
Protokół Nr XXVIII/05

XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 września 2005r. 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył XXVIII

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

posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Lista obecności Radnych Rady Powiatu stanowi załącznik  do nin. protokółu.

Radny K. Łachmański poinformował,  że korzystając z okazji,  iż w posiedzeniu

Rady Powiatu  uczestniczy  Wójt  Gminy  Winnica  –  Henryk Kowlaczyk,  który

uzyskał mandat w wyborach do Sejmu RP,  w imieniu własnym, jak również w

imieniu  organu  uchwałodawczego  i  wykonawczego  powiatu  pułtuskiego  złożył

gratulacje. Życzył aby „Pan Bóg czuwał nad Pana mądrymi decyzjami dla narodu

polskiego jak i mieszkańców ziemi pułtuskiej”. 

Przewodniczący Rady przyłączył się do gratulacji oraz poinformował, że zapewne

Pan  H.  Kowalczyk  będzie  uczestniczył  w  posiedzeniu  Rady  Powiatu  podczas

którego zostanie powitany jako poseł RP.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta Pułtuski wyjaśnił,  że Radny K. Łachmański uprzedził  jego wystąpienie

dot.  przywitania  przyszłego  posła  RP.  Starosta  poinformował,  że  również

kandydował  na  posła  RP,  ale  czas  wyborów już  minął.  Bardzo  cieszy  fakt,  że

mamy posła z ziemi pułtuskiej, co potwierdziły wyniki wyborów podane przez
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Państwową Komisję Wyborczą. Aczkolwiek posłem się staje w momencie złożenia

przysięgi.  Starosta  przypomniał,  że  w  czasie  kampanii  wyborczej  głosił  hasło

„głosujcie  na swoich”  i  przyniosło to efekt.  Starosta  złożył  serdeczne gratulacje

Panu  H.  Kowalczykowi  i  życzył  miłej  pracy  i  współpracy  na  rzecz  powiatu

pułtuskiego. 

(brawa) 

Wójt  Gminy  Winnica  –  H.  Kowlaczyk  –  podziękował  za  gratulacje.

Poinformował, że jest to sukces wspólny, ponieważ bez głosów oddanych przez

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego  nie  byłoby  możliwe,  aby  którykolwiek  z

kandydatów  otrzymał  mandat  poselski.  Pan  H.  Kowlaczyk  podziękował  tym

wszystkim,  którzy na  niego  głosowali.  Natomiast  tym,  którzy  wzięli  udział  w

wyborach i głosowali na swoich faworytów deklaruje pełną współpracę. Zapewnił,

że  będzie  się  starał  aby  wykorzystać  sprawowanie  mandatu  poselskiego  z

korzyścią dla powiatu pułtuskiego. 

(brawa) 

Starosta  Pułtuski  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  zaproponował  uzupełnienie

porządku obrad o dwa punkty:

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności  jako pkt 8a.

2) Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  podpisania

porozumienia.  Starosta  wyjaśnił,  że  sprawa dot.  popisania  porozumienia  z

Gminą Pułtusk na utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole  Szkół  Nr 4 z klasami  sportowymi w Pułtusku.  W powyższej

szkole  są  klasy  sportowe  w  szkole  podstawowej  jak  i  gimnazjalnej.  Ze

względu na brak szkoły ponadgimnazjalnej o tym kierunku kształcenia jest

propozycja jak na wstępie. Starosta zaproponował aby powyższy temat był

wprowadzony do porządku obrad jak pkt 13.

 Przewodniczący – zarządził  głosowanie  nad  wnioskami  Zarządu  Powiatu  dot.

uzupełnienia porządku obrad o punkty zgłoszone przez Starostę: 
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Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wnioski zostały przyjęte. 

Przewodniczący – przedstawił porządek obrad, zgodnie z którym będą

prowadzone obrady i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem 

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXIII, XXIV. XXV, XXVI, XXVII Sesji Rady Powiatu

w Pułtusku 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2004. 

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. Podjecie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  SPZOZ w

Pułtusku za II kwartał 2005 r. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim.

8a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  podpisania

porozumienia. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania

i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla

3



studentów  i  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie

świadectwa dojrzałości. 

10.Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I  półrocze

2005r. 

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

12.Podjęcie  uchwały  w sprawie:  określenia  trybu  prac  nad  projektem budżetu,

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  realizacji  zadań  z  zakresu  modernizacji  dróg

powiatowych.

13a Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności. 

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

powiatu na 2005r. 

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

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący - zarządził do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołów  XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII  Sesji Rady

Powiatu. 

Poinformował, że do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi

dotyczące protokołów z wymienionych Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący

zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

protokołów XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:
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Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden  Radny Rady Powiatu nie brał udziału w głosowaniu.  

Rada Powiatu przyjęła protokół Nr XXIII/05, XXIV/05,

 XXV/05, XXVI/05, XXVII/05.

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił zgłaszanie interpelacji. 

Radna M. Dziubanowska – Wojtyra poinformowała, że tę interpelację zgłasza w

imieniu mieszkańców Gminy Świercze. Radna zapytała na jakim etapie znajduje

się  modernizacja  drogi  Gołębie  –  Klukowo przewidzianej  do  realizacji  w roku

2005. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. 

Starosta Pułtuski - ze względu na ważność interpelacji, jak również liczne grono

osób  zainteresowanych  odpowiedzią  na  zgłoszoną  interpelację  zaproponował,

aby na tę interpelację została udzielona odpowiedź w punkcie 4 obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Starosta Pułtuski poinformował, że droga Klukowo –Gołębie jest uwzględniona w

budżecie  powiatu  pułtuskiego  do  realizacji  w  roku  2005.  Starosta  wyjaśnił,  że

Zarząd  Powiatu  podejmował  działania  w  kierunku  pozyskania  dodatkowych

środków  na  realizację  ww  drogi.  Ze  względu  na  kategorię  drogi  planowano

modernizować  ją  ze  środków Programu Rozwoju  Lokalnego  działanie  3.1.  Na
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pozyskanie środków w ramach tego działania złożono bardzo dużo wniosków i

nasza droga nie uzyskała dofinansowania. W międzyczasie Sejmik Województwa

Mazowieckiego  -  na  wniosek Przewodniczącego  Konwentu  Związku Powiatów

Polskich  podjął  uchwałę  umożliwiającą  powiatom  skorzystanie  ze  środków

marszałkowskich  na  modernizację  dróg  powiatowych  w  wysokości  do  75%

wartości inwestycji, ale nie więcej niż 500.000zł. 

Wobec  powyższego  Zarząd  Powiatu  wystąpił  do  Urzędu  Marszałkowskiego  o

pozyskanie  powyższych  środków  na  modernizację  drogi  Klukowo  –  Gołębie.

Zarząd  Powiatu  ogłosił  przetarg  na  modernizację  ww.  drogi  i  posiada  całą

dokumentację projektową na jej modernizację. Będą podejmowane działania aby

ww. droga została wykonana w 2005r.

