Protokół Nr XXXI/05
XXXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 28 grudnia 2005r.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył XXXI Sesję
Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 16 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.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad nastąpi wręczenie odznaczeń.
Proszę Wicestarostę Pułtuskiego – Pana Witolda Saracyna o zabranie głosu.
Wicestarosta Pułtuski – p. Witold Saracyn poinformował, że Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992r. o
orderach i odznaczeniach, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez
Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski,wydał w dniu 7 grudnia 2005r. postanowienie o
nadaniu orderów:
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
1. Panu Czesławowi Czerskiemu – za wybitne zasługi w pracy zawodowej
i działalności społecznej
2. Panu Jerzemu Krzyżewskiemu - za wybitne zasługi w pracy zawodowej
i działalności społecznej
Pan Czesław Czerski

od początku swojej pracy zawodowej

związany jest

z rolnictwem oraz aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów lokalnej
społeczności.
Początkowo pracuje jako zootechnik, a następnie awansuje na Kierownika Służby
Rolnej w Gminie Zatory. W latach 1981-1990 jest kierownikiem regionu Zatory –
Obryte – Rząśnik w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Ostrołęce.
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W latach 1990-1998 został wybrany Wójtem Gminy Zatory.
Z jego inicjatywy wybudowano i kompletnie wyposażono szkołę w

Pniewie,

rozbudowano szkołę w Gładczynie, wybudowano budynek Urzędu Gminy w
Zatorach, zmodernizowano 35 km dróg o nawierzchni bitumicznej, 50 km instalacji
wodociągowej na terenach wiejskich, wykonano pięć odwiertów studni głębinowych.
Ponadto

dzięki

zaangażowaniu

Pana

Czesława

Czerskiego

wybudowano

i uruchomiono wysypisko śmieci w Zatorach. Rozpoczęto budowę oczyszczalni
ścieków i kanalizacji Gminy Zatory.
Od 1998r. Pan Czesław Czerski związany jest z działalnością Banku Spółdzielczego
w Zatorach, początkowo jako Prezes Banku a następnie jako Dyrektor Oddziału. Z
jego inicjatywy, przy współudziale mieszkańców gminy Zatory, w okresie 6-ciu
miesięcy pobudowano i oddano do użytku nowy budynek Banku Spółdzielczego w
Zatorach
Pan Czesław Czerski od ok. 50 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej ,
natomiast od 2001r. do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zatorach. Dzięki jego inicjatywie i

wsparciu lokalnej

społeczności wybudowano 5 remiz strażackich.
Pan Czesław Czerski zawsze darzony jest wielkim zaufaniem mieszkańców Gminy
Zatory. W latach 1990-1998 był Delegatem Sejmiku Samorządowego

byłego

województwa ostrołęckiego, pełniąc funkcję członka prezydium. W latach 19982002 był Radnym Rady Gminy Zatory i przewodniczącym Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Gminy. Ponadto w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku uzyskał jeden z
najwyższych wyników.
Wicestarosta poprosił o wystąpienie wymienionych osób.
O wręczenie orderów w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wicestrosta
poprosił Starostę Pultuskiego - Pana Tadeusza Nalewajka.
Starosta Pułtuski wręczył odznaczenia.
Ad. 2
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Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku
obrad zgłoszenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad?
Starosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek dot. rozszerzenia
porządku obrad o pkt „Informacja nt. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. K. Pieńkos zgłosił wniosek dot. uzupełnienia
porządku obrad o pkt „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.” P. Pieńkos wyjaśnił, że zgodne ze Statutem
Powiatu Pułtuskiego plan Komisji Rewizyjnej należy podjąć do końca grudnia
danego roku.
.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami:
1) Wniosek Zarządu Powiatu dot. rozszerzenia porządku obrad o pkt „Informacja nt.
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia”
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Wniosek został przyjęty. Powyższy tema zostanie omówiony w pkt 7a

2) Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. rozszerzenia porządku obrad
o pkt. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2005r.”
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Wniosek został przyjęty. Powyższy tema zostanie omówiony w pkt 7b

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym prowadzone będą
obrady:
1. Otwarcie Sesji.
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2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Pułtusku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:zamiany nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
7a Informacja nt. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7b Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2005r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku
budżetowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/171/05 z dnia 9 marca
2005r. w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu
pułtuskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na 2006r.
a)przedstawienie uzasadnienia Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie Uchwały Nr 358/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie
c) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym komisji Budżetu i Finansów
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji.
- dyskusja nad projektem budżetu
f)odczytanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na 2006r.
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
12.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2005r.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
4

15. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Porządek został przyjęty.

Ad. 3
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku
obrad Przyjęcie protokołu z dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Powiatu .
Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski
ani uwagi dotyczące protokołu .
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w
powyższej sprawie?
Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu z dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Powiatu
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Protokół został przyjęty

Ad. 4
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad „Interpelacje i zapytania radnych”.
Przewodniczący prosił o zgłaszanie interpelacji.
Radna K. Estkowska poinformowała, że mieszkańcy Grabówca przekazali na ręce
Pana Starosty prośbę dot. wykonania chodnika w Grabówcu.
Następnie dodała, że ww. sprawa ściśle łączy się z tematem skrzyżowania dróg;
Wyszkowska – Tartaczna – Garbówiec, który wielokrotnie sygnalizowała na
posiedzeniu Rady Powiatu. Sprawa jest bardzo pilna ponieważ w Grabówcu została
zlikwidowana fila Szkoły Podstawowej. Dla dzieci, szczególnie tych najmłodszych
6-10 - latków niebezpieczne jest nie tylko samo skrzyżowanie ale również kręta
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droga od ul. Tartacznej do Grabówca.
Radna prosiła o udzielenie konkretnej odpowiedzi.
Radna M. Dziubanowska – Wojtyra w nawiązaniu do interpelacji, którą złożyła na
poprzedniej Sesji poinformowała, że przekazana odpowiedź jest zgodna z
informacją, którą uzyskała na Sesji Rady Powiatu. Jednak w dniu dzisiejszym
uzyskała opinię prawną z Kancelarii Wojciecha Orżewski, która była podstawą do
działań Dyrektora SP ZOZ. Przedstawia ona bardzo szeroką dowolność w jaki
sposób można kształtować organizację stanowisk kierowniczych. W celu
wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych konieczna jest nowelizacja Statutu SP
ZOZ w Pułtusku oraz Regulaminu Porządkowego SP ZOZ. Rada Dziubanowska –
Wojtyra prosiła o informacje, co zostało zrobione w tej sprawie.
Przed

przystąpieniem

do

realizacji

kolejnego

punktu

porządku

obrad

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o
przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej – Pana
Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii Komisji
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej poinformował, że Komisja na
posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie: zamiany nieruchomości.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych – Pana Zbigniewa Wałachowskiego
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br.
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
•

założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku.

•

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku.
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Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana
Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że na posiedzeniu w
dniu 14 grudnia 2005r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w
sprawie:
•

zmian budżetu powiatu na 2005r.

•

wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.

•

zmiany Uchwały nr XXII/171/05 z dnia 9 marca 2005r. w sprawie: dochodów
własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego.

Ad. 5
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku

obrad

Podjęcie

uchwały

w

sprawie:

założenia

Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku.
Przewodniczący poprosił Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu o
przedstawienie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – p. W. Gregorczyk
poinformował, że założenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

jest

rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla dorosłych i stanowić będzie realizację
ustawowych zadań samorządu powiatowego. Obecnie w pięciu szkołach dla
dorosłych kształci się 415 słuchaczy. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będzie
6 szkołę i zostanie włączona do ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w uzgodnieniu z
Zarządem Powiatu w Pułtusku, w terminie od dnia 16.01.2006r. do 20.01.2006r.
przeprowadzi

rekrutację

do

utworzonego

Liceum

na

semestr

pierwszy

rozpoczynający się od lutego 2006r. Kształcenie słuchaczy ( dorosłych ) w liceum
prowadzone będzie w systemie zaocznym.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty szkoły są
zakładane i włączane do istniejącego zespołu szkół na podstawie uchwały Rady
Powiatu.
Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie
7

Powiatowej

Rady Zatrudnienia podczas którego Dyrektor PUP w Pułtusku

przedstawił szczegółową informację nt. bezrobocia w powiecie pułtuskim. Jest
propozycja aby wraz z wójtami gmin powiatu pułtuskiego oraz z Burmistrzem
Pułtuska przeprowadzić analizę wykształcenia bezrobotnych celem zwiększenia
oferty edukacyjnej.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie
proponowanej uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie założenia
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej
podjęciem:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXI/226/05 została podjęta.

