
Protokół Nr XXXIV/09

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  28 grudnia 2009r. 

początek posiedzenia – godz. 14.45

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  otworzył  trzydziestą  czwartą  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu,  Pana Witolda Chrzanowskiego -

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pana Zbigniewa Mikołajczaka –

Prezesa  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych  w Ciechanowie,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  Sesji  został

przekazany Radnym. 

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

Starosta – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu wnioskuje o uzupełnienie

porządku Sesji Rady Powiatu o  następujące punkty.:

1. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa

Szpitala w Pułtusku – jako punkt 4a porządku obrad.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasajacych  z  upływem  roku

budżetowego. Środki w wysokości  400.000zł  zostaną przeznaczone na budowę

szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu -  jako punkt 12a   porządku obrad. 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  i  udzielenia  pełnomocnictwa  do



realizacji  projektu systemowego pt.  „Pomagamy naszym klientom aby potrafili

sami sobie pomóc.” Ze względu na termin złożenia wniosku na przystąpienie do

realizacji projektu konieczne jest podjęcie ww. Uchwały -  jako punkt 15a. 

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia:   Regulaminu  rekrutacji  i

uczestnictwa  w  projekcie  „Wzbogacenie  zasobów  emocjonalnych  i

intelektualnych  uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście

podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkodnictwa  zawodowego”.  W związku  z

przystąpieniem do realizacji projektu konieczne jest podjęcie ww. Uchwały -  jako

punkt 15b. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  dotyczącym  uzupełnienia

porządku obrad Sesji o punkt : Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej

inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Temat zostanie omówiony w punkcie  4a porządku obrad. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  dotyczącym  uzupełnienia

porządku  obrad Sesji  o  punkt:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków

niewygasajacych z upływem roku budżetowego. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek został przyjęty. Temat zostanie omówiony w punkcie  12a porządku obrad. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad wnioskiem  dotyczącym  uzupełnienia

porządku  obrad  Sesji  o  punkt:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  i

udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. „Pomagamy



naszym klientom aby potrafili sami sobie pomóc.” 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek został przyjęty. Temat zostanie omówiony w punkcie  15a porządku obrad. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad wnioskiem  dotyczącym  uzupełnienia

porządku  obrad  Sesji  o  punkt:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia:

Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  „Wzbogacenie  zasobów

emocjonalnych  i  intelektualnych   uczniów  Zespołu  Szkół  im.  B.  Prusa  w

Pułtusku  w  kontekście  podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkodnictwa

zawodowego”.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Temat zostanie omówiony w punkcie 15b porządku obrad. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXII oraz XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa

Szpitala w Pułtusku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2009r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.

7. Przyjęcie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2008/2009.



8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w

Pułtusku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Golądkowie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do projektu „Modernizacja systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.

12a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasajacych  z  upływem  roku

budżetowego.  Środki  w  wysokości  400.000zł  zostaną  przeznaczone  na  budowę

szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego na 2010r. 

a)przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem  Zarządu

Powiatu;

b)odczytanie  opinii  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  w  tym  Komisji  Budżetu

i Finansów;

c)odczytanie  opinii  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w Warszawie;

d)odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji;

e)przedstawienie  autopoprawek  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2010r.  i  ich

przegłosowanie;

f)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

g)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2010r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15.Stanowisko  Rady  Powiatu  w  sprawie  wystąpienia  Dyrektora  Centrum

Medycznego  Gajda  –  Med.  dot.  uchwały  nr  XXXII/241/09  Rady  Powiatu  w

Pułtusku z dnia 27 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia skarg. 

15a.  Podjęcie  uchwały w sprawie:  zatwierdzenia  i  udzielenia  pełnomocnictwa do

realizacji projektu systemowego pt. „Pomagamy naszym klientom aby potrafili sami

sobie pomóc.” 

15b.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia:   Regulaminu  rekrutacji  i



uczestnictwa w projekcie „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych

uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i

atrakcyjności szkodnictwa zawodowego”. 