Jeżeli  nieprzewidziane  okoliczności  spowodują,  że  tej  drogi  nie  wykonamy  w

2005r. to Zarząd Powiatu wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o uznanie ww.

środków jako niewygasające i na pewno wykonamy ją  w 2006r. 

Gmina  Świercze  jest  ostatnią  Gminą  jeżeli  chodzi  o  wykonawstwo  inwestycji

drogowych  bez  udziału  gminy.  Inwestycje  drogowe  realizowane  na  terenach

innych gmin były już realizowane przy współudziale finansowym gmin.  

Przewodniczący  Rady  przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  p.  Helena  Wojtaszek

poinformowała, ze Komisja na posiedzeniu w dniu 21 września br. pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Komisja przyjęła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Pułtusku dotyczący zwiększenia wydatków z przeznaczeniem przede wszystkim

na świadczenia społeczne. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania
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Prawa – p. Zbigniew Szczepanik  poinformował, że Komisja   na posiedzeniu w

dniu  21  września  br.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej- p. Wiesław Barkała poinformował,

że Komisja   na posiedzeniu w dniu 20 września 2005r. pozytywnie zaopiniowała

tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Ponadto  Komisja  na  posiedzeniu  w dniu  dzisiejszym pozytywnie  zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw

Społecznych  - p. Magda Dziubanowska – Wojtyra poinformowała, że Komisja na

posiedzeniu w dniu 20 września 2005r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Ponadto  Komisja  na  posiedzeniu  w dniu  dzisiejszym pozytywnie  zaopiniowała

projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  podpisania

porozumienia

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Stanisław Myślak poinformował,

że  Komisja  na  posiedzeniu  w dniu  21  września  br.  pozytywnie  zaopiniowała

tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Komisja przyjęła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Pułtusku  dotyczący  zwiększenia  wydatków  o  kwotę  ok.  26.000zł  z

przeznaczeniem przede wszystkim na świadczenia społeczne. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższy wniosek i rozpatrzy go na jednym z kolejnych

posiedzeń. 

Ad. 5 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2004. 

Przewodniczący poinformowała, że sprawozdanie Szanowni Radni otrzymali na

piśmie.  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  pytania  do  Pani  Dyrektor  w  sprawie
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przedstawionego sprawozdania. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie w Pułtusku za rok 2004. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 6

Przewodniczący  Rady  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad 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 informację KPPSP  Szanowni Radni otrzymali

na  piśmie.  Przewodniczący  zapytał  ,  czy  Pan  Komendant  chciałby  uzupełnić

przedstawioną informację. 

Komendant KPPSP – p. W. Musiński poinformował, że w 2005r. KPPSP będzie

miała  trudności  z  bieżącą  realizacją  budżetu,  tj.  wywiązania  się  ze  stałych

zobowiązań. W paragrafie wydatki rzeczowe - budżet Komendy jest o 13% niższy

niż od budżetu 2004r. a przyczyną jest  m.in. wzrost ceny paliw. Ze względu na

ograniczone środki w budżecie KPPSP nie ma możliwości dokonania przeniesień

w  ramach  budżetu.  Komendant  Musiński  poinformował,  że  na  ten  temat

prowadzi  rozmowy  z  Komendantem  Wojewódzkim,  który  obiecał  udzielenie

wsparcia finansowego. 

Następnie  Komendant KPPSP poinformował o podjętych działaniach w kierunku

zakupu samochodu ciężkiego, ratowniczo – gaśniczego z funduszy strukturalnych
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Unii  Europejskiej.  Koordynatorem  ww.  zakupu  jest  Komendant  Wojewódzki

PSP. Cena pojazdy wynosi ok. 800.000zł. Warunkiem podstawowym jest udział

powiatu pułtuskiego  w kosztach zakupu samochodu w wysokości 1/5 wartości

samochodu, tj. 165.200zł. 

Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  zamierza  dokonać  również

innych zakupów, tj. remont samochodu JELCZ, zakup narzędzi hydraulicznych

ratownictwa  techniczno  –  drogowego,  uzupełnienie  zakupów  aparatów

oddechowych – to  zadanie byłoby współfinansowane w 50% ze środków WFOŚ.

Nie ma jeszcze decyzji Komendanta Głównego na ten temat. 

Planuje się zakup rejestratora związanego uruchomieniem numeru „112” , koszt

zakupu  ok.  24.000zł.  Przy  wsparciu  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego

planuje się zakup działu komunikacyjnego ok. 21.000zł.

Zakup hydraulicznych narzędzi  ratowniczych  – będzie  możliwe  przy  wsparciu

Gminy Pułtusk,  podpisano porozumienie  na kwotę  13.000zł,  ale  należy jeszcze

pozyskać  środki  w wysokości  22.000zł.  Pozostałe  środki,  tj.  ok.  40.000zł  będą

pochodziły z WFOŚ.

Zakup poduszek pneumatycznych ratowniczych – Komendant poinformował, że

Spółdzielnia Mieszkaniowa zaproponowała przekazać ok. 5.000zł na ww. zakup,

ale stanowi to tylko 1/5 kosztów zakupu. Jeżeli nie będzie środków, to zakup nie

zostanie zrealizowany. 

Starosta  Pułtuski  uważa,  że  należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  zakupić

samochód  ciężki  dla  KPPSP.  Jest  to  doskonała  okazja,  tym bardzie  że  powiat

partycypuje  w  wysokości  1/5  wartości  zakupu  samochodu,  co  stanowi  ok.

160.000zł.  Starosta  poinformował,  że  jeżeli  zakup  samochodu stanie  się  realny,

podobnie jak w pierwszej  kadencji  Rady Powiatu,  będzie  wnioskował  aby jego

zakup  został  sfinalizowany  przy  współudziale  finansowym  gmin  powiatu

pułtuskiego. 

Radny L. Smyk wnioskował, aby podjąć wszelkie działania w kierunku zakupu

9



poduszki  pneumatycznej.  Na  terenie  powiatu  pułtuskiego  miały  już  miejsce

sytuacje, w których ww. poduszkę trzeba było wykorzystać. Wypożyczano ją od

sąsiednich KPPSP, co było bardzo kosztowne.  

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 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta

.Ad. 7 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

SPZOZ w Pułtusku za II kwartał 2005 r. 

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania do Dyrektora  SP ZOZ w Pułtusku w

sprawie uchwały.

Radny  K.  Łachmański  zapytał  o  koncepcję  funkcjonowania  Pogotowia

Ratunkowego, czy prawdą jest , że były zwolnienia pracowników. 