Ad. 6
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości.
Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami – p. S. Niedzielskiej o przedstawienie uchwały.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – S. Niedzielska
poinformowała, że w dniu 07.08.2002 r. Pan Józef Samsel zam. w Pułtusku przy ul.
Bartodziejskiej 48 złożył wniosek o dokonanie zamiany gruntów tj. części działki nr
105 położonej w Pułtusku obręb 28, stanowiącej jego własność (Kw Nr 12063) na
część działki nr 106/1 położonej w Pułtusku obręb 28, stanowiącej własność
Powiatu Pułtuskiego (Kw Nr 39218).
Ze względu na to, iż działka nr 106/1 jest objęta planem zagospodarowania terenu
szpitala w budowie, wszelkie uzgodnienia dotyczące wstępnego projektu podziału tej
działki były dokonywane w porozumieniu z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług
Geodezyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Ostateczny projekt podziału działek oznaczonych numerami 105 i 106/1 wykonany
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przez geodetę uprawnionego Lucjana Buczyłko zarejestrowany w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku w dniu 27.10.
2005 r. pod nr 229-649/2005 został zatwierdzony decyzjami Burmistrza Miasta
Pułtusk z dnia 08.11.2005 r. nr GGA.7430-77/03/05 i z dnia 27.10.2005 r. nr
GGA.7430-13/2005.
Zamiana wydzielonych działek oznaczonych numerami 106/4 i 106/5 o łącznej pow.
0,0786 ha stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego na działki oznaczone
numerami 105/2 i 105/15 o łącznej pow. 0,1195 ha stanowiące własność Józefa
Samsel umożliwi powiększenie terenu szpitalnego a tym samym realizację budowy
szpitala zgodnie z planem zagospodarowania terenu szpitala. Ponadto Pan Samsel ze
względu na nierówność przekazywanych powierzchni – różnica stanowi 409m2,
otrzyma stosowną dopłatę.
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że sprawa pana Samsla toczy się od 1984r. W
dniu dzisiejszym możemy powiedzieć , że negocjacje się powiodły i pan Samsle jest
skłonny na wymianę przedmiotowych działek, które są niezbędne do właściwego
zagospodarowania terenu wokół nowobudowanego szpitala. Ponadto będzie
możliwość urządzenia drogi gminnej łączącej szpital z ul. Bartodziejską, natomiast
druga droga dojazdowa do szpitala będzie stanowiła połączenie z ul. Graniczną.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie
proponowanej uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: zamiany
nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Uchwała Nr XXXI/227/05 została podjęta.

Ad 7
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
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Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej p. J. Wielgolewskiego o przedstawienie projektu uchwały.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zmiany do Statutu SP ZOZ dot. załącznika Nr 1
do Statut „Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu - z kodami
specjalności - bezpośrednio związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.
Konieczność ich wprowadzenia wynika z kontraktowania usług na rok 2006, tj. dot.
rozszerzenia Działu Pomocy Doraźnej o dodatkowe zadanie „Zespół wyjazdowy
ogólny – 3110” natomiast w „Innych komórkach organizacyjnych w opiece
szpitalnej” w komórce „Sterylizatornia - 4930” dodaje się „Punkt Sterylizacyjny”.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie
proponowanej uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: zmian w
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku i
zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXI/228/05 została podjęta.

Ad 7a Informacja nt. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dyrektor SPZOZ p. J. Wielgolewski poinformował, że kontraktowanie usług
medycznych rozpoczęło się już w listopadzie 2005r. Pozytywny efekt przyniosły
negocjacje

w

zakresie

usług,

które

są

kontraktowane

w

Ciechanowie.

Zakontraktowano dodatkowo dwie poradnie na kwotę 250.000zł. Ponadto jest
jeszcze szansa na pozyskanie dodatkowych środków na poradnie, które istniały w
2005r.,

ale

obecnie

w

Wojewódzkim

NFZ

rozpatrywany

jest

wniosek

Ciechanowskiego Oddziału NFZ o przesunięcie tych środków na umowy wieloletnie.
Problem podstawowy stanowi kontrakt na szpital. Według wstępnych zapowiedzi
kontrakt ten będzie niższy o ok. 1 mln zł. od roku 2005. Po zdecydowanych
protestach szpitali , Minister Zdrowia poinformowa, że szpitale nie otrzymają
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mniejszej środków niż w 2005r. W dniu wczorajszym do szpitali dotarła informacja ,
że do 29 grudnia br. należy się określić, czy zgodzamy się na przyjęcie propozycji,
która w pierwszym półroczu, przy prognozie renegocjacji kontraktu, daje ubytek
finansowy ok. 400.000zł w stosunku do obecnego planu. Propozycja nie jest
korzystna dla zakładu. W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie dyrektorów szpitali
powiatowych z Mazowsza i jeżeli nie będzie postępów w negocjacjach z NFZ, to
zostanie podjęta wspólna decyzja o nie podpisywaniu kontraktów.
Ad. 7b
Przewodniczący zaproponował przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Szanownych Radnych chciałby zabrać głos w
sprawie proponowanej uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r. i zarządził
głosowanie nad jej podjęciem:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXI/229/05 została podjęta.

Ad. 8
Przewodniczący Rady zaproponował 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
powiatu na 2005r. zawiera:
a)

zwiększenie dochodów o kwotę 138.445zł, na którą składa się:

-

90.000zł tj. pomoc finansowa od Gminy Pułtusk w Pułtusku na zakup
sprzętu wysoko specjalistycznego dla SP ZOZ w Pułtusku.

-

48.445zł - zwiększenie subwencji oświatowej – przyznane na bazie
11

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany sposobu
podziału subwencji oświatowej w 2005r.
Jednoczenie proponuje się zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków z
tytułu:
-

pomocy finansowej w wysokości 500.000zł z Urzędu Marszałkowskiego na
przebudowę drogi Klukowo – Gołębie - decyzją Sejmiku Woj. Maz. ww.
środki zostały uznane jako wydatki niewygasające w roku 2005 i zostaną
przekazane w roku 2006 również na przebudowę drogi Klukowo – Gołębie.

-

zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Obryte na budowę szpitala w
Pułtusku – kwota 50.170zł - Gmina Obryte w roku 2005 nie udzieliła
powiatowi pułtuskiemu pomocy finansowej. Proponuje się aby powyższe
środki zostały zabezpieczone z wynagrodzeń Starostwa.

-

zmniejszenie dotacji celowej na projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych dot. projektu „EUROALTERNATYA”, stypendiów dla
uczniów i studentów oraz projektu realizowanego przez SP ZOZ. . Kwota
ogólna wynosi 590.325zł. Zgodnie z uzgodnieniami z Wojewódzkim
Urzędem Pracy powyższe środki, powiat na podstawie Aneksu zostaną
przekazane w 2006r.

