”,  która  jest  sporządzona  na  podstawie  materiału  wynikającego  z

wniosku restrukturyzacyjnego,

Pkt 4 programu 

– „Określenie  sytuacji  ekonomicznej  zakładu  możliwej  do  osiągnięcia  po

zakończeniu  postępowania  restrukturyzacyjnego”  -  stanowi  opis  założeń

zawartych w pkt 3 programu.

– dołączono  tabelę  Nr  11  „Sytuacja  ekonomiczna  SP  ZOZ  w  Pułtusku  po

wprowadzeniu  programu  restrukturyzacyjnego”,  która  również  była

dołączona do wniosku restrukturyzacyjnego. 

Pkt 5 

„Określenie  źródeł  uzyskania  środków  finansowych  na  restrukturyzację

finansową”  -  rozpisano  na  lata  2005-2010  kwotę  pożyczki  i  środki,  które

należy pokryć z własnych funduszy.

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  iż  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi

Pułtuskiej  uważa,  że  wprowadzone  zmiany  nie  zmieniają  w sposób  istotny

programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ i  podtrzymuje swoje stanowisko w

tej sprawie przedstawione na XXV Sesji. Uważają, że program jest zbyt daleko

idący. SPZP obawia się,  że jeżeli  ten program nie zostanie zrealizowany, to

wówczas kwota jaką otrzymamy na jego wykonanie może być przedmiotem

sporu  pomiędzy  samorządem  powiatu  pułtuskiego  a  Wojewodą

Mazowieckim . Wówczas może powstać problem ze zwrotem tych środków.

Przedstawione w programie restrukturyzacyjnym cele jakie mamy uzyskać –

ograniczające nasze wydatki, stwarzają pewne zagrożenie, co  do realności ich

wykonania a później,  co do możliwość rozliczenia się  w sposób właściwy z

Wojewodą. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  uzupełnił,  że  pkt  3  programu

restrukturyzacyjnego  zgodnie  z  wzorem  załączonym  do  ustawy  o  pomocy

publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  musi



zawierać szczegóły.  Następnie wyjaśnił,  że program nie musi być wdrażany

zgodnie z wytycznymi jakie zostały w nim ustalone. Zgodnie z ustawą jest to

projekt  programu   restrukturyzacyjnego  SP  ZOZ,  który  prawdopodobnie

będzie podlegał modyfikacjom. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  nie  mówił,  aby  ogólnie  cokolwiek

zapisywać   i  uważał,  że  w  pkt  3programu  należało  zawrzeć  konkrety.

Następnie  dodał,  ze  nie  wie,  co  znaczy  znak  zapytania  przy  obsłudze

pralniczej. Komu zostało ono postawione i dla kogo do rozstrzygnięcia. 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że znak zapytania przy usługach  pralniczych

został  szczegółowo  rozbudowany  w  analizie  tego  punktu  na  stronie  21

programu,  w którym  jest  powiedziane,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  możemy

określić , że znajdziemy dostawcę, który pozwoli nam na redukcję kosztów. W

przeciągu  realizacji  programu  restrukturyzacyjnego,  tj.  5  lat,  nie  można

powiedzieć, że nie zmieni się sytuacja. Jeżeli wybierzemy oferty, które są na

rynku - zwiększymy koszty. Będziemy szukać kooperanta , który zdoła spełnić

nasze wymogi finansowe. 

Radny Z. Wiernicki zastanawiał  się , czy w dniu dzisiejszym Rada Powiatu nie

powinna uchylić odrębną uchwałą  - Uchwałę Nr XXV/187/05 Rady Powiatu

w  Pułtusku,  natomiast  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  programu

restrukturyzacyjnego  SP  ZOZ  powinna  zostać  podjeta  uchwała  zgodnie  z

wzorem przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia. 

Sekretarz  Powiatu odpowiedziała,  że  sprawę treści  uchwały  konsultowała  z

Radcą Prawnym – Stanisławem Paszkowskim , który wskazywał na podjęcie

uchwały, jak w przedstawionym radnym  projekcie uchwały. 

Radny Zbigniew Szczepanik poinformował, że program restrukturyzacyjny SP

ZOZ w Pułtusku przyjęty  Uchwała Nr XXV/187/04, został już przekazany do

Wojewody  Mazowieckiego.  Dla  zachowania  ciągłości  sprawy  wnioskował  o

poddanie pod głosowanie uchwały jak w przedstawionym projekcie. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  wycofuje  swój  wniosek  dot.  zmiany

treści  projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały 



Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu

programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku

Za 9

Przeciw -

Wstrzymało się -3

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI/202/05 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  założenia  Publicznej

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku. 