Dyrektor  SP  ZOZ  –  p.  J.  Wielgolewski  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy

Pogotowie  Ratunkowe  stanowią  dwa  Zespoły  Wyjazdowe,  tj.  RW  i  karetka

przewozowa na  potrzeby  pogotowia.  W roku  ubiegłym był  problem z  obsadą

karetki  „W” w Nasielsku.  Wówczas  SP ZOZ w Pułtusku  podpisał  kontrakt  z

sąsiednim  zakładem  opieki  zdrowotnej  w  Makowie  Mazowieckim  w  sprawie

wydzierżawienia  tego  pojazdu wraz  z kierowcą.  Natomiast  drugi  zespół,  który

obecnie jeździ w Makowie Maz. to zespół przewozowy ok.1,5 etatu pracownika

pogotowia.  SP ZOZ w Pułtusku obsługiwał również Różan,  ale  ze względu na

przeprowadzone  postępowanie  przetargowe  utraciliśmy  to  zadanie.  Zespół  w

Różanie  obsługiwany  jest  przez  prywatną  firmę  z  Makowa  Maz.  Obecnie
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pozostało 4 pracowników działu pomocy doraźnej bez zakresu zadań a umowa,

która jest na przewozówkę kończy się 31 grudnia br. Aby uniknąć sytuacji, że w

styczniu  2006r.  będzie  np.  5  pracowników  dla  których  nie  będzie  pracy  i

będziemy zmuszeni ponosić koszty trzymiesięcznego wypowiedzenia, dokonano

na  dzień  dzisiejszy  redukcji  w  wysokości  3  osób.  Pozostałe  osoby  zostaną

przesunięte do innych oddziałów. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia

sprawozdania  finansowego  SPZOZ w Pułtusku za  II  kwartał  2005r.  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/207/05 została podjęta. 

Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania  w sprawie uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia

planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  szkół  specjalnych  w

powiecie pułtuskim i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/208/05  została podjęta. 

Ad. 8a

Przewodniczący  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
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obrad:  Podjecie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do

podpisania porozumienia. 

Przewodniczący poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

Starosta poinformował, że tak jak wyjaśniał na wstępie Zarząd Powiatu wniosku o

podjecie uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do podpisania porozumienia z

Gminą  Pułtusku  na  utworzenie  w  strukturach  Zespołu  Szkół  Nr  4  z  klasami

sportowymi w Pułtusku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. 

Istotne warunki porozumienia ustali Zarząd Powiatu oraz Burmistrz Pułtuska. 

Radny K. Łachmański – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku -  w imieniu

Gminy Pułtusk zwrócił się do Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad

Rady  Powiatu  o  pkt.  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie   upoważnienia  Zarządu

Powiatu  w  Pułtusku  do  podpisania  porozumienia”.  Porozumienie  zostałoby

sporządzone  z  Burmistrzem Pułtuska  w sprawie  założenia  i  prowadzenia  przez

Gminę  Pułtusk  Samorządowego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Pułtusku

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku.

Radny poinformował, że  od 1 września 2004r. w Zespole Szkół Nr 4 z klasami

sportowymi w Pułtusku prowadzona jest innowacja pedagogiczna „szkolenie klas

sportowych  o  profilu  lekkoatletycznym”.  Projekt  realizowany  jest  w  jednym

ciągu klas od IV klasy szkoły podstawowej i kontynuowany przez okres nauki w

gimnazjum.  Dla  zapewnienia  ciągłości  cyklu  szkolenia  zasadnym  byłaby

kontynuacja  w  szkole  ponadgimnzajlnym.  Biorąc  pod  uwagę  kwalifikacje

niezbędne do prowadzenia tego typu zajęć oraz istniejącą bazę sportową Zespołu

Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku Gmina Pułtusk jest gotowa podjąć

się  realizacji  tego  zadania.  Następnie  Radny  dodał,  że  powiat  pułtuski  nie

dysponuje szkołą ponadgimnzjalną o tym zakresie kształcenia, dlatego też uważa

za zasadne utworzenie takiej szkołach w strukturach gminy. Ze względu na krótki

czas  –  zamiar  utworzenia  szkoły  należy  zgłosić  do  końca  września  br.  Radny

zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały. 
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Radny W. Cienkowski  zaznaczył,  ze  nie  jest  przeciwnikiem utworzenia  szkoły

ponadgimnazjalnej  o  tym  kierunku  kształcenia,  ale  zapytał  Dyrektora  LO  w

Pułtusku  oraz  Dyrektora  ZSZ w Pułtusku,  czy  w ich  szkołach  są  możliwości

otworzenia klasy sportowej. 

Dyrektor LO w Pułtusku – p. L. Ziemiecka poinformowała, że z tego co usłyszała

w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Powiatu wynika jasno, że istnieje zamiar

powołania  nowej  szkoły,  tj.  Liceum Ogólnokształcące.  Bez względu na  to,  czy

będzie  ona  z  klasami  sportowymi,  czy  też  nie,  to  jednak  tworzone  jest  nowe

liceum ogólnokształcące. Niestety w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w

Pułtusku  ze  względu  na  brak  bazy  sportowej  nie  można  utworzyć  klasy

sportowej. 

Dyrektor ZSZ w Pułtusku – p. A. Krawczyński poinformował, że baza sportową

jaka jest w ZSZ w Pułtusku pozwala jedynie na otworzenie oddziałów sportowych

w grach zespołowych,  tj.  siatkówka,  koszykówka.  Niestety nie  ma możliwości

utworzenia oddziałów lekkoatletycznych – inowacji pedagogicznej, co istnieje w

Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uruchomienie klasy sportowej wiąże się z kosztami, ponieważ zajęcia odbywają

się  nie  tylko  na  przedmiocie  wychowanie  fizyczne,  ale  również  są  zajęcia

pozalekcyjne, szkolenia w okresie wakacyjnym – obozy sportowe. Pan Dyrektor

uważa,  że  utworzenie  takiego  liceum  przez  powiat  pułtuski  jest  możliwe,  ale

jedynie na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Pułtusk na udostępnienie

bazy  sportowej.  Dyrektor  poinformował,  że  jako  nauczyciel  wychowania

fizycznego  jest  bardzo  zbudowany  tym,  że  powstanie  szkoła  o  tym  kierunku

kształcenia. Jednak w myśl ustawy szkolenie w tym zakresie powinno odbywać się

w  klubach  sportowych,  między  innymi  dlatego  zajęcia  SKS  nie  są  zadaniem

szkoły. 

Radny K. Łachmański odnośnie wypowiedzi Radnego Cienkowskiego uważa, że

mówimy  o  dwóch  różnych  rzeczach.  Proponuje  się,  aby  w  Zespole  Szkół
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otworzyć Liceum Ogólnokształcące , które będzie posiadało tylko klasy sportowe.

Zespół Szkół do prowadzenia takiej  szkoły posiada zarówno bazę sportową jak

również kadrę nauczycielską. To nie są klasy mistrzostwa sportowego, ale jest to

innowacja pedagogiczna pt. szkolenie klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym.

Ponadto utworzenie szkoły nie obciąży budżetu powiatu. 

Starosta  Pułtuski  rozwiązań  utworzenia  takiej  szkoły  jest  kilka,  ustawodawca

dopuszcza utworzenie przez powiat gimnazjum tak również Gmina Pułtusk może

utworzyć szkołę ponadgimnazjalną. Barierą jest 30 września br. – zgłoszenie do

MEN liczby osób  może być finansowane od 1.09.2006r.  w ramach subwencji.