Pozostałe zmiany łączą się z przeniesieniami wydatków w ramach planów
finansowych jednostek oraz ze zmianami w dochodach własnych jednostek powiatu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Z. Szczepanik –poinformował, że został przygotowany projekt budżetu gminy
Obryte na 2006r., w którym zabezpieczono kwotę 50.170zł na budowę szpitala w
Pułtusku. Ze względu na trudności finansowe Gmina Obryte nie była w stanie
przeznaczyć powyższej kwoty w roku 2005.
Radny L. Smyk poinformował, że na ostatniej Sesji Rada Gminy podjęła uchwałę
zobowiązującą Wójta Gminy Obryte do dokonania zmian w budżecie gminy, które
pozwolą na przekazanie powyższych środków jeszcze w 2005r.
Starosta Pułtuski poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła deklarowana
kwota z Gminy Obryte na budowę szpitala. Dlatego też w dniu dzisiejszym
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proponuje się dokonanie zmian w budżecie celem zabezpieczenia koniecznych
środków. W dniu wczorajszym prowadzono rozmowy z Wójtem Gminy Obryte,
który zapewniał, że na pewno powyższe środki przekaże w 2006r.
Radny Z. Wiernicki poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych
„dochody to tylko i wyłącznie prognoza”. Wobec powyższego zapytał, „po co
zmieniać dochody, skoro można wykazać ich niewykonanie”. Radny prosił o
informację, czy pozostałe Gminy wpłaciły środki finansowe na budowę szpitala.
Jezeli tak , to w jakiej wysokości.
Radny poinformował, że zabrzmiała dość ciekawie wypowiedź p. Skarbnik, że
urzędnicy Starostwa stracą, ponieważ brakujące środki na budowę szpitala proponuje
się przeznaczyć z wynagrodzeń Starostwa. Radny prosił również o wyjaśnienie tej
kwestii.
Skarbnik Powiatu odnośnie korekty budżetu o środki, które nie wpłyną z Gminy
Obryte – poinformowała, że zmiany są konieczne ponieważ Gmina Obryte tych
środków w tym roku na pewno nie przekaże. Zgodnie z kolejnym projektem
uchwały, który również będzie przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji powiat pułtuski
jest zobligowany do ustanowienia wydatków niewygasajacych na budowę szpitala,
które będą stanowił 10% wartości tych wydatków niewygasających. Aby utworzyć
wydatki niewygasające - powiat musi posiadać powyższe środki fizycznie na koncie
i zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazać je na subkonto wydatków
niewygasających.
Poszczególne gminy wpłaciły środki: Gmina Świercze- ok. 49.000zł, Gmina Gzy ok.
41.000zł,Gmina Pokrzywnica ok. 40.000zł, Gmina Zatory ok. 40.000zł, Gmina
Pułtusk – ok. 236.000zł, Gmina Winnica ok. 43.000zł.
Radny K. Majewski – uważa, że nie ma potrzeby tak piętnować Gminy Obryte
ponieważ w uzasadnieniu do uchwały czytamy „proponujemy utworzenie wydatków
niewygasających przechodzących na następny rok w wysokości 180.000zł celem
zachowania zasady współfinansowania” Radny sądzi , ze Gmina Obryte zadziałała w
sposób prawidłowy obracając powyższymi środkami wewnątrz Gminy. Jeżeli Gmina
deklaruje przekazanie ww. środków w 2006r., to nie należy robić z tego problemu.
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Radny L. Smyk uważa, że problem jest ponieważ w dniu dzisiejszym planuje się
przyjąć budżet powiatu i proponowane zmiany są konieczne. Radny zapytał, czy
wpłynęło pismo od Wójta Gminy Obryte o przeznaczeniu środków na budowę
szpitala.
Starosta Pułtuski poinformował, że żaden dokument potwierdzający przekazanie
środków z Gminy Obryte nie wpłynął, ale prowadzone były rozmowy z Wójtem Gm.
Obryte, który zapewniał, że środki przekaże.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian
budżetu powiatu na 2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Uchwała Nr XXXI/230/05 została podjęta.

Ad. 9
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji Podjęcie uchwały w sprawie
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnik Powiatu poinformowała , że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2005r. ukazały się wydatki niewygasające na budowę szpitala w Pułtusku w
wysokości 1.685.712zł. Wobec powyższego proponuje się utworzenie wydatków
niewygasających uchwałą Rady Powiatu w kwocie 187.302zł. Powyższe działanie
jest zgodne z zasadami Kontraktu Woj. Maz., tj. budżet państwa stanowi 90%, a
budżet powiatu, tzw. udział własny 10%. Łącznie wydatki niewygasające
stanowiłyby 1.873.014zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Z. Wiernicki zapytał, czy w ramach wydatków , które nie wygasają z końcem
2005r. zaliczone

zostały wydatki, które nie zostały wykonane i wymagają

wykonania w przyszłym roku. Radny poinformował, że w dniu 11 października br.
odbyło się spotkanie w

Urzędzie Miejskim podczas którego rozważano i

analizowano pewne sprawy dot. budowy szpitala. Analizowano również to, czy
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wydatki niewygasające mogą wystąpić, czy wystąpią. Również przedstawiciele gmin
powiatu pułtuskiego dyskutowali , czy wpłacać środki finansowe na budowę
szpitala, czy też nie. Radny sądzi, że działanie Gminy Obryte można potraktować
również w ten sposób, że uważano iż szpital będzie realizowany również w 2006r. i
dopłata będzie potrzebna.
Radny przytoczył fragment protokołu z ww. posiedzenia: „Burmistrz Miasta Pułtusk
stwierdził, że budżet Gminy na 2005r. jest napięty. W związku z tym Burmistrz
zapytał, czy możliwe jest zabezpieczenie części środków na sfinansowanie udziału
własnego w budżecie na 2006r. Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie ma takiej
możliwości ponieważ do wydatków niewygasających mogą zostać tylko środki
zaplanowane na 2005r. Środki z Kontraktu Wojewódzkiego powinny być
wykorzystane w tym roku. Do wydatków

niewygasających z końcem 2005r.

możliwe jest jedynie zaliczenie wydatków za prace wykonane a nie rozliczone” W
tym momencie należy uznać, że to będą środki gmin. Radny prosił o informacje, czy
wszystkie te prace zostały wykonane a jedynie nie rozliczone.
Skarbnik Powiatu – poinformowała, że będąc na spotkaniu w Urzędzie Miejskim
dyskutowano nt. budowy szpitala w Pułtusku. Również na ww. spotkaniu
przedstawiła opinię Ministerstwa Finansów jaką przekazał do Wojewody Maz. ,
zgodnie z którą „na koniec roku 2005 nie będzie wydatków niewygasających.
Wydatki niewygasające mogą tylko dot. robót wykonanych a nieodebranych
ponieważ nie zdążono ich zafakturować. Na tamten moment podejmowano wszelkie
działania aby zadanie: budowa szpitala zrealizować w 100%. Zarząd Powiatu
podejmując decyzję o przygotowaniu wniosku o wydatki niewygasające również
miał pewne obawy, czy zostaną one ustanowione. Z uwagi na procedury przetargowe
dot. budowy szpitala -

liczne protesty oraz konieczność udzielenia wyjaśnień

kontrachentom m.in. jednym z największych problemów był przetarg na windy –
Zarząd za pośrednictwem Wojewody Maz. postanowil o zgłoszeniu do budżetu
państwa wydatków niewygasających. Z uwagi na to, że te kwoty zostały przyjęte do
budżetu państwa proponowana jest w dniu dzisiejszym uchwała o ustanowieniu
wydatków niewygasających ze środków własnych na zadanie budowa szpitala.
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Termin realizacji wydatków niewygasających – 30 czerwca br.
Starosta Pułtuski poinformował, że posiedzenie, o którym mówił Radny Z. Wiernicki
miało miejsce w październiku br. natomiast 12 październiku br. powiat pułtuski
otrzymał umowę od Wojewody Maz. o przekazaniu środków z Kontraktu Woj. Maz.
Zamiarem nas wszystkich było wydatkowanie wszystkich środków finansowych w
zakresie ustalonym przez Radę Powiatu na 2005r.
Przeprowadzono liczne przetargi, tj. na dokończenie budynku „A” – przetarg
wygrała Firma „ZAMBET” S.A., zakup wind, zakup i montaż kotła gazowego,
zakupiono rentgeny, centralna sterylizatornia. Do granicy działki szpitala
doprowadzony jest kolektor ściekowy, podpisana umowę przyłączeniową na energię
elektryczną. Mazowiecka Spółka Gazownictwa zapewniła, że w IV kwartale 2006r.
do działki szpitala zostanie doprowadzony gaz.
Wykonano roboty budowlane przewidziane na ten rok pomniejszone o wielkość
środków niewygasających. Na budowie szpitala w Pułtusku odbywały się liczne
spotkania Zarządu Powiatu, Inwestora Zastępczego, Generalnego Wykonawcy oraz
podwykonawców aby na bieżąco koordynować realizację inwestycji.
Przepis prawa przewiduje możliwość wystąpienia o środki niewygasające.
Przygotowywana jest zbiorcza informacja nt. budowy szpitala od początku jej
realizacji. Ponadto zamierzamy przedstawić informację o wysokości środków
finansowych aby można było przenieść bazę szpitala przy ul. 3-go Maja do
nowobudowanego szpitala w Popławach. Ponadto oddanie przynajmniej części
szpitala do użytku pozwoli na zakup wysoko specjalistycznego sprzętu ze środków
unijnych. Obecnie istnieje tylko możliwość zakupu sprzętu ze środków Kontraktu
Woj. Maz. Przewidywany udział własny ok. 15% wartości zakupu.
Radny Z. Wiernicki poinformował, że żaden wniosek o wydatki niewygasające nie
został odrzucony przez Komisję Finansów Publicznych. Jest sukces, który każdy
mógł osiągnąć przygotowując odpowiednie uzasadnienie. Dużym zaskoczeniem,
zarówno dla Burmistrza Pułtuska, Przewodniczącego Rady Gminy było tworzenie
wydatków niewygasających przez powiat. Radny zapytał na ile władze powiatu
uzgadniały tworzenie tych wydatków.
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Starosta Pułtuski poinformował, że przedstawiając informację rozporządzenia Rady
Ministrów dot. wydatków niewygasających nie mówili o tym w kategorii sukcesu,
tylko dobrego gospodarza powiatu.
Radny Z. Wiernicki zapytał, czy gminy wiedziały o tym , że będą finansowały udział
własny powiatu w wydatkach niewygasających.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że umowę wykonawczą z Wojewodą Maz. powiat
pułtuski podpisał 14 października. Wydatki niewygasające do budżetu

