Protokół Nr XXXIII/06
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 marca 2006r.
Ad.1
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku inż. Czesław Czerski dokonał otwarcia
Sesji wypowiadając formułę : „Otwieram XXXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku”.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
Starosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował uzupełnienie porządku
obrad o poniższe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego –
jako pkt 4a
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne
osób dorosłych” - jako pkt 11a
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, która
pozytywnie zaopiniowała proponowane projekty uchwał.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami:
Za

13

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Wnioski zostały przyjęte.

Przewodniczący przedstawił porządek wg którego prowadzone będą obrady:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

4a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie służbowym
Komendy Powiatowej Policji w roku 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie założenia szkolnego schroniska młodzieżowego w
Pułtusku.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przystąpienie

do

realizacji

projektu

„EUROALTERNATYWA – 2 – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu
pułtuskiego”
9. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „EUROSZANSA
na pracę, Pułtusk 2006”
10.Podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Zawodowy
debiut młodzieży, Pułtusk 2006”.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: Regulaminów przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2005/2006.
11a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne
osób dorosłych”
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Makowskiego)
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Makowskiego)
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Olejnika)
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego na

2006r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Powiatu
21.Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku z realizacji
planów pracy na 2005r.
22.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2005r.
23.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
Za

13

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Porządek obrad został przyjęty.

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

Za

13

Przeciw

-

Wstrzymało się

1
Protokoły zostały przyjęte.

Ad. 4
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku
obrad „Interpelacje i zapytania radnych”.
Przewodniczący prosił o zgłaszanie interpelacji.
Radny K. Majewski poinformował, że podczas głosowania nad przyjęciem porządku
obrad wstrzymał się od głosowania, ponieważ zawiera on aż 29 punktów. Radny
zapytał, czy porządek obrad musi być tak obszerny. Radny zgłosił wniosek aby Sesje
Rady Powiatu, na które planuje się tak obszerny materiał odbywały się częściej.
Druga interpelacja dot. stanu dróg powiatowych - Radny poinformował, że w dniu
wczorajszym i dzisiejszym dokonał ich przeglądu. Stan dróg jest bardzo zły. Radny
poinformował, że znając wysokość planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych
należy stwierdzić , że są one niewystarczające. Radny uważa, że w dniu dzisiejszym
należy się zastanowić skąd znaleźć pieniądze na bieżące naprawy dróg powiatowych.
Radny zwrócił się do Dyrektora ZDP aby poinformował, czy wystarczy środków
finansowych na przeprowadzenie bieżących remontów dróg.
Radny poinformował, że z uwagi na ważność interpelacji prosił aby odpowiedź
została udzielona w tym punkcie obrad.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – p. K. Strzyżewski odpowiedział, że plan
finansowy ZDP przewiduje środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg
powiatowych i już zostały zakupione niezbędne materiały do wykonania powyższych
prac. Dyrektor zaznaczył, że posiadane środki finansowe nie są wystarczające, ale
gdyby zostały one zwiększone dwukrotnie lub trzykrotnie to również zostałyby
przeznaczone na remonty dróg ponieważ potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo.
Dyrektor poinformował, że wyrwy jakie powstały po zimie występują zarówno na
drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych.
Radny K. Majewski – zapytał , czy środki finansowe jakie posiada wystarczą na

bieżące naprawy dróg.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że środki finansowe przewidziane w planie
finansowym wystarczą na „pierwszy rzut”.
Radny K. Majewski poinformował, że

jeżeli na następnej Sesji Rady Powiatu

poinformuje , iż „w opłakanym stanie jest ta i ta droga powiatowa”, to nie usłyszy, że
wyrwa na drodze powstała nagle, tylko jest pozostałością po zimie.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że znany jest mu stan dróg powiatowych i na pewno
wszystkich z nic nie będzie w stanie wyremontować w tak krótkim czasie.
Radny K. Majewski poinformował, że z wypowiedzi Dyrektora ZDP należy
wnioskować, że brakuje środków finansowych na remonty dróg powiatowych.
Starosta Pułtuski poinformował, że nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych, w dniu
dzisiejszym Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie zmian w budżecie powiatu
polegających na przeznaczeniu 100.000zł z wolnych środków na bieżące naprawy
dróg

powiatowych

oraz

zakup

recyklera.

Następnie

Starosta

dodał,

że

doprowadzenie aby wszystkie drogi powiatowe do należytego stanu kosztowałoby
ok. 50 mln zł.
Radny K. Łachmański – odnośnie remontu dróg powiatowych – Radny uważa, że
Dyrektor ZDP powinien opracować plan remontów dróg ponieważ nie jest
możliwym ich wykonanie „w ciągu jednego dnia”.
Drugie pytanie skierowane od nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych brzmi na jakim
etapie są prace związane z przygotowaniem i uzgodnieniem ze związkami
zawodowymi nauczycieli

regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli ...