Jeżeli  nie  dotrzymamy  terminu  wówczas  kwestia  finansowania  takiej  szkoły

regulowana jest od innego terminu. Starosta uważa, że taką szkołę może utworzyć

również  powiat  pułtuski  na  bazie  porozumienia  z  Gminą  Pułtusk  dot.

udostępnienia  bazy  sportowej.  Starosta  poinformował,  że  szkoła

ponadgimnazjalna o takim profilu powinna powstać, ze względu na zapewnienie

ciągłości kształcenia dla istniejącej już szkoły podstawowej i gminazjalnej o profilu

sportowym  o  profilu  lekkoatletycznym.  Starosta  wnioskował,  aby  w

porozumieniu  jakie  zostanie  sporządzone  z  Gminą  Pułtusk  należy  wyraźnie

zaznaczyć, że są to klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym. 

Radny  K.  Łachmański  uważa,  że  pytanie  Radnego  W.  Cienkowskiego  jest

niezasadne ponieważ mówimy o konkretnej propozycji utworzenia szkoły.

Radny W. Cienkowski  - odpowiedział, że nie wolna zabraniać radnym zadawania

pytań  i  to  w  kwestiach  dot.  dobra  powiatu.  W  dniu  dzisiejszym  mówimy  o

utworzeniu  dodatkowej  szkoły  ponadgminazjalnej.  Niektórych  radnych,  jak  i

zaproszonych  gości   interesuje,  czy  w  naszych  szkołach  ponadgimnazjalnych

można utworzyć szkołę  o tym profilu kształcenia.  Dlatego też bardzo  istotne

były wypowiedzi dyrektorów na ten temat. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  podpisania  porozumienia  i  zarządził
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głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/209/05  została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  Regulaminów

przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie  szans

edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie:

Regulaminów  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na wyrównywanie

szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem. 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXVIII/210/05  została podjęta. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady 

Do  Sali  Rady  weszli  Radni  Rady  Gminy  Świercze,  którzy  na  ręce

Przewodniczącego  Rady złożyli  Stanowisko – „wyrazili   sprzeciw na nierówne

traktowanie samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu pułtuskiego,
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przejawiające się w braku jakichkolwiek inwestycji drogowych na terenie Gminy

Świercze” Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Dębski poinformował, że na poprzednią

Sesję  zaproszono  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  który  mimo

złożonej  obietnicy  nie  przybył  na  posiedzenie.  Dlatego  też  Radni  postanowili

przybyć na Sesję do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Radny poinformował, że w ciągu 7 lat na terenie gminy Świercze  nie wykonano

nawet  jednego  metra  bieżącego  drogi  powiatowej.   Natomiast  drogi  żwirowe,

czekają  już  ok.  10  miesięcy  na  równiarkę.  W  innych  gminach  powiatu

pułtuskiego, np. w Gminie Obryte, Gminie Zatory wykonano trzy odcinki dróg

powiatowych po kilka kilometrów, tylko nie w Gminie Świercze. 

Radny  Rady  Gminy  Świercze  p.  Wiernicki  poinformował,  że  w  Szpitalu

Powiatowym w Pułtusku na tablicy ogłoszeń zostało zamieszczone ogłoszenie, że

mieszkańcy Gminy Świercze będą przyjmowani tylko odpłatnie, natomiast  inni

mieszkańcy powiatu pułtuskiego mogą korzystać z usług szpitala za darmo.  Pan

Wiernicki  zapytał, kto wydał takie zarządzenie. 

Starosta  Pułtuski  ze  zdziwieniem  stwierdził,  iż  dziwnym  jest  fakt,  że  Pan

Wiernicki   jest  radnym Rady Gminy Świercze i nie  wie,  kto pełni  świadczenia

służby  zdrowia  w Gminie  Świercze.  Starosta  poinformował,  że  zwrócił  się  do

Wójta i Radę Gminy Świercze o poinformowanie, że p. Chmielewski – z NZOZ

VITA  -  MED  nie  podpisał  z  SP  ZOZ  w  Pułtusku  porozumienia  w  sprawie

świadczenia nocnej pomocy lekarskiej.

Radny Rady Gminy Świercze Pan Wiernicki  poinformował, że jego nie interesują

uregulowania jakie są pomiędzy NOZOZ a SP ZOZ. Jeżeli człowiek jest chory, to

chce aby go przyjęto do szpitala. Następnie dodał, że będąc w Łebie przyjęto go do

szpitala bez większych problemów, a w Pułtusku takiej możliwości nie ma. 

Starosta  zaproponował  aby  wyjaśnienia  w  powyższej  sprawie  przedstawił

Dyrektor SP ZOZ. 
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Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  poinformował,  że  w  sprawie  nocnej  pomocy

lekarskiej miał interwencje NFZ jak i doktora Chmielewskiego. 

Dyrektor wyjaśnił, że pacjent ze szpitala w Pułtusku nie odchodzi bez udzielonej

pomocy,  jeżeli  jest  to  stan  ,  który  kwalifikuje  się  do  hospitalizacji  ,  tj.  stan

zagrożenia życia. NFZ kontraktuje usługę tzw. Nocnej Ambulatoryjnej Pomocy

Lekarskiej  obejmując  opieką  podstawową  każdego  mieszkańca,  otrzymuje

określone  środki  ,  których  wysokość  zależy  od  liczby  zadeklarowanych

pacjentów.  Część  z  tych  pieniędzy  przeznaczone  jest  na  NPL.  Do  2004r.  dr

Chmielewski wykazał, że ma podpisane umowy zarówno z SP ZOZ w Pułtusku,

jak i  ze szpitalem w Ciechanowie a nie miał podpisanej umowy z żadnym ww.

podmiotów. SP ZOZ w Pułtusku posiada roszczenia w stosunku do NZOZ Vita –

Med na kwotę ok. 30.000zł za usługi NPL. Do końca 2004r. Dyrektor SP ZOZ

uznając, że sprawa będzie uregulowana – nie podejmował radykalnych kroków. 

Jednak od stycznia 2005r. dr Chmielweski pacjentów zadeklarowanych w firmie

VITA – MED wskazał, że obsługującym podmiotem jest SP ZOZ w Nasielsku. W

NPL w Pułtusku jest jeden lekarz oraz dwa zespoły wyjazdowe z lekarzami. W

NPL w Nasielsku jest tylko jeden lekarz, który obsługuje karetkę „W” i jeździ

cały czas w terenie. Problem pojawia się wówczas gdy karetka wyjeżdża w teren i

nie ma lekarza w NPL. Inna jest sytuacja, gdy pacjent przebywa np. nad morzem,

ponieważ takie przypadki reguluje odrębny dział NFZ. Pomoc jest udzielana w

sytuacjach  ratujących  życie.  Dyrektor  poinformował,  że   mieszkańcy  Gminy

Świercze mogą wymóc na NZOZ Vita – Med aby powyższe świadczenia wobec

Państwa  świadczył  SP  ZOZ  w  Pułtusku,  który  dysponuje  większą  liczbę

pracowników i karetek. Stawka jest ustalona przez NFZ a więc nie ma tu żadnych

różnic. 