państwa

należało zgłosić do 15 listopada br. W dniu dzisiejszym rozmawiamy o sytuacji, gdy
jest 28 grudnia br. Natomiast 15 listopada po miesiącu obowiązywania umowy
Zarząd Powiatu musiał podjąć ryzyko, co z tym tematem zrobić. Umowa
wykonawcza narzuca termin ostatecznego rozliczenia środków z Kontraktu , tj. 9
grudnia br. łącznie z kopiami faktur. Rada Ministrów rozporządzenie o wydatkach
niewygasających podjęła dopiero 13 grudnia br. Odnosnie pytania dot. wydatków
niewygasających a udział poszczególnych gmin – Skarbnik odpowiedziaa, że
zgodnie z podpisanymi umowami ze wszystkich środków przekazanych przez gminy
rozliczamy się do 30 grudnia br. Wszystkie środki finanse przezkazane przez Gminy
jako pomoc finansowa na budowę szpitala,

zostały wykorzystane na budowę

szpitala. Wydatki niewygasające , które w dniu dzisiejszym proponujemy utworzyć
stanowią dochody własne powiatu.
Radny Z. Wiernicki zwrócił się do Zarządu Powiatu o przekazanie gminom
szczegółowej informacji nt. realizacji szpitala.
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wydatków nie wygasających z
upływem roku budżetowego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Uchwała Nr XXXI/231/05 została podjęta.

Ad. 10
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/171/05 z dnia 9
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marca 2005r. w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu
pułtuskiego.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w miesiącu marcu br. Rada Powiatu podjęła
uchwałę w spr. dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego,
m.in.

został utworzony rachunek dochodów własnych przy Zarządzie Dróg

Powiatowych W miesiącu wrześniu br. ukazała się interpretacja Ministerstwa
Finansów, która mówi, że środki za zajęcie pasa drogowego są dochodami powiatu.
W uchwale, którą w dniu dzisiejszym chcemy zmienić określiliśmy , że ww. środki
są dochodami ZDP.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XXII/171/05 z dnia 9 marca 2005r. w sprawie: dochodów własnych
jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej
podjęciem:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXI/232/05 została podjęta.

Ad. 11
Przewodniczący zaproponował przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu
pułtuskiego na 2006r.
Przewodniczący Rady postępując zgodnie z podpunktem „a” proszę Pana Starostę o
przedstawienie uzasadnienia Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej.
Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu powiatu
Zarząd Powiatu projekt uchwały budżetowej na 2006r. przyjął uchwałą Nr 192/05 w
dniu 15 listopada 2005r. W tym samym dniu ww. uchwałę przekazano
Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Założenia wielkości

przyszłorocznego

budżetu

to:

planowane dochody –
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52.488.168zł, planowane wydatki – 54.822.236zł. Planowany faktyczny deficyt
budżetu

–

2.827.280zł.

Propozycja

pokrycia

deficytu

to

zaciągniecie

długoterminowego kredytu.
W projekcie budżetu powiatu na 2006r. założono następujące rezerwy:
–

rezerwę ogólną – 70.000zł

–

rezerwę celową – 738.068zł na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach
wychowawczych z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego i skutków odpraw wynikających ze
zmian organizacyjnych oraz wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych.
Wielkość proponowanych dochodów założono w oparciu o kwoty wstępne
przekazane przez:

–

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat:3.035.815zł

•

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu:5.105.400zł

•

Prognozowaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę
Szpitala: 17.298.000zł

•

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego:975.280zł, tj. z Gminy Pokrzywnica – 475.280zł z przeznaczeniem na
modernizację drogi powiatowej w ramach ZPORR, oraz od Marszałka Woj. Maz. 500.000zł z przeznaczeniem na drogę powiatową Klukowo – Gołębie.
•

Dotacja celowa z Funduszu Pracy:149.737zł

•

Środki z funduszy strukturalnych (ZPORL):2.851.668zł

•

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego 715.159zł

•

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.617.934 zł

•

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:50.794 zł

•

Subwencja ogólna:15.836.111zł
w tym:
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- część wyrównawcza - 1.720.201zł
- część równoważąca-

842.049zł

- część oświatowa-13.273.861zł
•

Planowane środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie
gruntów rolnych z ARiMR-224.474 zł

•

Wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (tego samego szczebla)

53.805zł

•

Dochody własne:

2.573.991 zł

•

Projekt budżetu powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

Planowane

wydatki

budżetu

powiatu

pułtuskiego

na

108.100 zł
2006r.

wynoszą:

54.822.236 zł.
Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:
1. wydatki bieżące:

30.843.008 zł

2. wydatki majątkowe

23.979.228 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2006r. są wyższe od
możliwości finansowych powiatu o kwotę ok. 2.600.000 zł, stąd też wydatki zostały
planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach
organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.
Wydatki majątkowe to:
–

planowane wydatki na zadanie Budowa Szpitala w Pułtusku - 19.220.000zł
w tym:

–

dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 17.298.000zł

–

kredyt 1.922.000zł
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–

przebudowa drogi na odcinku Klukowo – Gołębie o dł. 3,2 km -930.000zł
w tym:

–

środki z Urzędu Marszałkowskiego - 500.000zł

–

kredyt 430.000zł

- przebudowa drogi na odcinku Kacice – Pokrzywnica – Klusek - 3.802.228zł
w tym:
- środki strukturalne w ramach ZPORR -2.851.668zł
- kredyt inwestycyjny - 475.280zł
3. pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego

475.280zł
–

zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 7.000zł

–

zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym 20.000 zł

W związku z propozycja tak dużych i kosztownych zadań inwestycyjnych, z uwagi
na bardzo niskie dochody powiatu i brak możliwości realizacji zadań z dochodów
własnych proponuje się na ww. zadania zaciągnąć kredyty w wysokości 2.827.280zł.
Ponadto projekty drogowe realizowane z ZPORR i zgodnie z obowiązującą zasadą,
że środki z ww. funduszu są refundacją należy wcześniej ponieść nakłady finansowe
na zadania drogowe. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę na tzw. prefinansowanie, tj.
pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W roku 2006 powiat pułtuski będzie musiał zaciągnąć kredyty i pożyczki na łączną
kwotę 5.678.948zł, tj. 11% proponowanych dochodów.
Jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego otrzymały plany finansowe na
poziomie roku 2005 i będą czynione starania o zwiększenie przyznanych planów.
Starosta Pułtuski w imieniu własnym i Zarządu Powiatu wnioskował do Rady
Powiatu podjęcie proponowanej uchwały.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „b” i poprosił
Panią Skarbnik o odczytanie Uchwały Nr 358/C/2005 Składu Orzekającego
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 358/C/2005 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w brzmieniu załącznika do
protokoły.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „c” porządku
obrad odczytanie opinii komisji stałych, w tym komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej – Pana
Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii Komisji
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej poinformował, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2005r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej na 2006r. wraz z wnioskiem aby Zarząd Powiatu i Komisja Budżetu i
Finansów rozważyła możliwość wprowadzenia do projektu budżetu powiatu niżej
wymienionych zadań:
–

wykonanie projektu budowy ronda – skrzyżowanie ulic Jana Pawła II,
Brzoskwiniowa, Kolejowa

–

oraz wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku.