Zgodnie z Kartą Nauczyciela termin uchwalenia Regulaminu upływa z dniem 31
grudnia lub też 2 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, tj. 2 kwietnia 2006r.
Trzecia interpelacja - czy w bieżącym roku budżetowym planowane są podwyżki dla
pracowników administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych.

Przed

przystąpieniem

do

realizacji

kolejnego

punktu

porządku

obrad

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o
przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad
dzisiejszej Sesji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw
Społecznych – p. Zbigniew Wałachowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji
w dniu 15 marca 2006r.

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie

założenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Pułtusku wraz z wnioskiem dot.
•

półrocznego okresu działalności, w trakcie którego Zarząd Powiatu będzie
prowadził monitoring działalności schroniska (po tym terminie zostanie podjęta
decyzja odnośnie dalszego funkcjonowania schroniska),

•

zmiany daty założenia schroniska na „1 kwietnia 2006 r.”,

•

powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Schroniska – Dyrektor Bursy
Szkolnej.

Komisja uznała skargi złożone przez Pana Jerzego Makowskiego na Starostę
Pułtuskiego za bezzasadne.
Komisja uznała, że skarga złożona przez Pana Pawła Olejnika na Dyrektora Zarządu
Dróg powiatowych w Pułtusku za zasadną.
Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji.
Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu – p. Helena Wojtaszek
poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca 2006r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie założenia szkolnego schroniska
młodzieżowego w Pułtusku wraz z wnioskiem dot.
•

półrocznego okresu działalności, w trakcie którego Zarząd Powiatu będzie
prowadził monitoring działalności schroniska (po tym terminie zostanie podjęta
decyzja odnośnie dalszego funkcjonowania schroniska),

•

zmiany daty założenia schroniska na „1 kwietnia 2006 r.”,

•

powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Schroniska – Dyrektor Bursy
Szkolnej.

Komisja uznała skargi złożone przez Pana Jerzego Makowskiego na Starostę
Pułtuskiego za bezzasadne.
Komisja uznała, że skarga złożona przez Pana Pawła Olejnika na Dyrektora Zarządu
Dróg powiatowych w Pułtusku za zasadną.
Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – p. Wiesław Barkała poinformował,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 marca 2006r. pozytywnie zaopiniowała tematy
będące przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Komisja uznała skargi złożone przez Pana Jerzego Makowskiego na Starostę
Pułtuskiego za bezzasadne.
Komisja uznała, że skarga złożona przez Pana Pawła Olejnika na Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Pułtusku za zasadną.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania
Prawa – p. Zbigniew Szczepanik poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
14 marca 2006r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad
XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Komisja uznała skargi złożone przez Pana Jerzego Makowskiego na Starostę
Pułtuskiego za bezzasadne.
Komisja uznała, że skarga złożona przez Pana Pawła Olejnika na Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Pułtusku za zasadną.
Przewodniczący Komisja Budżetu i Finansów – p. Stanisław Myślak poinformował,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca 2006r. pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał będące przedmiotem obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu.
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, Komisja pozytywnie zaopiniowała zmieniony
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r. oraz projekty uchwał
będące tematami wniesionymi na dzisiejszą Sesję, tj.:
•

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne
osób dorosłych”

•

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego.

Ad. 4a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego.
Przewodniczący zwrócił się do Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku p. Wojciech
Truszkowskiego o przedstawienie projektu uchwały.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ poinformował, że Oddział Chirurgiczny Szpitala w Pułtusku
rozszerzył działalność o Chirurgię Urazową Wewnętrzną. Do działalności ww.
pododdziału koniecznym jest zakupienie sprzętu medycznego – napędów
ortopedycznych, tzw. wiertarki, która jest niezbędna do zespalania złamanych kości.
Ponadto zapobiega ona powikłaniom, które zdarzały się po tradycyjnym opatrywaniu
w opatrunek gipsowy.
Starosta Pułtuski poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ w Pułtusku pozytywnie
zaopiniowała propozycję zakupu sprzętu medycznego, który zostanie zakupiony ze
środków