Radna Rady Gminy Świercze -- przedstawiła sytuację, w której matka przywiozła

do szpitala  w Pułtusku chore dziecka - ugryzione przez owad i szpital odmówił

jego przyjęcia,  twierdząc, że do 18.00 w NZOZ powinien pełnić dyżur lekarz.
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Szpital w Ciechanowie przyjął dziecko. Pani zwróciła się o unormowanie spraw

pomiędzy SP ZOZ a NZOZ. 

Dyrektor  SP ZOZ odpowiedział,  że  sprawa z NZOZ Vita  – Med trwa od lat.

Wraz z dr Chmielewskim próbowano ją  unormować.  Załatwiono  pewną część

ugód,  uregulowano  niektóre  sprawy  finansowe.  O  sprawie  Gminy  Świercze

informowano również NFZ Oddział w Ciechanowie. Dyrektor zadeklarował, że

SP ZOZ w Pułtusku bardzo chętnie obsłuży tę Gminę. Za pierwsze trzy miesiące

tego roku mieszkańców z ww. Gminy przyjmowano bez żadnych problemów,

ponieważ  NFZ nie  podpisał  z  nikim umowy.  Jednak  od  marca  2005r.  zostały

podpisane umowy.

Natomiast dr Chmielewski poinformował, że nie podpisywał umowy. Dyrektor

wyjaśnił,  że  SP ZOZ w Nasielsku  może  objąć  opieka  medyczną  mieszkańców

Gminy Świercze pod warunkiem, że otrzymał od Zakładu Vita – Med stosowne

oświadczenie w tej sprawie. 

Przypadek przed chwilą opisany przez Panią – trudno jest ocenić. Obowiązkiem

lekarza jest zbadanie pacjenta. Lekarze pracujący w SP ZOZ w Pułtusku wiedzą,

że jeżeli  stan pacjenta  zagraża jego życiu to powinni pozostawić go w szpitalu.

Odnośnie  NPL  –  Dyrektor  SP  ZOZ  zwrócił  się  do  obecnych  na  Sali  Rady

mieszkańców z  Gminy  Świercze  aby  wymusili  na  NZOZ VITA – MED,  aby

zakontraktowali  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku  lub  w  innym  podmiocie  powyższej

usługi. Pan Chmielewski lekceważy swoje obowiązki, natomiast naganne jest to,

że  skutki  swojego  postępowanie  obciąża  innych.  Po  prostu  takie  działanie  to

oszukiwanie  pacjentów.  Z  informacji  jakie  Dyrektor  SP  ZOZ posiada  w dniu

dzisiejszym  wynika,  że  pacjenci  z  Gminy  Świercze  mają  zapewnioną  Nocną

Ambulatoryjną  Pomoc Lekarską  w SP ZOZ w Nasielsku.  W przypadku kiedy

będą chcieli skorzystać z  Nocnej Ambulatoryjnej Pomocy Lekarskiej w Pułtusku

– jeżeli nie będzie zagrażało to jego życiu, będzie musiał za nią zapłacić.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  wszystkie  niepubliczne  zakłady  opieki
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zdrowotnej działające na terenie powiatu pułtuskiego, z wyjątkiem NZOZ VITA

–  MED,  mają  uregulowane  sprawy  z  zakresu  Nocnej  Ambulatoryjnej  Pomoc

Lekarskiej. Trzy lata temu poproszono Wójta Gminy Świercze o poinformowanie

mieszkańców  gminy  Świercze,  za  pośrednictwem  sołtysów,  o  tym  że  dr

Chmielweski nie podpisał NPL. Rozgrywka toczyła się pomiędzy Dyrektorem SP

ZOZ a NZOZ VITA MED. Niestety największe krzywdy z tego tytułu ponoszą

obecnie  mieszkańcy Gminy Świercze.. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  posiedzenie  Rady  Gminy

Świercze  wyznaczono  na  czwartek,  natomiast  zawiadomienie  otrzymał  we

wtorek.  Ze  względu  na  liczne  obowiązki  służbowe  nie  mógł  uczestniczyć  w

posiedzeniu. Swoją nieobecność usprawiedliwił u Przewodniczącego Rady Gminy

wraz z zapewnieniem, że weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Rady Gminy.

Odnośnie modernizacji  dróg powiatowych – Przewodniczący poinformował, że

drogę,  którą wyremontowano na odc. Zatory – Ciski  miała  już ok.  30 lat,  ze

względu  na  liczne  wyrwy  ,  jej  stan  był  gorszy  niż  drogi  polnej  natomiast  jej

„łatanie”  byłoby  droższe  niż  sam  remont.  W  kosztach  modernizacji  drogi

partycypowała gmina Zatory. 

Starosta Pułtuski poinformował, że powiat pułtuski składa się z 7 gmin. Dwa dni

temu  został  ogłoszony   przetarg  na  modernizację  drogi  w  ostatniej  ,  siódmej

gminie ,  tj. w Gminie Świercze. Droga na na odc. Klukowo – Gołębie zostanie

wykonana bez udziału finansowego gminy. 

Na dzisiejszym posiedzeniu Radna Dziubanowska – Wojtyra złożyła interpelację

nt.  modernizacji  dróg  w gminie  Świercze,  na  którą już za pozwoleniem Rady

Powiatu została udzielona odpowiedź. 

Zarząd Powiatu ze względu na kategorię ww. drogi podejmował liczne działania w

kierunku  pozyskania  środków z   Programu  Rozwoju  Lokalnego  działanie  3.1.

Niestety droga Klukowo – Gołębie na zakwalifikowała się do dofinansowania w

ramach  powyższego  działania.  W  międzyczasie  Sejmik  Województwa
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Mazowieckiego -  m.in. na wniosek Starosty Pułtuskiego jako Przewodniczącego

Związku Powiatów,   podjął  uchwałę  umożliwiającą  powiatom skorzystanie  ze

środków marszałkowskich na modernizację dróg powiatowych w wysokości do

75% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 500.000zł. Wobec powyższego Zarząd

Powiatu  wystąpił  do  Urzędu  Marszałkowskiego  o  pozyskanie  powyższych

środków na modernizację drogi Klukowo – Gołębie. Zarząd Powiatu posiada całą

dokumentację projektową na modernizację tej drogi i będą podejmowane działania

aby tę drogę wykonać w 2005r. 

Starosta  przypomniał,  że  trzy  lata  temu  do  Przewodniczącego  Rady  wpłynął

wniosek  podpisanym m.in. przez 13 radnych – również byli to radni z gminy

Świercze  ,  dot.  modernizacji  drogi  Golądkowo  –  Przewodowo,  czyli  drogi

położonej w Gminie Winnica i Gzach.

Starosta  podziękował  Radnym  Rady  Gminy  Świercze,  że  jako  pierwsi  podjęli

uchwałę o przeznaczeniu środków na budowę szpitala w Pułtusku. 

Na  zakończenie  poinformował,  że  powiat  pułtuski  nie  „zapomina”  o  Gminie

Świercze  -  przekazano  ośrodek  zdrowia  w  Świerczach  –  czego  nie  uczynił

Wojewoda Ciechanowski  w 1998r. ,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach

przekazano samochód.