Przewodniczący

Rady

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Bezpieczeństwa

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa – Pana Zbigniewa Szczepanika o
przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania
Prawa poinformował, że
Komisje:
•

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

•

Integracji i Promocji Powiatu

na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2005r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały budżetowej na 2006r. wraz z wnioskiem aby Zarząd Powiatu i
Komisja Budżetu i Finansów rozważyła możliwość wprowadzenia do projektu
budżetu powiatu niżej wymienionych zadań:
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•

wykonanie projektu budowy ronda – skrzyżowanie ulic Jana Pawła II,
Brzoskwiniowa, Kolejowa.

•

oraz wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku.
Ponadto Komisje przyjęły wniosek aby w 2006r. rozważyć możliwość regulacji
płac pracowników Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych - Pana Zbigniewa Wałachowskiego
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br.
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiaty :
•

w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku.

•

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów –
Pana Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2005r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej na 2006r. wraz z wnioskiem dot. rozważenia możliwość wprowadzenia
do projektu budżetu powiatu niżej wymienionych zadań:
•

wykonanie projektu budowy ronda – skrzyżowanie ulic Jana Pawła II,
Brzoskwiniowa, Kolejowa.

•

oraz wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku.

Na drugim posiedzeniu w dniu 14 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów
obradując wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady
Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2006r. wraz z
wyżej przedstawionymi wnioskami oraz wnioskami dot.:
-

rozpatrzenia zwiększenia zakresu modernizowanych dróg w ramach
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ZPORR działanie 1.1 o drogę powiatową Obryte – Gładczyn

odc.

Zatory – Gładczyn (2,1 km) – wniosek zgłoszony przez Radnego
Zbigniewa Wiernickiego
-

budowy hali sportowej – wniosek zgłoszony przez Starostę Pułtuskiego
w imieniu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący postępując zgodnie z porządkiem obrad zarządził przystąpienie
do realizacji podpunktu „d” i poprosił Pana Starostę o przedstawienie
stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji
Starosta Pułtuski poinformował, że Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami
komisji stalych Rady Powiatu. Ze względu na brak środków finansowych - plany
finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu są na poziomie roku
2005 – nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań. Na ich realizację
konieczne jest zaciągnięcie kredytu.
Jednak Zarząd Powiatu będzie podjemowal dzialania w kierunku pozyskania
środków z zewnątrz na ich realizację, np. z Samorządowego Programu Rozwoju
Mazowsza

z

Infrastruktury

komponentami:
Drogowej,

Mazowiecki

Mazowiecki

Program

Program

Wsparcia
Modernizacji

Powiatowej
Placówek

Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który zostal uchwalony przez, tj. Sejmik
Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 w dniu 19 grudnia 2005r.
Starosta wystąpił również z wnioskiem, aby z powyższego programu byla możliwość
dofinansować bazy szpitali powiatowych. Do dnia dzisiejszego wniosek nie został
rozpatrzony.
Odnośnie wniosku dot. wymiany okien w Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku –
Starosta poinformował, że rozmawiał z Konserwatorem Zabytków , który zalecił aby
ww. szkole były wmontowane okna drewniane. Koszt wymiany okien o łącznej
powierzchni 380m2 wyniesie ok. 300.000zł.
Zarząd Powiatu zamierza przygotować wniosek o pozyskanie środków z programu
wsparcia – prawdopodobnie można pozyskać ok. 50% kosztu zadania, natomiast
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udział własny powiatu zostanie sfinansowany z wolnych środków, które na pewno
powstaną po podsumowaniu budżetu za 2005r. Starosta zaproponował aby do tematu
wymiany okien w LO wrócić po zakończeniu I kwartału 2006r.
Odnośnie projektu ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Ogrodowa, Kolejowa –
Starosta zaproponował wrócić do tematu po zbilansowaniu budżetu powiatu za
2005r.
Odnośnie wniosku dot. budowy hali sportowej przy LO im. P. Skargi – Starosta
poinformował, że Gmina Pułtusk zaproponowała powiatowi pułtuskiemu budowę
hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki w
Pułtusku o wymiarach 24x18.
Po szczegółowej analizie propozycji Gminy Pułtusk, i po przeprowadzeniu
konsultacji z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego Zarząd
Powiatu uznał, że jest wiele aspektów, które uniemożliwiają prowadzenie wspólnej
inwestycji na warunkach proponowanych przez gminę.
Główne przyczyny to:
–

propozycja budowy hali sportowej, która nie posiada odpowiedniego zaplecze
socjalnego,

–

jest niewystarczająca dla potrzeb 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
pułtuskiego, w których nauki pobiera ok. 1200 uczniów.

Ponadto powiat spełnia zadania o charakterze ponadgminnym i realizacja
powyższego obowiązku wymaga dysonowania halą sportową, w której możliwa
będzie organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym.
Zarząd Powiatu uznał, że odpowiednim miejscem na lokalizację hali sportowej
będzie teren położony przy LO im. P. Skargi w Pułtusku.
Wymiary hali sportowej powinny wynosić 44m x 22m. Ponadto hala sportowa
powinna posiadać pełne zaplecze socjalne i widownię.
Niestety powiat pułtuski nie posiada wystarczająco dużej powierzchni na budowę
ww. hali – część potrzebnego gruntu należy do Parafii św. Mateusza.
Starosta prowadził już rozmowy z administratorem nieruchomości tj. ks. W.
Koskiem, który jest otwarty na przedstawioną propozycję. Starosta poinformował, że
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jeżeli Rada Powiatu akceptuje wniosek Zarządu wówczas zostaną podjęte dalsze
działania.
Starosta poinformolwa, że planowany koszt budowy hali wyniesie ok. 3 mln zł.
Ponadto istnieje możliwość pozyskania środków w wysokości 85% z ZPORR. Przy
tej konstrukcji finansowej: środki funduszu strukturalnego stanowiłyby 2,5 mln. zł a
udział powiatu 500 tys.zł.
W sprawie modernizacji dróg – Starosta poinformował, że Rada Powiatu powinna
zmienić Planu Rozwoju Lokalnego pod kątem Narodowego Programu Rozwoju.
Ponadto należy się wspólnie zastanowić jakie drogi powiat pułtuski będą
modernizowane w najbliższych latach, aby wystąpić o środki z ZPORR, FOGR,
Urzędu Marszałkowskiego, jak również z NPR.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu powiatu na
2006r.
Radny Z. Szczepanik – nawiązując do wypowiedzi Starosty Pułtuskiego uważa, że
należy wrócić do niektórych uchwał Rady Powiatu, którymi zatwierdzano programy
działania na najbliższe lata. Radny uważa, że obecnie z każdego programu
„wyrywane” są zadania inwestycyjne a nie wykonywane są one w całości. Sprawa
dot. modernizacji drogi Gładczyn – Bartodzieje.
Radny poinformował, że opracowując program pt. „Przebudowa dróg powiatowych
czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu
pułtuskiego” , która obejmuje ciąg dróg powiatowych Gładczyn – Zatory – Popowo,
popełniono potężny błąd – nie uwzględniono decyzji Rady Powiatu podjętych
wcześniej w tym zakresie, tj. modernizacji drogi Gładczyn – Bartodzieje o długości
2,8 km, która stanowi dalszy ciąg ww. drogi.
Modernizacja ww. drogi pozwoliłaby na połączenie ciągu drogowego w Gminie
Zatory z ciągiem drogowym w Gminie Obryte tj. Gładczyn – Bartodzieje – Psary Obryte – Zambski Kościelen. Ponadto w Zambskach Kościelnych znajduje się 15km
pas nadnarwiański i ok. 800 działek rekreacyjnych.
Modernizacja