własnych

SP

ZOZ. Ponadto

rozszerzenie

działalności

Oddziału

Chirurgicznego pozwoli na zwiększenie liczby punktów na tym oddziale a tym
samym zwiększenie środków finansowych.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ poinformował, że leczenie samym opatrunkiem gipsowym
wycenione jest na 90 pkt, natomiast omawiana metoda operacyjna wyceniona jest na
250 pkt.
Radny Z. Wiernicki zapytał od kiedy Oddział Chirurgiczny rozszerzył działalność o
sprawy urazowo – ortopedyczne i na podstawie czyjej decyzji . Drugie pytanie dot. w
jakim dniu obradowała Rada Społeczna SP ZOZ, aby zaopiniować zakup sprzętu
medycznego.
Starosta Pułtuski – odpowiedział, że Oddział Chirurgiczny rozszerzył swoją
działalność w grudniu 2005r. Odnośnie drugiego pytania Starosta poinformował, że
sprawa zakupu sprzętu medycznego została skonsultowana z członkami Rady
Społecznej SP ZOZ telefonicznie. Następnie Starosta dodał, że na najbliższym
posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ wystąpi z propozycją zmiany Regulaminu
Obrad Rady Społecznej , aby sprawy jednostkowe i oczywiste mogły być uzgadniane
telefonicznie.
Radny L. Smyk – zapytał się , czy z-ca Dyrektora SP ZOZ jest również lekarzem na

oddziale ortopedyczno – urazowym.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ – odpowiedział, że w SP ZOZ pracuje ok. 1 m-ca. Obecnie
pełni obowiązki z-cy Dyrektora SP ZOZ ds. opieki zdrowotnej. Jest również
chirurgiem. Obecnie na Oddziale Chirurgii jest zatrudniony ortopeda z drugim
stopniem specjalizacji - z doktoratem, który wykonuje zabiegi na sprzęcie
wypożyczonym. Zc-a Dyrektora poinformował, że w okresie od 1 czerwca 2005r. do
31 grudnia 2005r. wykonano 55 zabiegów zespoleń kończyn górnych na sumę
159.500zł oraz 15 zespoleń kończyn dolnych na sumę 52.000zł.
Natomiast od 1 stycznia 2006r. do dnia dzisiejszego wykonano 31 zabiegów
zespoleń kończyn górnych za sumę 89.900zł i 18 zabiegów zespoleń kończyn
dolnych za kwotę 59.400zł.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zakupu
sprzętu medycznego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXIII/236/06 została podjęta.

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

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Komisji Szanowni Radni otrzymali
na piśmie. Zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005. i
zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXIII/237/06 została podjęta.

Ad. 6
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Komisji Szanowni Radni otrzymali
na piśmie. Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Pani Rzecznik w sprawie
przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005 i
zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XXXIII/238/06 została podjęta.

Ad. 7
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2005.
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Szanowni Radni otrzymali na
piśmie. Zapytał, czy są pytania do Pana Komendanta w sprawie przedstawionego
sprawozdania, lub czy Pan Komendant chciałby uzupełnić przedstawione
sprawozdanie
Starosta Pułtuski poinformował, że uczestniczył w spotkaniu, którego głównym
tematem było podsumowanie pracy policji w roku 2005. W spotkaniu brał również
udział Komendant Wojewódzki Policji jak również Burmistrz Pułtuska oraz
wójtowie gmin powiatu pułtuskiego. Praca Komendy Powiatowej Policji została
podsumowana bardzo dobrze, za co Pan Starosta podziękował wszystkim
policjantom.
Starosta poinformował, że z poprzednim Komendantem Wojewódzkim Policji

prowadzono rozmowy nt. zmiany warunków lokalowych Komendy Powiatowej
Policji w Pułtusku. Jedną z propozycji może być budynek obecnego szpitala przy ul.
3-go Maja, który spełniałby oczekiwania KPP. Do powyższej sprawy wrócimy w
najbliższym czasie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności
Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie służbowym Komendy Powiatowej Policji w roku 2005.
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