Radny L. Smyk  poinformował, że na terenie Gminy Obryte w drugie kadencji

Rady Powiatu w Pułtusku nie wykonano nawet jednego metra drogi powiatowej.

Nieprawdą  jest  to  ,  co  opowiadają  postronne  osoby,  tworzą  niepotrzebne

zamieszanie,  szczególnie  teraz  w  trakcie  wyborów.  Właściwym  źródłem

informacji  jest  Starosta  Pułtuski  i  do niego każdy zainteresowany powinien się

zgłosić  aby  uzyskać  informację  o  inwestycjach  prowadzonych  w  powiecie

pułtuskim. 

Wójt  Gminy  Świercze  –  Adam  Misiewicz  poinformował,  że  pojawiło  się

stwierdzenie  ,  że  radni  powiatowi  z  terenu  Gminy  Świercze  -   poprzedniej

kadencji  podpisali  się  pod  wnioskiem  aby  była  modernizowana  droga
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Przewodowo – Golądkowo. Wyjaśnił , że w przypadku tej drogi chodziło tylko o

wybór odcinka  drogi,  tj.  czy najpierw będzie  modernizowana droga  na  terenie

Gminy  Gzy  ,  czy  na  terenie  Gminy  Winnica.  Niestety  nic  nie  mówiło  się  o

modernizacji  drogi  w Gminie  Świercze.  Wójt  poinformował,  że  na  Sesji  Rady

Gminy  Świercze,  na  której  był  również  obecny  Starosta  proponowano  udział

Gminy  w  modernizacji  dróg  powiatowych.  Wójt  ma  nadzieję,  że  przy

opracowywaniu  budżetu  powiatu  na  2006r.  będą  planowane  zadania

modernizacyjne dróg i również drogi położone w Gminie Świercze zostaną tam

ujęte. 

Następnie  dodał,  że  każdego  roku  Dyrektor  ZDP  w  Pułtusku  wykonuje

sprawozdanie nt. robót drogowych wykonanych w każdej gminie. Niestety prace

wykonane w Gminie Świercze obejmują głównie utrwalenie powierzchniowe na

odcinku od granicy powiatu. Żadnych inwestycji nie wykonywano. 

Radna Rady Gminy Świercze M. Węgrodzka poinformowała, że powiat posiada

pewne środki na remonty bieżące. Na jednym z posiedzeń Rady Gminy Świercze

Dyrektor ZDP informował o zakupie maszyny, która „łata” dziury po zimie. W

na  terenie  Gminy   Świercze  jest  droga  od  Strzegocina  do  Chmielewa  ,  która

wymaga  natychmiastowego  remontu.  Są  tam  dziury  –  pozostałości  po  zimie.

Niestety do dnia dzisiejszego te dziury nie zostały zlikwidowane. Pani poprosiła

od odpowiedź „dlaczego”. 

Dyrektor  ZDP  w  Pułtusku  –  p.  K.  Strzyżewski  odpowiedział,  że  zakupiono

skrapiarkę  i  już  na  wiosnę  -  jak  tylko  pozwoliły  warunki  atmosferyczne,

przystąpiono  do  remontu  dróg  po  zimie  i  wszystkie  wyrwy  w  drogach

asfaltowych zostały wyremontowane. Ponadto ZDP w Pułtusku planuje już w ten

poniedziałek modernizować drogi położone na terenie Gminy Świercze. 

Przewodniczący Rady Gminy Świercze p. Kęsicki – poinformował, że w zasadzie

każdy może narzekać, że zrobiono za mało, źle. Podczas posiedzenia Rady Gminy
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Świercze Starosta Pułtuski i Dyrektor ZDP w Pułtusku posiadali dokumenty dot.

poniesionych nakładów na drogi powiatowe położone w powiecie pułtuskim. W

Gminie  Świercze  przeznaczono  tylko  0,7%.  Przewodniczący  poinformował  o

złych  nastrojach  i  wielkim  nie  zadowoleniu  mieszkańców  Gminy  Świercze  z

przynależności  do powiatu pułtuskiego.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 10 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I

półrocze 2005r. 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik  o  przedstawienie  Uchwały  Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie  Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  stałych  o

przedstawienie  opinii  Komisji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I

półrocze. 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej – p. K. Pieńkos poinformował,  że komisja

na posiedzeniu w dniu 21 września 2005r. pozytywnie zaopiniowała informacje o

przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r. 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów – p.  S.  Myślak poinformował,  że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  21  września  br.  pozytywnie  zaopiniowała

informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  p.  H.  Wojtaszek

poinformowała, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 21 września br. pozytywnie

zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze

2005r. 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, porządku Publicznego i Przestrzegania

Prawa – p. Z. Szczepanik poinformował, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 21

września br. pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu

powiatu za I półrocze 2005r. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – p. W. Barkała poinformowała, ze

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  20  września  2005r.  pozytywnie  zaopiniowała

informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw

Społecznych  –  p.  M  Dziubanowska–  Wojtyra  poinformowała,  że  Komisja  na

posiedzeniu  w  dniu  20  września  br.  pozytywnie  zaopiniowała  informację  o

przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Głos w dyskusji  zabrał Radny Stanisław Myślak. Wystąpienie Radnego stanowi

załącznik do protokołu Sesji. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  o  przebiegu

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.

Ad.11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

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

Przewodniczący poprosił  Panią Skarbnik  o przedstawienie projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu

zawiera  zwiększenie  dochodów  o  kwotę  275.521zł  z  tytułu:  środki  z  rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej – 158.802zł, środki z powiatu limanowskiego
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na  dzieci  w  rodzinach  zastępczych  –  17.798zł  (porozumienie),  środki  na

prowadzenie spraw paszportowych – 3.171zł (porozumienie z Wojewodą) , środki

ze sprzedaży ciągnika w DPS Obryte – 11.100zł, wpłata z zysku z gospdoarstwa

pomocniczego  w DPS  Obryte  –  40.000zł,  środki  z  Ministerstwa  Rolnictwa  na

zakup sprzętu  dla  ZSR w Golądkowie  –  44.650zł  (porozumienie).  Na wydatki

przeznaczono  środki  z  ww.  źródeł  dochodów  oraz  wolne  środki  na  dzień  31

grudnia 2004r. dotychczas nie rozdysponowane – 400.000zł, umorzenie pożyczki z

WFOŚiGW – 12.888zł. 

Zwiększenie wydatków przeznaczono na:

budowa szpitala w Pułtusku -80.000 zł,

Zarząd Dróg Powiatowych  -70.000 zł,

DPS Obryte  -68.170 zł,

DPS Ołdaki -30.000 zł,

Starostwo Powiatowe -58.930 zł,

placówki oświatowe  -360.340 zł,

PCPR – świadczenia dla rodzin zastępczych1 7.798 zł,

rozdział Urząd Wojewódzki 

prowadzenie spraw paszportowych -3.171 zł.