drogi

Gładczyn

–

Bartodzieje

znacznie

ułatwiłaby

dostęp
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wczasowiczów do pasa nadnarwiańskiego. Radny poinformował, że Gmina Obryte
jest bardzo zainteresowana budową tej drogi ponieważ łączy ona drogę wojewódzką
z drogą powiatową oraz dwie gminy. Ponadto Gmina Obryte wyraża wolę
partycypacji w kosztach budowy drogi.
Radny K. Łachmański – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji,
Zdrowia, Kultury i Sportu zgłosił wniosek dot. wykonania ronda na skrzyżowaniu
ulic Kolejowa, Ogrodowa, Jana Pawła do którego chciałby nawiązać w swojej
wypowiedzi. .
Radny poinformował, że będąc jeszcze członkiem Zarządu Powiatu uzyskał od
Starosty zapewnienie że projekt ww. ronda zostanie wykonany jeszcze w 2005r.
natomiast płatność za wykonane zadanie nastąpi w roku 2006. W dniu dzisiejszym
Radny wnioskuje aby do budżetu powiatu na 2006r., zostało wprowadzone nie tylko
przygotowanie projektu ronda ale wykonanie całego zadania jakim jest budowa
ronda.
Uzasadniając powyższe Radny poinformował, że inwestycja znajduje się w Planie
Rozwoju Lokalnego uchwalonym pół roku temu. Powyższa inwestycja była
priorytetowa dla Rady Powiatu I kadencji – w rok 2002. Realizacja zadania pozwoli
na utworzenie ciągu komunikacyjnego, tzw. małej obwodnicy. Usprawni dojazd
mieszkańcom Gminy Pokrzywnica, Zatory, Obryte i Świercze do centrum
handlowego. Zwiększy się bezpieczeństwo dzieci. Poprawi się estetyka tej części
miasta.
Radny poinformował, że Gmina Pułtusk nie może skończyć budowy ulicy Jana
Pawła ze względu na konieczność wyrównania poziomów na skrzyżowaniu ulic.
Rada Gminy Pułtusk upoważniła Burmistrza Pułtuska do prowadzenia rozmów nt.
partycypacji w kosztach budowy ronda do wysokości 50% kosztów zadania. Ponadto
inwestycja realizowana przez dwa samorządy stworzy większa możliwość
pozyskania środków z zewnątrz.
Radny wnioskował o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2006r. realizacji zadania
pn. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Ogrodowa, Kolejowa.
Radny K. Majewski – zgłosił wniosek aby zadanie - wymiana okien w LO im. P.
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Skargi w Pułtusku został uwzględniony w budżecie powiatu na 2006r., a nie jak
proponuje Zarząd tylko jako zapis w protokole dzisiejszego posiedzenia. Radny
przypomniał, że powyższa sprawa jest również uwzględniona w Planie Rozwoju
Lokalnego do realizacji w 2006r.

Radny wnioskował o realizację wcześniej

przyjętych ustaleń.
Radny L. Smyk poinformował o długotrwałym

procesie opracowywania Planu

Rozwoju Lokalnego. Nad jego treścią dyskutowano na posiedzeniach komisji,
zarządu, na różnych spotkaniach. Ustalono zadania inwestycyjne do realizacji w
latach 2006 – 2013. W zadaniach inwestycyjnych na 2006r. była również
uwzględniona modernizacja drogi Gładczyn – Bartodzieje. Radni Rady Powiatu z
terenu Gminy Obryte nie zgłaszali jej do zadań inwestycyjnych w 2006r., ponieważ
jest ona uwzględniona ww. planie. Ponadto Starosta Pułtuski informował, że jeżeli
nie zostanie przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego to wówczas możemy zastanowić się ,
które zadania będzie powiat realizował.
Radny Z. Szczepanik poinformował, że droga Gładczyn – Bartodzieje jest
uwzględniona w PRL, ale uważa, że ww. droga powinna być modernizowana w
ramach programu pt. „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o
dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego”.
Starosta Pułtuski poinformował, że zadania inwestycyjne przedstawiane w projekcie
budżetu powiatu na 2006r. obejmują również zadania ujęte w Planie Rozwoju
Lokalnego, tj. budowa szpitala w Pułtusku, budowa drogi Klukowo – Gołębie,
program „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do
terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego”.
Starosta poinformował, że stan wiedzy nt. pozyskiwania środków unijnych był inny
rok temu niż obecnie – mamy szansę na pozyskanie znacznych środków z
Narodowego Planu Rozwoju, dlatego też Plan Rozwoju Lokalnego będziemy
wymagał weryfikacji.
Starosta zaproponował, aby Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do
weryfikacji PRL w kontekście modernizacji dróg i budowy hali sportowej. Ponadto
wnioskował aby Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do wypracowania w
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ramach wolnych środków wykonania projektu na budowę ronda na skrzyżowaniu
Ogrodowa, Kolejowa, Jana Pawła oraz wymianę okien w LO im. P. Skargi przy
współudziale środków z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza. Pozostałe
zgłoszone wnioski Starosta proponował rozpatrzyć w terminie do końca I kwartału
2006r. Ponadto jest kwestia budowy szpitala oraz ewentualnego zaciągnięcia
kredytu.
Radny K. Łachmański wnioskował o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2006r.
nie tylko wykonanie projektu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła ,
Kolejowa, ale wykonania w 2006r. całego zadania.
Radny K. Majewski poinformował, że nie jest powiedziane , że budżet musi zostać
zrealizowany w 100%. Obecnie jesteśmy na etapie planowania budżetu na 2006r. i
nikt nie wie jakie środki w 2006r. zostaną pozyskane.
Radny nie widzi przeszkód aby wprowadzić wnioskowane zadania do budżetu.
Ponadto Gmina Pułtusk proponuje udział finansowy na budowę ronda na
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Kolejowa. Natomiast na wymianę okien w LO –
Radny wnioskował o przeznaczenie środków z rezerwy celowej.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z ustawą opracowanie i przedstawienie
do uchwalenia projektu budżetu powiatu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu
Powiatu. Projekt uchwały budżetowej na 2006r.

Zarząd Powiatu opracował 15

listopada 2005r. Ten projekt uwzględnia wszystkie dochody jakie planujemy
pozyskać w roku 2006 oraz ich przeznaczenie na wydatki bieżące, które zostaly
zaplanowane na poziomie roku 2005. W dniu dzisiejszym już wiemy, że
przeznaczone środki będą za niskie na utrzymanie jednostek i wykonanie zadań.
Środki na wydatki

majątkowe zabezpieczono kredytem. Budżet powiatu jest

budżetem deficytowym – nie można zmienić budżetu i zwiększyć deficytu. Projekt
uchwały budżetowej może zostać zmieniony w następujących sytuacjach: „bez zgody
Zarządu Powiatu Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu
zmian

powodujących

zwiększenie

wydatków

nieznajdujących

pokrycia

w

planowanych dochodach lu zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego
ustanowienia źródeł tych dochodów”. Zadania inwestycyjne zgłaszane przez
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Radnych na posiedzeniach komisji , które są zgłaszane w dniu dzisiejszym mogą być
tylko i wyłączenie