założenia

szkolnego

schroniska

młodzieżowego w Pułtusku.
Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i
Sportu – Pana Wojciecha Gregorczyka o przedstawienie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału EZK poinformował, że w pomieszczeniach Bursy Szkolnej może
funkcjonować schronisko młodzieżowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa mogą działać dwa rodzaje schronisk – schronisko sezonowe i całoroczne.
Dyrektor Bursy Szkolnej wystąpiła do Zarządu Powiatu z propozycją uruchomienia
schroniska sezonowego, czyli funkcjonowałaby w dniach kiedy Bursa Szkolna nie
pracuje. Schronisko mogłoby funkcjonować w soboty i niedziele, w okresie ferii
zimowych oraz wakacji. Schronisko dysponuje 35 miejscami noclegowymi oraz
odpowiednią bazą socjalną. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Zarządu
Powiatu jak również Komisji Rady Powiatu z uwagami, że po pół roku
funkcjonowania schroniska należy przeanalizować osiągnięte efekty. Proponowany
termin uruchomienia schroniska – 1 kwietnia 2006r.
Radny K. Majewski zapytał o miesięczne koszty utrzymania schroniska i jakie jest
zapotrzebowanie rynku na powstanie takiego schroniska. Czy robiono badanie rynku
w tym zakresie.
Dyrektor Wydziału EZK poinformował, że Bursa Szkolna wykonuje zadania
dodatkowo, czyli są grupy młodych ludzi, którzy w dni wolne o pracy soboty –
niedziele korzystają z noclegów w Bursie Szkolnej. Uruchomienie schroniska
pozwoliłoby na usankcjonowanie pewnych spraw.
Dyrektor Bursy Szkolnej – p. Ilona Dynak poinformowała, że ze względu na fakt, iż
schronisko jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zostanie przekazana
subwencja. Ponadto za noclegi będzie pobierana opłata - zatwierdzona przez Zarząd
Powiatu. Wysokość opłaty uzależniona jest od standardu pokoi, co zostało określone
przepisami prawa. Dyrektor poinformowała, że nie przewiduje się dodatkowych
kosztów związanych z uruchomieniem schroniska.
Dyrektor Wydziału EZK poinformował, że będą koszty osobowe związane z

funkcjonowaniem placówki ponieważ należy powierzyć stanowisko dyrektora.
Zarząd Powiatu zamierza na ww. stanowisko powołać Dyrektora Bursy Szkolnej w
wymiarze ¼ etatu.
Radny K. Majewski uważa, ze nie została przeprowadzona kalkulacja kosztów
związanych z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego, jak również nie
przeprowadzono badania rynku i nie wiemy czy będą chętni. Radny uważa, że nić
nie ma za darmo. Jeżeli schronisko będzie działało w okresie sobotnio –
niedzielnym, ferii zimowych oraz wakacji to muszą być opiekunowie, czyli muszą
być koszty.
Dyrektor Wydziału EZK poinformował, że najtańsze miejsce noclegowe wynosi 20
zł – przy 80% wykorzystania miejsc, byłaby to kwota 16.000zł rocznie plus
dodatkowo 10.000zł subwencji oświatowej.
Działalność schronisk jest uzależnione od tego w jaki sposób dopasuje się do sieci
schronisk. Zareklamujemy się na stronie internetowej, zarejestrujemy schronisko w
ogólnopolskiej sieci schronisk. Trudno jest powiedzieć jak miasto Pułtusk – miasto
turystyczne, będzie się cieszyło zainteresowaniem wśród młodzieży, opiekunów,
wycieczek szkolnych. Na analizę kosztów związanych z funkcjonowaniem
schroniska przyjdzie czas wówczas gdy będziemy znali faktyczne koszty i przychody
związane z funkcjonowaniem schroniska.
Radna K. Estkowska poinformowała, że popiera propozycję Dyrektora Bursy
Szkolnej dot. uruchomienia schroniska. Najprościej byłoby w sobotę i niedzielę
wziąć urlop i nic nie robić. W obecnych czasach, gdy tak dużo mówimy o turystyce,
jak również z uwagi na istnienie uczelni wyższej takie schronisko jest potrzebne,
dlatego tez dziwi się niektórym wypowiedziom radnym. Ponadto na działalność
schroniska otrzymamy subwencję.
Radny K. Majewski uważa, Radna K. Estkowska nie zrozumiała jego intencji
ponieważ nie podważa sensu powstania schroniska. Jego pytania dot. kosztów
powstania oraz zapotrzebowania na funkcjonowanie takiego schroniska. Prosił o
uważane słuchanie jego wypowiedzi.
Radna K. Estkowska zwróciła się do Przewodniczącego Rady o zwrócenie uwagi
Radnemu Majewskiemu, żeby się do niej nie zwracał. Radna uważa, że

wypowiedziała swoje zdanie na temat uruchomienia schroniska i ma do tego pełne
prawo. Ponadto Dyrektor Wydziału EZK jak również Bursy Szkolnej przedstawili
zasady finansowania placówki.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie założenia
szkolnego schroniska młodzieżowego w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej
podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/239/06 została podjęta.
Ad. 9
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do realizacji projektu
„EUROALTERNATYWA – 2 – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu
pułtuskiego”
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienie
do realizacji projektu „EUROALTERNATYWA – 2 – nowe role zawodowe
mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego” i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/240/06 została podjęta.
Ad. 10
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
„EUROSZANSA na pracę, Pułtusk 2006”
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu „EUROSZANSA na pracę, Pułtusk 2006” i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/241/06 została podjęta.
Ad. 11
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu
„Zawodowy debiut młodzieży, Pułtusk 2006”.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu „Zawodowy debiut młodzieży, Pułtusk 2006” i zarządził
głosowanie nad jej podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/242/06 została podjęta.
Ad. 11a
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie
ustawiczne osób dorosłych”
Przewodniczący zwrócił się do Starosty Pułtuskiego o przedstawienie projektu
uchwały.
Starosta Pułtuski poinformował, że projekt Projekt „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
OSÓB DOROSŁYCH” tak samo jak projekt Ustawiczne kształcenie gwarantem
rozwoju