• W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 46.501 zł, w tym:

 rok 2005  –  12.888 zł,

 rok 2006 – 33.613 zł oraz rozdysponowaniem wolnych środków dokonano

zmian w przychodach i rozchodach powiatu pułtuskiego ponadto uaktualniono

prognozę długu powiatu pułtuskiego

4. Dokonano  zmian  w  zadaniach  inwestycyjnych  na  rok  2005  (wprowadzono

zakup ciągnika dla DPS Obryte - 70.000 – zał. nr 5 do uchwały oraz zmian na

zadania wieloletnie –  zwiększając środki na budowę szpitala o 80.000 zł

5. Na  wnioski  jednostek  organizacyjnych  dokonano  w  ramach  planów

finansowych jednostek przesunięć wydatków między paragrafami.
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6. W  uchwale  wprowadzono  wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  ze

środków funduszy strukturalnych: zadanie: Młodzi Europejczycy, Pułtusk 2005

– BiS.

6. Dokonano  zmian  w  Powiatowym  Funduszu  Gospodarki  Zasobem

Geodezyjnym  i  Kartograficznym  wprowadzając  par.  4430  –  różne  opłaty  i

składki  –  1.000  zł,  z  uwagi  na  konieczność  ubezpieczenia  sprzętu

komputerowego.

7. W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

wprowadzono  zwiększenie  w DPS Ołdaki  (przychodów o kwotę  10.120 zł  i

wydatków o kwotę 10.120 zł) oraz w Starostwie Powiatowym o kwotę 3.000 zł

(sprzedaż specyfikacji)

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2005r. oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Przechodzimy do podjęcia uchwały.

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/211/05 została podjęta. 

Ad .12 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  określenia  trybu  prac  nad  projektem

budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych. 

Przewodniczący  poinformował,  że  projekt  uchwały  był  omawiany  na

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. Zapytał , czy są pytania w sprawie

uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie:

określenia  trybu  prac  nad  projektem  budżetu,  rodzaju  i  szczegółowości
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materiałów informacyjnych i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/212/05 została podjęta

Ad. 13 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: realizacji zadań z zakresu modernizacji

dróg powiatowych. 

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  projekt  uchwały  dot.  wyrażenia  zgody  na

wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 07575 Pokrzywnica – Dzbanice -

Karniewek  na  odc.  Dzbanice  -  Karniewek  przez  Gminę  Pokrzywnica  oraz

upoważnienia  Zarządu Powiatu  do podpisania  porozumienia  z  Wójtem Gminy

Pokrzywnica w sprawie realizacji ww. zadania.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych chce zabrać głos.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie realizacji

zadań z zakresu modernizacji  dróg powiatowych i zarządził  głosowanie  nad jej

podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXVIII/213/05 została podjęta

Ad.13a

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.  

Starosta – zgodnie z wnioskiem Agencji przyszłego właściciela nieruchomości poł.

w Golądkowie , oznaczonej nr działki 19/29, Zarząd Powiatu proponuje wyrazić

zgodę na obciążenie działki nr 19/30 służebnością prawa przechodu, w związku z
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koniecznością  zapewnienia  swobodnego  dostępu  do  schodów  ewakuacyjnych

budynku biurowego (położonego na  dz 19/29).  Starosta  podkreślał,  że  intencją

Zarządu jest  sfinalizowanie  sprzedaży  –  podpisanie  w najbliższych  dniach  aktu

notarialnego. Jeżeli ARiMR będzie miała prawo własności do nieruchomości,  to

przy ewentualnych planach  dotyczących  likwidacji   może  być  to  argument  za

pozostawieniem   biura  powiatowego  ARiMR  w  Pułtusku  z  siedzibą  w

Golądkowie.

Przewodniczący – w związku z brakiem pytań i uwag dotyczących powyższego

tematu,  odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XXVIII/214/05.

Ad. 14

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu.  

Skarbnik-  poinformowała,  że  w  okresie  między  XXVII  a  XXVIII  Sesją  Rady

Powiatu,   Zarząd  Powiatu  podjął  dwie  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie

powiatu: 

uchwałę  nr 171/05 z dnia 1 sierpnia  2005 r. -  którą  dokonano przeniesienia

wydatków  w  ramach  planów  finansowych  jednostek:  Zarządu  Dróg

Powiatowych, Starostwa Powiatowego, Liceum Ogólnokształcącego im.P.Skargi,

Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.J.Ruszkowskiego,  Powiatowego  Urzędu  Pracy.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektorów jednostek;

uchwałę  nr  173/05 z  dnia  17  sierpnia  2005 r.  -  która  wiąże  się  z  decyzjami

Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji w wysokości: 30.000 zł – na prace

geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz 36.003 zł – dla KPPSP w
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Pułtusku. Ponadto projekt uchwały zawiera podział rezerwy celowej oświatowej

w wysokości 193.080 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych.

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  pytań  dotyczących   przedstawionej

informacji zarządził głosowanie nad jej przyjęciem

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.

Ad.15

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad  -

Informacja  nt.  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady  Powiatu.

Powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. W związku z brakiem pytań i

wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła powyższą informację.

Ad.16,17.

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ponieważ odpowiedź na interpelacje zostały udzielone, Przewodniczący zarządził

przystąpienie  do  realizacji  punktu  17  porządku  obrad  –  Wolne  wnioski  i

oświadczenia Radnych . 

Starosta –  przedstawił  informację  na  temat  stanu budowy szpitala  w Pułtusku.

Przypomniał, że Rada Powiatu w Pułtusku na XXIV Sesji w dniu 17 czerwca br.

zatwierdziła  zbiorcze  zestawienie  maksymalnych  kosztów  realizacji  I  etapu

budowy szpitala w Pułtusku na kwotę do 27.000.000 zł o liczbie 160 łóżek. Od

tego momentu rozpoczął się „wyścig z czasem”. Wcześniej – na XXI Sesji Rady
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Powiatu  w  dniu  28  lutego  br.  został  zatwierdzony  I  etap  budowy  szpitala  w

Pułtusku pn.: „Organizacja i zagospodarowanie budynku „A” nowo budowanego

szpitala na Popławach.” W czerwcu br. nikt – ani Rada Powiatu ani Marszałek

Województwa,  nie  był  pewien,  że  będą środki na budowę pułtuskiego szpitala.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dopiero ok. 5 września br.  zaakceptował

wniosek  powiatu  pułtuskiego  o  dofinansowanie  w  ramach  Kontraktu

Wojewódzkiego inwestycji - „Budowa Szpitala w Pułtusku”. Zarząd Powiatu do

wniosku musiał złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy i stara się, aby został

on zrealizowany. Zarząd ogłosił przetargi na wykonanie prac wykończeniowych

w budynku „A” nowo budowanego szpitala oraz zakupy sprzętu i wyposażenia.

Starosta  poinformował,  że  zostały  ogłoszone  przetargi,  których  łączną  wartość

szacunkową  przedmiotów  zamówienia  opiewają  na  kwotę  ok.  15.600.000  zł.