finansowane z kredytu. Zarząd Powiatu

w stanowisku

przedstawionym przez Starostę Pułtuskiego zaproponował przyjęcie tych zadań do
rozważenia w miesiącu styczniu 2006r. W dniu dzisiejszym proponujemy
Szanownym Radnym podjęcie uchwały w kształcie przedstawionym przez Zarząd
Powiatu, który posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny L. Smyk poinformował, że z dyskusji jaka jest prowadzona w dniu
dzisiejszym można wywnioskować , że zbliżają się wybory samorządowe. Każdy
radny chciałby zrobić wszystko to, co nie udało się zrobić przez poprzednie trzy
lata. Każdemu Radnemu zależy aby mieszkańcom powiatu pułtuskiego pokazać się
z jak najlepszej strony. Momentalnie wszyscy zapominają o budowie szpitala.
Modernizacji drogi Gładczyn – Bartodzieje – Radny uważa, że ww. sprawa w
pierwszej kolejności powinna zostać rozpatrzona na posiedzeniu Rady Gminy
Obryte, tj. powinna zostać podjęta decyzja o przekazaniu dla powiatu pułtuskiego
50% udziału finansowego. Następnie Gmina Obryte wystąpiłaby do powiatu
pułtuskiego z propozycją modernizacji drogi oferując swój udział finansowy.
Radny Z. Wiernicki – poinformował, że radni cały czas walczą o głosy wyborców.
Kwestia budżetu powiatu – sygnalizowano juz od dłuższego czasu potrzebę
doprowadzenia projektu uchwały budżetowej do zgodności z uchwałą w sprawie
Planu Rozwoju Lokalnego. Wnioski zgłaszane przez radnych na dzisiejszej Sesji są
tylko konsekwencją pewnego działania.
Odnośnie wypowiedzi p. Skarbnik – poinformował, że Zarząd Powiatu był proszony
o rozważenie realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji. Radni
mają rozumieć, że pomysłem Zarządu na ich realizację jest jedynie zwiększenie
deficytu. W dniu dzisiejszym pojawiła się informacja o środkach finansowych, które
są np. w rezerwach. Nie zwiększając deficytu a zmniejszając rezerwy można
wnioskowane zadania zrealizować.
Kwestia pozyskania dodatkowych środków to np. Burmistrz Pułtuska proponuje 50%
udział własny przy budowie rodna na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Kolejowa.
Ponadto istnieje możliwość pozyskania środków np. z tzw. rezerwy drogowej
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budżetu państwa, na którą zaplanowano ok. 331 mln zł dla całej Polski.
Przez ostatnie 3 lata pozyskiwano środki z ww. rezerwy. Obecnie radny nie widzi
żadnego pomysłu na ich pozyskanie. Być może w trakcie roku np. budowa ronda
realizowana przez dwa samorządu, stworzy taką możliwość.
Radny poinformował, ze zgadza się z wypowiedzią p. Skarbnik, że proponowane
zmiany przez radnych nie mogą wpływać na deficyt. Żadna z konkretnych propozycji
nie przewidywała zwiększenie deficytu, bo nie ma takiej potrzeby.
Skarbnik Powiatu odniosła się do wypowiedzi radnego Z. Wiernickiego dot.
pozyskania środków z subwencji ogólnej na tzw. zadania drogowe. Skarbnik
poinformowała, że z tych środków powiat pułtuski korzystał. Jednak na dzień
dzisiejszy budżet państwa jest jeszcze nie uchwalony. Zarząd Powiatu nie może
wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków z tego źródła, ale na pewno takie
wystąpienie zostanie przygotowane w stosownym czasie.
Odnośnie pomocy finansowej Gminy Pułtusk na zadanie: budowa ronda – Skarbnik
poinformowała, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy Pułtusk uchwaliła budżet gminy
na 2006r. - Skarbnik zapytała, czy kwota, którą podał Radny K. Łachmański jest
zabezpieczona w budżecie gminy jako pomoc finansowa. Jeżeli tak, to Zarząd
Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu uwzględnienie tej kwoty również w budżecie
powiatu na 2006r.
Burmistrz Pułtuska – poinformował, że w tej chwili zastanawia się po co Zarząd
Powiatu zaprosił go na ostatnie posiedzenie. Gmina Pułtusk posiada ok. 1 mln zł na
bieżące utrzymanie. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu informował, że Gmina Pułtusk
przekaże stosowny udział finansowy, poza tym taki zapis widnieje w Planie Rozwoju
Lokalnego. Ponadto Gmina Pułtusk jest w stanie przekazać środki wyższe niż są
zapisane w PRL.
Ponadto na ostatnim posiedzeniu Zarządu w ogóle nie „dotykano” tematu realizacji
ronda, natomiast Burmistrz namawiał Zarząd do wykonania przynajmniej projektu
ronda.
Burmistrz poinformował, że nie posiada Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na zadanie budowa ronda. Jednak środki są zabezpieczone w
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budżecie gminy i na pewno zostaną przekazane.
Burmistrz ponowił deklarację dot. wspólnej realizacji zadania pn. budowy hali
sportowej przy Gimnazjum Nr 1. Środki finansowe na realizację tego zadania są w
budżecie gminy. Burmistrz zaprosił powiat do wspólnej realizacji inwestycji. Miasto
Pułtusk oczekuje jedynie aby zastanowić się wspólnie nad wielkością obiektu jak
również w którym miejscu ma być umiejscowiony.
Starosta Pułtuski odnośnie wypowiedzi Burmistrza – przypomniał, że w swoim
wystąpieniu – podczas nieobecności Burmistrza - informował, że powiat pułtuski
zamierza wykonać projekt ronda. Po określeniu wartości inwestycji, co nastąpi do
końca marca br.

oraz po obliczeniu wysokości wolnych środków za 2005r.

podejmiemy decyzję o wprowadzeniu tej inwestycji do budżetu powiatu. Starosta
wnioskował o zobowiązanie Zarządu Powiatu do wykonania projektu ronda do
końca marca br. – co zostałoby zapisane w protokole Sesji.
Odnośnie budowy hali sportowej – Zarząd Powiatu proponuje samodzielnie
wykonać ww. inwestycję przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku.
Gmina Pułtusk otrzyma w powyższej sprawie stosowne wyjaśnienie.
Odnośnie wymiany okien w LO – Starosta poinformował, że powyższe zadanie
będzie również realizowane z wolnych środków budżetu powiatu 2005 przy
współudziale środków Marszałka Woj. Maz.
Odnośnie budowy dróg – Starosta zaproponował tę sprawę przedyskutować i ustalić
w styczniu 2006r.
Radny K. Łachmański – uważa, że „zachowanie Pani Skarbnik jest co najmniej nie
grzeczne mówiąc o tym, czy Gmina ma wpisane to zadanie (budowę ronda) do
budżetu. My jako powiat nie wystąpiliśmy z prośbą o partycypację w kosztach”.
Radny podawał liczne przykłady świadczące o wywiązywaniu się Gminy Pułtusku z
przedkładanych obietnic, np. przekazała środki finansowe na budowę szpitala, na
remont szpitala przy ul. 3-go Maja. Ponadto uważa, że propozycja wspólnej budowy
hali sportowej ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci i „coraz większe
zadłużenie powiatu”- jest dla powiatu pułtuskiego bardzo korzystna. Kolejna sprawa
budowa ronda – odrzucamy ok. 300.000zł z Gminy Pułtusk.
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Starosta Pułtuski – odpowiedział, ze nikt nie mówi o odrzucaniu środków
finansowych jakie oferuje Gmina Pułtusku przy realizacji inwestycji budowa ronda.
W pierwszej kolejności należy wykonać projekt ronda, aby znać koszt realizacji
zadania. W dniu dzisiejszym w budżecie powiatu jest dostępna tylko rezerwa
oświatowa. Jeżeli taka będzie wola Rady Powiatu ww. środki może zostać
podzielona i proponowane zadania wprowadzone do budżetu.
Radny K. Łachmański uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie aby proponowane
zadania wprowadzić do budżetu powiatu i jeżeli nie będzie takich możliwości nie
wykonać ich.
Radny Z. Wiernicki zgłosił wniosek formalny dot. przeprowadzenia głosowania nad
zgłoszonymi wnioskami.
Radny Z. Wałachowski – poinformował, że obecnie trwa dyskusji nt. 4 wniosków a
do dyspozycji jest tylko rezerwa oświatowa, którą nie możemy dysponować
dowolnie – tym bardziej, że w 2006r. spodziewana jest podwyżka dla nauczycieli.
Radny wnioskował o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2006 – wykonanie
projektu ronda – finansowanego z rezerwy oświatowej. Sprawę wymiany okien LO –
odłożyć do czasu wprowadzenia do budżetu wolnych środków. Sprawę budowy hali
sportowej jeszcze raz przedyskutować.
Radny W. Cienkowski zgłosił wniosek dot. zarządzenia przerwy.
Rada Powiatu przyjęła wniosek poprzez aklamację.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę – godz. 20.15.
Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 20.25.
Starosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił propozycję realizacji
zgłoszonych wniosków:
-

wykonać projekt ronda skrzyżowania Jana Pawła, Kolejowa – do końca marca
2006r. ze środków Zarządu Dróg Powiatowych,