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i

Sportu – p. W. Gregorczyka o przedstawienie projektu uchwały. 

Dyrektor  Wydziału  EZK poinformował,  że  w roku szkolnym 2004/2005 w

Publicznym  Gimnazjum  Specjalnym  wchodzącym  w  skład  Specjalnego

Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w Pułtusku  jest   10  uczniów  -

absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. W celu

stworzenia im możliwości do dalszego kształcenia się i uzyskania świadectwa

potwierdzającego przysposobienie do pracy należy utworzyć szkołę specjalną

przysposabiającą do pracy.

Zgodnie  z  art.5c  pkt  1,  art.58  ust.1  i  6  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.

o systemie  oświaty  szkoły  są  zakładane  i  włączane  do istniejącego ośrodka

szkolno – wychowawczego na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący zapytał  czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do podjęcia

uchwały 

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  założenia  Publicznej

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku. 

Za 13

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI/203/05 została podjęta. 

Ad 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły

Policealnej dla Dorosłych w Golądkowie. 

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  -  Wojciecha  Gregorczyka  o

przedstawienie projektu uchwały 

Dyrektor Wydziału EZK poinformował, że jedną ze zmian, które w systemie

oświaty wprowadziła jej reforma, jest możliwość kontynuowania nauki przez

osoby  posiadające  wykształcenie  średnie  w  szkołach  policealnych,  których

ukończenie  umożliwia  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje

zawodowe po zdaniu egzaminu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,

w uzgodnieniu  z  Zarządem  Powiatu  w  Pułtusku,  w  terminie  od  20.06.  do

19.08.br.  przeprowadza  rekrutację  do  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych  na

semestr pierwszy. Kształcenie słuchaczy ( dorosłych ) w szkole prowadzone

będzie w systemie zaocznym

Zgodnie z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września

1991r.  o systemie  oświaty  szkoły  są  zakładane  i   włączane  do  istniejącego

zespołu szkół na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  podjęcia

uchwały. 

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły

Policealnej dla Dorosłych w Golądkowie. 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 



Uchwała Nr XXVI/204/05 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły

Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku. 

Przewodniczący  poprosił  Pana  Dyrektora  -  Wojciecha  Gregorczyka  o

przedstawienie projektu uchwały.

Dyrektor  Wydziału  EZK  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  systemie

oświaty  jest  możliwość  kontynuowania  nauki  przez  osoby  posiadające

wykształcenie średnie w szkołach policealnych, których ukończenie umożliwia

uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  po  zdaniu

egzaminu. 

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku,

w uzgodnieniu  z  Zarządem  Powiatu  w  Pułtusku,  w  terminie  od  20.06.  do

19.08.br.  przeprowadza  rekrutację  do  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych  na

semestr pierwszy. Kształcenie słuchaczy ( dorosłych ) w szkole prowadzone

będzie w systemie zaocznym

Zgodnie  z  art.  5c  pkt  1,  art.  58  ust.  1  i  6  i  art.  62 ust.  5  ustawy z  dnia  7

września  1991r.  o systemie  oświaty  szkoły  są  zakładane  i  włączane  do

istniejącego zespołu szkół na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  podjęcia

uchwały. 

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  założenia  Szkoły

Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku. 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI/205/05 została podjęta. 

Ad. 9



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  poprosił  Starostę  Pułtuskiego  o  udzielnie  odpowiedzi  na

interpelacje. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  budowę  chodnika  przy  drodze  od  ul.

Wszkowskiej  w  kierunku  Grabówca,  planowano  uwzględnić  w  projekcie

modernizacji i rozbudowy dróg , który nosi nazwę „Wzrost konkurencyjności

terenów rekreacyjnych położonych nad Narwią , zwiększenie dostępności do

Puszczy  Białej”.  Jednak  drogi  ujęte  ww.  projekcie  były  uzgadniane  z

samorządami  gminnymi.  Gmina  Pułtusk  tego  nie  akceptowała.  Starosta

dodał,  że  powyższy  projekt  ma  dużą  szansę  powodzenia,  ponieważ  we

wrześniu  br.  zostanie  ogłoszony  nabór  wniosków  realizowanych  w ramach

działania  1.1  ZPORR,  a  powiat  pułtuski  już  posiada  przygotowana

dokumentację. Koszt projektu wynosi ok. 10 mlnzł. 

Starosta uważa, że wniosek Radnego Wiernickiego może zostać uwzględniony

w budżecie powiatu na 2006r. 