Największym zadaniem jest dokończenie budynku „A” - wartość wg kosztorysu

inwestorskiego  to  ok.  9.304.886  zł.  Do  przetargu  przystąpiły  dwie  firmy  i  na

szczęście  przetarg  nie  został  oprotestowany.  W  dniu  22  września  br.  Zarząd

Powiatu  podpisał  umowę  z  P.P.U.  „ZAMBET”  S.A.  na  wykonanie  robót

wykończeniowych w budynku „A” budowanego szpitala w Pułtusku, ustalając na

2005r.  wartość  robót  ok.4.793.000  zł,  z  możliwością  zmian.  Wniosek  złożony

przez  powiat  pułtuski  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  po  zatwierdzeniu  jest

równoznaczny  z  podpisaniem  umowy  i  zatwierdzeniem  harmonogramu

rzeczowo-finansowego.  Powiatowi  pułtuskiemu  pozostało  jedynie  podpisanie

umowy z Wojewodą Mazowieckim, która prawdopodobnie zostanie podpisana w

październiku.  Starosta  poinformował  o  przetargach  ogłoszonych  przez  Zarząd

Powiatu:  

• wykonanie  kotłowni  gazowo-olejowej  (otwarcie  ofert  4.10.2005  r.)  -  wartość

zadania ok. 965.000 zł, w tym na 2005 r. - 600.000 zł;

• dostawa i montaż 4 wind  - wartość zadania ok.635.000 zł, w tym na 2005 r. -

500.000 zł,
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• wyposażenie pracowni RTG – wartość zadania ok. 1.100.000 zł, w tym na 2005

r.- 500.000 zł;

• Centralna Steryzlizatornia – 1.350.000 zł, w tym na 2005 r. - 750.000 zł;

• opłaty przyłączeniowe – energia  elektryczna ok. 30.000 zł, 

• instalacje wodno-kanalizacyjne – ok. 755.000 zł, w tym w 2005 r. -400.000 zł,

• wentylacja – ok.1.520.000 zł, w tym w 2005 r. - 600.000 zł.

Starosta podkreślał, że procedury przetargowe związane z ww. postępowaniami są

bardzo skomplikowane,  jest  duże  zainteresowanie  Oferentów (w postępowaniu

dot.  wykonania  kotłowni  pobrano  10  SIWZ),  kwestionowane  są  parametry

wykazane  w  Specyfikacjach.  W  związku  z  powyższym  należy  liczyć  się  z

ewentualnymi protestami. Środki na budowę szpitala na 2005 r. to ok. 7.780.000

zł,  stąd  też  założono  możliwość  regulacji  zapisów umów.  Starosta  posłużył  się

następującym przykładem: rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w październiku, ale

jeżeli jakiś z Oferentów złoży protest to procedura może się przedłużać – stąd też

ten próg środków jest dwukrotnie wyższy, niż wysokość środków przeznaczona

na budowę szpitala w 2005 r.  W Kontrakcie Województwa Mazowieckiego z ok.

13 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia dla powiatu pułtuskiego przewidziano

środki w wysokości ok.7 mln zł, powiat płoński – ok.3 mln zł, powiat łosicki –

ok.3 mln zł. Zarząd stoi przed dylematem, czy nie ogłosić kolejnych przetargów

(dokumenty są przygotowane). Starosta podkreślał, że wszelkie decyzje dotyczące

zakresu  rzeczowo-  finansowego  wymagają  zmiany  harmonogramu,  którą  musi

zatwierdzić Marszałek i Wojewoda. Przetarg na roboty wykończeniowe budynku

„A”  wygrała  firma  ZAMBET  S.A.,  w  dniu  22  września  br.  została  podpisana

umowa i Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Odnośnie specyfiki

prac w budynku „A”, Starosta wyjaśnił, że na 2005 r. przewidziano mniej robót

typowo  budowlanych,  a  więcej  prac,  które  zostaną  zlecone  podwykonawcom.

Starosta  poinformował  o  ustaleniu,  iż  co  dwa  tygodnie  Zarząd,  Inwestor

Zastępczy,  Wykonawca  będą  spotkali  się  na  budowie  szpitala.  Starosta
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poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  uchwały  w  sprawie  dofinansowania

budowy szpitala w Pułtusku podjęły Rady Gmin:  Świercze i Winnica, a w dniu

dzisiejszym Rada Gminy Pokrzywnica prawdopodobnie podejmie stanowisko w

powyższej  sprawie.  Łączna  wysokość  zadeklarowanych  kwot  ok.  423.000  zł.

Starosta  przypomniał,  że  kilkukrotnie  wysyłane  były  pisma  do  Burmistrza,

Wójtów  oraz  Przewodniczących  Rad  Gmin  powiatu  pułtuskiego  o  realizację

ustaleń  z  grudnia  2004  r.  w  sprawie  współfinansowania  budowy  szpitala  (10

zł/mieszkańca  gminy).  Starosta  podkreślał,  że  jeżeli  nie  będzie  odpowiedzi

pozostałych gmin odnośnie współfinansowania  budowy szpitala,  w najbliższym

czasie  zwoła  Sesję  Rady  Powiatu  i  zaproponuje,  aby  Rada  Powiatu  zaciągnęła

kredyt  na  pokrycie  udziału  własnego.  Albo  Rady  Gmin  wywiążą  się  z

wcześniejszych  deklaracji  i  zdecydują,  że  szpital  budowany  jest  wspólnie,  albo

stwierdzą „niech Starosta buduje go sam”.  Ustalono, że budujemy szpital ponad

podziałami, a teraz zaczyna to trochę inaczej wyglądać. 

J.Mroczkowski - Dyrektor DPS w Obrytem -  podziękował Staroście, Zarządowi

Powiatu,  Radzie Powiatu,  Pani Skarbnik za przekazanie  nowego 9 osobowego

mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy

Społecznej w Obrytem. Dyrektor podziękował również Pani Wandzie Kamińskiej

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pomoc w przygotowaniu

wniosku  o  dofinansowanie  zakupu  samochodu ze  środków PFRON oraz Pani

Mariannie  Permanickiej  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  Starostwa

Powiatowego  w  Pułtusku  za  pomoc  i  nadzór  nad  przebiegiem  procedury

przetargowej. Dyrektor podkreślał, że samochód jest bardzo potrzebny i będzie w

pełni  wykorzystany  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Obyrtem,  w  którym

zamieszkuje ok. 250 pensjonariuszy. Zakup dokonany jest przy dofinansowaniu w

wysokości 75% ze środków PFRON. 

Dyrektor podziękował również Radzie Powiatu za zrozumienie potrzeb DPS w

Obrytem i przekazanie środków na zakup ciągnika.

Ad. 18
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Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku  obrad  Zamknięcie  Sesji. Poinformował,  że  porządek  obrad  został

wyczerpany.  Przewodniczący podziękował  za  udział  w obradach  XXVIII  Sesji

Rady  Powiatu  Radnym  i  zaproszonym  gościom.   Przewodniczący  zamknął

obrady wypowiadając formułę: „Dwudziestą ósmą Sesję Rady Powiatu uważam za

zamkniętą”. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.35.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka            Przewodniczący Rady Czesław Czerski
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