-

wykonać projekt modernizacji drogi Gładczyn – Bartodzieje – do końca marca
2006r. Ponadto zostanie przygotowany stosowny wniosek do Marszałak Woj.
Maz. o przekazanie środków na ww. drogę z Programu Wsparcia.
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-

wniosek dot. wymiany okien w LO i budowy hali sportowej jak również
ustalenia dróg , które byłyby modernizowane w ramach Narodowego
Programu Rozwoju rozpatrzyć w terminie do końca marca br. po obliczeniu
wolnych środków za 2005r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego.
Radny K. Majewski zwrócił się do Przewodniczącego o przegłosowanie wniosków
wg kolejności zgłoszeń.
Radny Z. Szczepanik – poinformował, że zgodnie z przepisami prawa w pierwszej
kolejności powinien być głosowany wniosek Zarządu Powiatu, a następnie wnioski
wg kolejności zgłoszeń.
Radny Z. Wiernicki zaproponował aby powyższą kwestię rozstrzygnął radca prawny
Radna K. Estkowska – poinformowała, że korzystając z chwili przerwy – na prośbę
Burmistrza Pułtuska chciała przekazać, iż wymiary hali sportowej podane w piśmie
Burmistrza były punktem wyjścia przy planach samodzielnego budowania hali. Jest
to temat otwarty i wymiar hali może ulec zmianie.
Starosta Pułtuski

odpowiedział, że powiat pułtuski posiadając 3 szkoły

ponadgimnazjalne, dlatego też powinien być inwestorem i administratorem hali
sportowej a nie odwrotnie. Propozycja dla Gminy Pułtusk może być następująca –
wspólna budowa pełnowymiarowej hali ale na gruncie powiatu pułtuskiego.
Przewodniczący Rady zakończy dyskusje w tym punkcie i zwrócił się do Radcy
Prawnego o przedstawienie wyjaśnienia nt. sposobu głosowania nad zgłoszonymi
wnioskami.
Radca Prawny odpowiedział, że wnioski głosowane są zgodnie z kolejnością
zgłoszenia.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Z. Szczepanika
– wprowadzenie do budżetu powiatu na 2006r. przygotowania dokumentacji
projektowej na modernizację drogi Gładczyn – Bartodzieje. Termin realizacji
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inwestycji 2007r.
Radny Z. Szczepanik – wycofał wyżej przedstawiony wniosek.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskami Zarządu Powiatu
zgłoszonymi przez Starostę Pułtuskiego:
Za

10

Przeciw

-

Wstrzymało się

6

Wnioski zostały przyjęte.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego K. Łachmańskiego
dot. wprowadzenia do budżetu powiatu zadania budowa ronda skrzyżowania ulic
Jana Pawła, Kolejowa, Ogrodowa przy udziale finansowy Gminy Pułtusk w
wysokości 50% wartości zadania.
Za

5

Przeciw

8

Wstrzymało się

2

Wniosek został oddalony
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego K. Majewskiego dot.
wprowadzenia do budżetu powiatu zadania: wymiana okien w LO im. P. Skargi
Za

5

Przeciw

8

Wstrzymało się

2

Wniosek został oddalony.
Radny Z. Wałachowski poinformował, że wycofuje zgłoszony wniosek.
Wójt Gminy Świercze – A. Misiewicz – poinformował, że zakończyła się dyskusja
nad budżetem powiatu na 2006r.. Wójt zapytał o sprawę realizacji zadania w Gminie
Świercze, tj. modernizacja drogi Klukowo – Gołębie. Na jaką kwotę złożono
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najniższą ofertę.
Starosta Pułtuski odpowiedział, że najniższa cena oferty na realizację ww. zadnia
wynosiła 1.215.000zł. Przetarg został rozstrzygnięty po przyjęciu projektu budżetu
powiatu na 2006r. Ze względu na brak środków finansowych przetarg został
unieważniony. W dniu 4 stycznia 2006r. zostanie ogłoszony drugi przetarg.
Wójt Gminy Świercze – poinformował, że budżet powiatu zabezpiecza środki
finansowe na ww. zadania w wysokości 970.000zł – są to środki niewygasające.
Procedura jest długa. Co będzie jeżeli nie wyrobimy się z realizacją zadania do
końca czerwca br. Ponadto został złożony wniosek o modernizację dróg w ramach
ZPORR. Wójt zapytał ile km dróg planowanych do modernizacji znajduje się w
Gminie Świercze.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu 1 stycznia 2006r. wchodzi w życie
nowa ustawa o finansach publicznych , która ukaże się w dzienniku Nr 249 z dnia 20
grudnia 2005r. Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Skarbnik prosiła o zmianę podstawy prawnej dostosowując ją do ustawy
wskazanej wyżej. Takie uprawnienie daje nam art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „f”.
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r.
i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

11

Przeciw

-

Wstrzymało się

5

Uchwała Nr XXXI/233/05 została podjęta.
Ad. 12
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu na 2005r.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w okresie od poprzedniej Sesji Rady Powiatu
Zarząd Powiatu podjął jedną Uchwałę Nr 194/05 w dniu 8 grudnia 2005r. w sprawie
zmian budżetu powiatu na 2005r. Uchwała zawiera:
•

dotację celową przekazaną przez Wojewodę Maz. na wydatki bieżące z
przeznaczeniem na zakup materiałów

•

dotację celowa z rezerwy Wojewody w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na
domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów – dotacja
podzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.
Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji
na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005r.
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Informacja została przyjęta.

Ad. 13
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o udzielenie odpowiedzi na
interpelację zgłoszoną przez Radną M. Dziubanowską – Wojtyra. .
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku p. J. Wielgolewski -odnośnie interpelacji zgłoszonej
przez Radną p. Dziubanowską – Wojtyrę poinformował, że przekazana Pani Radnej
opinia została przygotowana przez Kancelarię Adwokacką p. W. Orżewskiego w
celu odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa osoba
powołana na stanowisko ordynatora może kierować komórką organizacyjną szpitala.
Data przygotowania opinii to rok 2004, dlatego w opinii mec. Orżewski użył
sformułowania, że „konieczna jest nowelizacja Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku” wskazując na §3 pkt 3- z którego powinno
wynikać , że Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy:
•

Zastępcy do spraw Opieki Zdrowotnej,
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•

Kierownika do spraw Pielęgniarstwa,

•

Głównego Księgowego,

•

Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,

•

Osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy

Powyższe stanowiska z wyjątkiem „Kierownika do spraw Pielęgniarstwa” (decyzją
Rady Powiatu przyjęto stanowisko „Zastępcy ds. Pielęgniarstwa”), są już
uwzględnione w obecnie obowiązującym Statucie SP ZOZ.
Natomiast Regulamin Porządkowy SP ZOZ – zgodnie z art. 18a ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej ustala Dyrektora SP ZOZ oraz przedstawia go do zatwierdzenia
Radzie Społecznej SP ZOZ. Przedstawiona procedura została prawidłowo
wykonana.
Ponadto Regulamin jest zgodny ze Statutem SP ZOZ, ponieważ w §3 pkt 3 Statutu
istnieje zapis , że Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy kierowników jednostek i
komórek organizacyjnych. W związku z powyższym kierownik oddziału jest
kierownikiem komórki jednostki organizacyjnej.
Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę organizacji pracy w szpitalu oraz
wyegzekowanie odpowiedzialności za oddział.
Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Radną K. Estkowską dot. wykonania
chodnika w Grabówcu –Starosta Pułtuski poinformował, że powyższy wniosek
zostanie rozpatrzony kompleksowo w styczniu br. podczas ustalania priorytetów
modernizacji dróg powiatowych.
Ad. 14
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 15
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku
obrad Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował
za udział w obradach trzydziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Radnym i
38

zaproszonym gościom. Obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu zostały
zamknięte.
Na tym protokół zakończono.
Sesja zakończyła się o godz. 21.15.
Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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