Ad 10

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny L. Smyk zapytał, sprawę lokalizacji targowiska.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  targowisko przy  ul.  Mickiewcza zostało

sprzedane  w  zeszłym  roku  Przedsiębiorstwu  Produkcyjno  -  Usługowemu

ZAMBET  SA.  Była  propozycja  przeniesienia  targowiska  po  byłej  bazie

Zarządu  Dróg  Miejskich  przy  ul.  Wyszkowskiej.  Starosta  wraz  z

przedstawicielami  PSL  zastanawiali  się  nad  zagospodarowaniem  gruntu,

którego posiadaczem jest Gmina Pułtusk , na zapleczu PZZ ,  tj. plac , który

miał  być  bazą  kolejki  wąskotorowej.  Na  spotkaniu  we  Winnicy  dot.  torów

kolejowych  –  Wicedyrektor  Warszawskiego  Oddziału  Gospodarowania

Nieruchomościami  PKP S.A.  p.  Roman Konca sugerował aby przekazać tę

nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Pułtusk,  za  pewne  zobowiązania.  Również

miało  miejsce  spotkanie  Naczelnego  Dyrektora  PKP  i  Z-cą  Burmistrza,



podczas  którego  prawdopodobnie  ustalono,  że  zostanie  powołany

rzeczoznawca,  który wyszacuje tę nieruchomość.  Konkretne ustalenia  w tej

sprawie podejmie Rada Miejska w Pułtusku. 

Radny L.  Smyk – poinformował,  że w prasie  lokalnej wyczytał,  że była już

przyjęta  koncepcja zorganizowania targowiska na Popławach. 

Starosta Pułtuski  odpowiedział, że na jednej z Sesji Rada Miejska planowała

podjąć  decyzje  dot.  przeznaczenia  środków  finansowych  na  urządzenie

targowiska  na  Popławach,  wstrzymano  decyzję  do  czasu  rozstrzygnięcia

sprawy dot. gruntów PKP. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  Redaktor  Naczelny  Tygodnika

Pułtuskiego zwraca się z pytaniem dot. budowy dróg położonych w Gminach

Zatory  –  Obryte,  które  będą  stanowiły  „małą  obwodnicę  nadnarwiańską

terenów letniskowych”. Powiat pułtuski występuje o środki na naprawę ww.

dróg o długości ok. 11 km. Pozostaje odcinek 3 km - okolice Bartodziej, który

łączył by dwie drogi: drogę Zatory z drogą Obryte. Radny zapytał , czy złożony

wniosek można rozszerzyć o tę drogę.

Starosta  Pułtuski  odpowiedział,  że  nie  ma  takiego  pojęcia  jak  „obwodnica

nadnarwiańska”.  Głównym  założeniem  projektu  pn.  "Wzrost

konkurencyności terenów rekreacyjnych położonych nad Narwią, zwiększenie

dostępności  do  Puszczy  Kurpiowskiej"  jest  modernizacja  dróg.  Zostały  już

wykonane  podkłady  a  obecnie  wykonywany  jest  projekt  na  realizacje  ww.

zadania. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozszerzenia wspomnianego

projektu. 

Następnie Starosta poinformował, że gminy mają możliwość modernizowania

dróg  gminnych  przy  współudziale  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego.

Jednym z warunków skorzystania z ww. środków jest wskaźnik bezrobocia,

gęstość zaludnienia. Dofinansowanie jest przekazywane do 300.000zł, ale nie

może  przekroczyć  90%  wartości  zadania.  Z  terenu  powiatu  pułtuskiego

kwalifikują się Gminy: Zatory, Obryte, Gzy, Świercze. Starosta poinformował,

że  jako  Przewodniczący  Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

wystąpił do Marszałka Woj. Maz. , aby z takiej możliwość pozyskania środków



mogły skorzystać również powiaty. Na dzień dzisiejszy pozytywną opinie w tej

sprawie wyraził Wicemarszałek Woj. Maz. p. Kowalski. 

Jeżeli  będzie  możliwość  pozyskania  środków,  to  będzie  to  przedmiotem

odrębnego posiedzenia Rady Powiatu.

Odnośnie  budowy  drogi  położonej  w  Bartodziejach,  łączącej  dwie

miejscowości  Gładczyn Rządowy -   Psary,  Starosta  odpowiedział,  że  na jej

modernizację przeznaczono ok. 10.000zł. Na dzień dzisiejszy powiat pułtuski

nie posiada środków finansowych na jej modernizację. 

Ad. 11

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego

punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach dwudziestej  szóstej  Sesji  Rady Powiatu

radnym  i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zamknął

obrady wypowiadając formułę: „Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu uważam

za zamknięte”. 

Godzina zakończenia posiedzenia – 10.30

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka  Przewodniczący Rady Czesław Czerski 