zawodowego osób dorosłych”

będzie finansowany

ze Środków

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i
możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,

Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 .
Beneficjentem projektu będzie Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wartość projektu będzie wynosiła – ok. 736 tyś. zł.
Termin realizacji – 1.06.2006 do 31.08.2007
Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni), to: pracownicy opieki społecznej
(DPS-y, Gminne Ośrodki Opieki Społecznej) oraz innych instytucji funkcjonujących
dla potrzeb mieszkańców (policja, doradcy rolniczy, samorządowcy z gmin).
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia (kursy, szkolenia)
poza godzinami pracy:
•

KURSY z zakresu „Komunikacji interpersonalnej”:

3 edycje po 20 osób razem 60 uczestników
•

KURSY Językowe (angielski, niemiecki):

200 uczestników z wykorzystaniem platformy e-learningowej Grupy 10-13 osobowe
o różnym poziomie nauczania w zależności od potrzeb Beneficjentów Ostatecznych.
RAZEM: 260 uczestników
Miejsce realizacji - miejscowości i instytucje, z których zrekrutowana będzie grupa
uczestników (projekt obejmie ok. 65% mieszkańców wsi ) bez potrzeby dojazdów.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść w sprawie przystąpienia do
projektu „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych” i zarządził głosowanie nad jej
podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/243/06 została podjęta.
Ad. 12
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 w roku
akademickim/szkolnym 2005/2006.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w

sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku
akademickim/szkolnym 2005/2006 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/244/06 została podjęta.
Ad. 13
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p.
Makowskiego)
Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad
wszystkich komisji Rady Powiatu. Komisje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami
Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz z dokumentami i
obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego uznały skargę

Pana Jerzego

Makowskiego za bezzasadną.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/245/06 została podjęta.
Ad. 14
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Makowskiego)
Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad
wszystkich komisji Rady Powiatu. Komisje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami
Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz z dokumentami i
obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego uznały skargę

Pana Jerzego

Makowskiego za bezzasadną.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/246/06 została podjęta.
Ad. 15
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Olejnika)
Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad
wszystkich komisji Rady Powiatu. Komisje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych uznały skargę

Pana Pawła Olejnika za

zasadną.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (p. Makowskiego)
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIII/247/06 została podjęta.
Ad. 16
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.
Starosta Pułtuski poinformował, że

Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r.
Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na 2006r.
Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie: Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego na 2006r. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do

realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przyjęcie

sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku z realizacji planów
pracy na 2005r.
Czy są pytania dotyczące sprawozdań Komisji.
Zarządzam głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji stałych Rady Powiatu w
Pułtusku z realizacji planów pracy na 2005r.
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Informacja na

temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
Czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.
Zarządzam głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu
w sprawie zmian w budżecie powiatu.
Kto jest „za”

-

Kto jest „przeciw”
Kto się „wstrzymała”

-

Informacja została przyjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Informacja na temat
prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
Informuję, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie.
Czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.
Zarządzam głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu Powiatu i
realizacji uchwał Rady Powiatu :
Kto jest „za”

-

Kto jest „przeciw”
Kto się „wstrzymała”

-

Informacja została przyjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych.
Proszę Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wolne wnioski i
oświadczenia radnych.
.............................................................................................................................

Przystępujemy do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji.
Informuję, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję za udział w obradach
trzydziestej trzeciej

Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom. Obrady

trzydziestej trzeciej Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte.

Tematy wniesione
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego –
jako pkt 7a
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne
osób dorosłych” - jako pkt 11a

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia do projektu „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych”
Proszę Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Ołdakach - Pana Marka Majewskiego
o przedstawienie projektu uchwały.
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego
Proszę Pana ......................................................................................... o zabranie głosu.
Czy są pytania w sprawie projektu uchwały.
Przechodzimy do podjęcia uchwały.
Odczytam treść uchwały
Zarządzam głosowanie
Kto jest za

-

Kto jest przeciw

-

Kto się wstrzymał

-

Uchwała została podjęta.
Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski