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

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

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i oświadczenia radnych

20.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku

obrad  Przyjęcie  protokołów  XXXII  oraz  XXXIII   Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów trzydziestej drugiej oraz trzydziestej trzeciej Sesji Rady Powiatu

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokóły Nr XXXII/09 oraz XXXIII/09 zostały przyjęte. 

Ad. 4



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Wiceprzewodniczący Rady- p. K. Łachmański  –  zapytał  na jakim etapie  są prace

związane z zagospodarowaniem wolnej powierzchni w budynku nowego szpitala w

Pułtusku, która wnosi ok. 680 m², w kontekście ogłoszonego przetargu.

Ponadto Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z tym, że na Sesji w dniu

27 października 2009r. został  zdjęty z porządku obrad punkt dotyczący koncepcji

funkcjonowania SP ZOZ, w którym pojawiło się pytanie o zwiększenie dochodu SP

ZOZ, zapytał jaki jest wynik negocjacji z NFZ?

Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak  – poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Zarządu

Powiatu w Pułtusku w dniu 28 sierpnia 2009r. został przedstawiony wniosek WPUI

zawierający ofertę  TP S.A zawierającą  podłączenie  nowo budowanego szpitala  w

Pułtusku do sieci telefonicznej. Z protokółu wynika, że miały być przeprowadzone

negocjacje.  Na posiedzeniu  Zarządu Powiatu  w dniu  18  września  2009r.  również

była  omawiana  powyższa  sprawa.  Została  również  przedstawiona  szacunkowa

wartość dotycząca infrastruktury telefonicznej. Radna poinformowała, że zgodnie z

postanowieniem  Zarządu,  Dyrektor  SP  ZOZ  miał  dokonać  analizy  przedmiotu

zamówienia,  określić  jego  koszt  oraz  przygotować  i  przeprowadzić  postępowanie

przetargowe o udzielenie zamówienia.  Radna poinformowała, ze podczas wspólnego

posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Bezpieczeństwa  w dniu  3

grudnia  2009r.  uzyskała  informacje,  że  w  tej  sprawie  nie  zostało  nic  zrobione.

Zapytała Starostę jaka jest jego wiedza na ten temat, co na dzień dzisiejszy zostało

wykonane?

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 Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała –



poinformował, że  Komisja Polityki Regionalnej i Promocji na posiedzeniu w dniu

2  grudnia  2009r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji  Spraw Społecznych  –  Pani  Izabela  Sosnowicz  –

Ptak  –  poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu

3  grudnia  2009r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski -

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w  dniu

3 grudnia 2009r.   

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska –

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  na  posiedzeniach

w dniach 2 grudnia  2009r., 16 grudnia 2009r. oraz w dniu dzisiejszym. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXXIV Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 4a

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą

Budowa Szpitala w Pułtusku.

Przewodniczący udzielił  głosu  Prezesowi Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa Usług

Inwestycyjnych. 

Prezes Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych – p. Z. Mikołajczak

– poinformował, że konieczność aktualizacji zbiorczego zestawienia kosztów wynika

z  przepisów  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  inwestycji



wieloletnich.  Inwestycja  pn.  Budowa  szpitala  w  Pułtusku  powinna  być

przeszacowywana zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Dodał, że Zbiorcze zestawienie

kosztów budowy szpitala w Pułtusku traci swoją aktualność z końcem roku.  Prezes

poinformował, że podstawowe sprawy, które ulegną aktualizacji to:

– termin oddania szpitala do użytkowania. Zgodnie z informacjami przedstawianymi

na Sesji Rady Powiatu w miesiącu październiku 2009r., harmonogram oddawania

obiektów  szpitalnych,  uruchomienie  szpitala  i  przyjęcie  pierwszych  pacjentów

planowane jest na koniec czerwca – początek lipca 2010r.

– Zbiorcze zestawienie kosztów nie powoduje wzrostu wartości,  ponieważ wzrost

wartości nastąpił  jedynie poprzez wzrost kosztów eksploatacyjnych i rozruchów

technologicznych  instalacji  klimatyzacyjnej  i  instalacji  gazów  medycznych.

Wartość zbiorczego zestawienia kosztów dostosowana jest również do możliwości

finansowych  powiatu.  Została  tutaj  wyodrębniona  dodatkowa  wartość

umożliwiająca  oddanie  szpitala  do  użytku.  Wartość  ta  była  konsultowana  z

kierownictwem  szpitala.  W  stosunku  do  poprzedniego  zbiorczego  zestawienia

kosztów  zmniejszyła  się  kwota  na  wyposażenie  i  chwili  obecnej  jest  ona

ograniczona do 1.200.000 zł. Prezes zaznaczył, że zgodnie z konsultacjami taka

kwota daje możliwość otwarcia szpitala. Prezes WPUI poinformował, że gdyby w

trakcie  realizacji  inwestycji  pojawiły  się  jakiekolwiek  możliwości  pozyskania

dodatkowych środków finansowych, wówczas zostaną one przeznaczone na zakup

wyposażenia do nowo budowanego szpitala. 
Prezes  poinformował,  że  część  wyposażenia  zostanie  przeniesiona  ze  “starego”

szpitala, część usług eksploatacyjnych szpitala zostanie zlecona na zewnątrz. Dlatego

też w tej fazie realizowana inwestycja nie będzie ponosiła kosztów na wyposażenie.

Prezes  poinformował,  że do zlecenia  na zewnątrz  rozważane są:  kuchnia,  pralnia,

spalania odpadów, zlecenia usług laboratoryjnych, ewentualnie apteki. Prezes dodał,

że akceptacja minimalnej kwoty na wyposażenie pozwoli na podjęcie przez szpital

czynności  organizacyjnych  w  celu  realizacji  tego  programu.  Pozostałe  parametry

inwestycji pozostają bez zmian. Czyli w dalszym ciągu do oddania w I etapie będzie

160 łóżek, wielkość powierzchni użytkowej, która zostanie przekazana to 12.700 m²,

a łączny koszt inwestycji poniesiony na koniec roku 2009 wyniesie 86.684.000 zł.



Prezes  zaznaczył,  że należy również pamiętać o tym, że jest  niezagospodarowana

powierzchnia  ponad  6.500  m²,  której  utrzymanie znajduje  się  w łącznym koszcie

inwestycji. Prezes podkreślił, że po zsumowaniu wszystkich nakładów poniesionych

na  wykonanie  I  etapu  realizacji  inwestycji  zostało  poniesionych  ok.  70  mln.  zł.

Prezes dodał, że wszystkie media zewnętrzne, np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne,

instalacje  technologiczne  kotłowni,  instalacje  prądowe  są  zapewnione  dla  całego

obiektu  szpitala.  W  zbiorczym  zestawieniu  kosztów  przedstawionym  do

zatwierdzenia,  zostały  wykazane  2  wielkości,  czyli  kwota,  która  sumuje  I  etap  –

17.354.000 zł. w cenach roku 2009 oraz 17.528.000 zł. w cenach roku 2010. Prezes

poinformował, że głównie są to pozycje dotyczące wyposażenia szpitala oraz koszty

związane  z  eksploatacją  (np.  opłaty  za  energię  elektryczną,  dozór  szpitala,

konserwacja instalacji). 
Wiceprzewodniczący  Rady-  p.  K.  Łachmański  –   zapytał  jak  często  należy

aktualizować zbiorcze zestawienie kosztów?
Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak  - poinformował, że zbiorcze zestawienie kosztów

aktualizuje się corocznie. Wynika to ze wzrostu cen o wskaźnik inflacji. Przytaczane

rozporządzenie  określa  wskaźnik  a  Inwestor  ma  obowiązek  dokonania

przeszacowania. 
Wiceprzewodniczący  Rady-  p.  K.  Łachmański  –   zapytał  kiedy  miało  miejsce

ostatnie przeszacowanie inwestycji?
Prezes  WPUI  –  p.  Z.  Mikołajczak   -  poinformował,  że  ostatnie  przeszacowanie

zbiorczego zestawienia kosztów miało miejsce w dniu 23 września 2008r. 
Wiceprzewodniczący Rady- p. K. Łachmański  – poinformował, że przeszacowanie,

które jest obecnie wykonywane stanowi konieczność. Jednak Wiceprzewodniczącego

zastanawia dlaczego dziś trzeba się spieszyć, podczas gdy od 23 września 2008r. nic

się  nie  działo  w  tym kierunku?  Materiał,  który  jest  teraz  omawiany  członkowie

Komisji  Budżetu  i  Finansów otrzymali  w dniu  dzisiejszym o godz.  13,  pozostali

Radni  natomiast  otrzymali  przedmiotowe  materiały  o  godz.  14.  Dlatego  też

dokument a co za tym idzie dlaczego w takim tempie jest omawiana sprawa. Ponadto

według Wiceprzewodniczącego kwota w wysokości 1.200.000 zł.,  przewidziana w

zbiorczym zestawieniu  kosztów,  jest  zbyt  niska.  Rada  Powiatu  owszem nie  musi



zatwierdzać koncepcji, jednak przypomniał, że z ostatniego porządku Rady Powiatu

w Pułtusku została “zdjęta” koncepcja funkcjonowania SP ZOZ na rok 2010 i lata

następne ...” Jego zdaniem środki przewidziane w zbiorczym zestawieniu kosztów są

zbyt niskie. Poza tym Radni otrzymali materiał prawie w ostatniej chwili. Dlatego też

jego  zdaniem  te  dwie  rzeczy  podważają  dyskusję.  Wiceprzewodniczący

poinformował,  że jeśli  od 23 września 2008r.  nic się w tej sprawie nie działo,  to

dlaczego ma decydować o tak ważnej sprawie dziś? Podkreślił ponownie, że w dniu

dzisiejszym  nie  potrafi  dyskutować  na  ten  temat.  Ponadto  Radni  nie  posiadają

wiedzy  o funkcjonowaniu apteki i laboratorium w nowo budowanym szpitalu. 
Radny  Jerzy  Wal – poinformował,  że  w  załączniku  nr  8  roboty  budowlano  –

montażowe pozostałe  do  zakończenia  I  etapu  w cenach  2009r.  Bud.  A zalecenia

straży pożarnej  –  wartość  do  wykonania  100.000  zł.  Zapytał  co  składa  się  na  tę

kwotę?
Prezes  WPUI  –  p.  Z.  Mikołajczak   -  poinformował,  że  Wiceprzewodniczący

Łachmański  nie  zrozumiał  do  końca  jego  wypowiedzi.  Zaznaczył,  że  nie  można

mówić,  że  nic  się  nie działo  na budowie szpitala  od 23 września  2008r.  do roku

2009r. Podkreślił,  że sam uczestniczył na kilku Sesjach Rady Powiatu, gdzie były

omawiane  sprawy  związane  z  budową  szpitala  i  stosowne  informacje  były

przekazywane. Być może były one niewystarczające. Dodał, że fakty są takie, że w

roku 2008 i 2009 wydano na budowę szpitala środki w wysokości 13.725.000 zł. Nie

jest to mała kwota,  która jest  niezauważalna dla Radnych Rady Powiatu.  Podczas

Sesji  w  październiku  2009r.  Rada  Powiatu  przyjęła  harmonogram  czynności

związanych z oddaniem szpitala do użytkowania, który przedstawił Zarząd Powiatu.

Dopiero  w  oparciu  o  ten  harmonogram  można  było  przystąpić  do  aktualizacji

zbiorczego zestawienia kosztów. W połowie roku 2009 liczono, że szpital zostanie

oddany na koniec roku 2009. Niestety tak się nie stało głównie z powodu funduszy

unijnych.  Na  kwotę  w wysokości  10.175.000  zł.  zapisaną  w budżecie  szpitala  z

przeznaczeniem na wyposażenie nie została jeszcze podpisana umowa. Dlatego też

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję,  że  w  roku  2009  zostaną  zakończone  roboty

budowlano – montażowe. Niektóre czynności rozruchowe  trzeba będzie powtórzyć

w roku 2010  aby nie  ponosić  dodatkowych kosztów (wiąże  się  to  z  instalacjami



klimatyzacyjnymi  na  blokach  operacyjnych,  gdzie  nie  ma  założonych  filtrów

absolutnych, których koszt wynosi ok. 300-400 tyś. zł. a koszt ponownej próby to

ponad 30 tys. zł.) Prezes podkreślił, że nie jest to tak, że rządzi wszystkim przypadek

albo, że decyzje są nieprzemyślane. Wszystkie kroki były przedstawiane na Radzie

Powiatu  w  październiku  i  w  oparciu  o  ustalenia  zostało  opracowane  zbiorcze

zestawienie kosztów.  Prezes poinformował, że zbiorcze zestawienie kosztów jest to

dokument  wielokrotnie  omawiany,  analizowany,  poprawiany,  korygowany.  W

ostatniej  chwili  został  on  skorygowany  o  poniesione  nakłady  w  roku  2009  (w

grudniu  zostały  zakończone  rozliczenia  finansowe).  Prezes  poinformował,  że  w

stosunku  do  zbiorczego  zestawienia  kosztów,  które  zostało  zatwierdzone  we

wrześniu 2008r. nie nastąpił  wzrost  kosztów inwestycji. Nastąpił  jedynie wzrost o

wskaźnik inflacji oraz wzrost o koszty eksploatacyjne, które powstaną w I półroczu

2010r.,  np.  energia  elektryczna,  czynności  konserwacyjne.  W  porównaniu  do

zbiorczego zestawiania kosztów z 2008r. wartość finansowa inwestycji zwiększyła

się o 470.000 zł. czyli o koszty eksploatacyjne i koszty rozruchów technologicznych.

Dlatego też nie można mówić, że nic przez ten czas się nie działo. 

Natomiast  jeśli  chodzi  o  zalecenia  pokontrolne  KP  PSP  w  Pułtusku,  Prezes

poinformował,  że  w  ogłoszonym  przetargach  nie  uwzględniono  uszczelnienia

przestrzeni  instalacyjnych  i  niskiego  parteru  (kilkadziesiąt  przejść).  W  trakcie

kontroli  było  juz  wiadomo,  że  trzeba  będzie  te  prace  wykonać.  Dlatego  też  taka

kwota została wprowadzona do zbiorczego zestawienia kosztów. Obecnie prace te

wykonuje PPU Zambet. 

Wiceprzewodniczący Rady- p.  K. Łachmański  –  poinformował,  że  na  Sesji  Rady

Powiatu  w  dniu  27  października  2009r.  Radni  otrzymali  informację  na  temat

postępów prac na budowie szpitala. Wówczas obowiązywał dokument zatwierdzony

w 2008r. Wiceprzewodniczący poinformował, że chciałby znać powód dlaczego dziś

jest podejmowana taka decyzja a nie było jej wcześniej. Poza tym powiat cały czas

ponosi  koszty  utrzymania  szpitala  –  400.000  zł.  Być  można  warto  było  by  się

zastanowić nad przekazaniem szpitala wcześniej? Jego zdaniem kwota, która wynika

z aktualnego zbiorczego zestawienia kosztów jest niewystarczająca. Ponadto powiat

ponownie  “wchodzi”  w koszty eksploatacyjne.  Wiceprzewodniczący zaznaczył,  iż



wątpi w przenoszenie sprzętu ze starego szpitala do nowego obiektu. Montaż sprzętu

a po pół roku jego demontaż powoduje powstawanie nowych kosztów.
Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak  - poinformował, że wszyscy mamy świadomość

tego, że szpital przechodził kilka etapów ograniczania programu inwestycyjnego. W

początkowych złożeniach szpital miał być na 400 łóżek, następnie na 235 łóżek, a

ostatecznie liczba łóżek została zmniejszona do 160 w I etapie. Prezes poinformował,

że były podejmowane różne decyzje aby można było oddać szpital do użytkowania.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia, że szpital nie będzie oddany, nie ma obaw, że

wystąpią  problemy  natury  technicznej.  Jedynym  problemem  są  finanse,  gdzie

kierownictwo  szpitala  musi  dostosować  się  realnych  warunków.  Ocena  została

dokonana wspólnie, że ta minimalna kwota pozwoli na otworzenia szpitala. Prezes

zaznaczył, że wykonuje rolę, która ma celu skoordynowanie wszystkich zamierzeń w

oparciu o środki, którymi dysponuje. Dodał, że w sytuacji, w której zostałaby podjęta

decyzja o  nieoddawaniu  szpitala  do  użytkowania,  koszty te  byłyby zdecydowanie

wyższe,  ponieważ  utrzymanie  obiektu  z  instalacjami  w  pełniej  gotowości

generowałoby znaczne  wyższe koszty.  Prezes  poinformował,  że  w chwili  obecnej

wszystkie  instalacje  w szpitalu  są  uruchomione  i  nie  można  już  tego  zatrzymać.

Uważa, że okres 6 miesięcy jest już granicznym okresem, kiedy szpital powinien być

otwarty. Prezes poinformował, że realia są takie, że dysponujemy jedynie środkami w

wysokości 12 mln. zł. wraz ze środkami unijnymi. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański  – poinformował,  że zgadza się ze

słowami  Prezesa  WPUI.  Zapytał  skąd  wynika  opieszałość  w  przygotowaniu

zbiorczego  zestawienia  kosztów.  Być  może  środki  unijne  można  było  pozyskać

wcześniej i wówczas powiat nie musiałby zabezpieczać 400 tyś zł. co wiązałoby sie

jednocześnie z oszczędnościami. 
Radny Jerzy Wal – poinformował, że z wypowiedzi Prezesa WPUI rozumie, że jeżeli

szpital  zostałby  oddany  do  użytkowania  po  okresie  dłuższym  niż  6  miesięcy,

wówczas powiat zostałby narażony na wysokie koszty?
Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak  -  poinformował, że zgadza się. Poinformował, że

okres pół roku, który jest obecnie do dyspozycji, jest potrzebny aby przeprowadzić

wyposażenie  szpitala,   sukcesywnie  przekazywać  poszczególne  działy  szpitala



pracownikom,  przeprowadzić  ponownie  niektóre  szkolenia.  Z całą  pewnością  nie

będzie  to  okres   bezczynności.  Poinformował,  że  będzie   to  czas  na

zagospodarowanie  obiektu,  czas  na  uzyskanie  dokumentów  odbiorowych,  na

przeprowadzenie  procedur  przetargowych,  na  dostosowanie  organizacji

wewnętrznych do nowego obiektu. 
Wiceprzewodniczący Rady- p. K. Łachmański  – poinformował,  że na dzisiejszym

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pytał o funkcjonowanie diagnostyki. Teraz

natomiast Pan Prezes mówi o przekazaniu tych zadań podwykonawcy. Zapytał jaka

jest opinia?
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. N. Tokarski – poinformował, że Prezes WPUI

niefortunnie użył takiego sformułowania. Przy tworzeniu koncepcji funkcjonowania

szpitala  były  brane  pod  uwagę  różne  warianty.  Dyrektor  poinformował,  że  nie

skorzysta  z  rozwiązania  przekazania  diagnostyki  podwykonawcom,  ponieważ

przenosi laboratorium w obecnym stanie. W ramach oszczędności zostanie również

przeniesiona  apteka.  W koncepcji  było wymienionych kilka wersji,  m.in. tak,  aby

zakupić te usługi, wydzierżawić powierzchnię. Laboratorium może funkcjonować w

innym  układzie,  np.  aby  obsługiwało  kilka  szpitali.  Jednak  zostało  to  przy

najniższych kosztach, czyli przeniesienie laboratorium w obecnym stanie. Dyrektor

poinformował, że na chwilę obecną mieścimy się w kosztach w wysokości 1.200.000

zł. Jeśli w przeciągu pół roku nie zostanie przeniesiony szpital, wówczas koszty jego

przeniesienia będą ciągle wzrastać. 
Wicestarosta –  poinformował,  że  Wiceprzewodniczący  użył  sformułowania,  że  w

działaniach Zarządu Powiatu była wyjątkowa opieszałość. Wicestarosta zaznaczył, iż

nie  jest  to  prawdą  i  nie  zgadza  się  z  tym  co  powiedział  Wiceprzewodniczący

Łachmański. Dodał, że podziela wypowiedź Prezesa WPUI. Podkreślił, że wszystkie

działania  są  planowane  i   prowadzone  zgodnie  z  planem.  Na  wszystkich

posiedzeniach  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Wiceprzewodniczący  Łachmański

zadaje pytania dotyczące budowy szpitala w Pułtusku. Nikt z obecnych Radnych jak

również  gości,  nie  chce  aby przedłużać  termin  oddania  szpitala  do  użytkowania.

Wicestarosta zaznaczył,  że tak naprawdę chodzi  jedynie o  środki  na wyposażenie

szpitala.  Dwa wnioski o wyposażenie zostały złożone w 2008r. Jeden wniosek nie



uzyskał  akceptacji.  Drugi  natomiast  przeszedł  pomyślnie  ocenę  formalną  o  co

zabiegali  Starosta  Pułtuski  oraz  Radny Sejmiku  Województwa Mazowieckiego  p.

Witold  Chrzanowski.  Mazowiecka  Jednostka Wdrażania  Programów Unijnych ma

pewne  przestoje,  jednak  nie  można  przypisywać  tych  spraw Zarządowi  Powiatu.

Zarząd ciągle obserwuje postępy w tym temacie. Zarząd czeka jedynie na podpisanie

umowy.  Wicestarosta  poinformował,  że  jesteśmy  dobrej  myśli,  że  w  miesiącu

styczniu, może lutym umowa zostanie podpisana i powiat otrzyma środki finansowe.

Wicestarosta  podkreślił,  ze  zabolały  go  słowa  Wiceprzewodniczącego

Łachmańskiego  cyt.  ”skąd  wynika  ta  opieszałość”.  Wicestarosta  podkreślił,  że

Zarząd  Powiatu  na  tyle,  na  ile  może  monitoruje  sprawy  na  linii  Mazowiecka

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący  Rady  -  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  mówiąc

“opieszałość” nie do końca miał na myśli Zarząd Powiatu. Dodał,  że nie rozumie

Marszałka  Adama  Struzika,  który  przed  poprzednimi  wyborami  wyraźnie

deklarował, że zrobi wszystko aby oddać szpital w Pułtusku do użytkowania. Minęło

4 lata a pewne sprawy “dziwnie się dzieją”. Zapytał na jakim etapie jest ten projekt?

Czy Zarząd Województwa Mazowieckiego już go rozpatrywał?
Starosta – poinformował,  że Zarząd Województwa Mazowieckiego składa się z 5

osób:  Marszałka,  Wicemarszałka  oraz 3 członków. Wniosek  przeszedł  pozytywną

ocenę formalną. Starosta poinformował, że z wiadomych mu źródeł wie, że wniosek

był przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego. Jednak

nie  została  podjęta  decyzja  w tej  sprawie.  Wniosek  nadal  znajduje  się  na  liście

rankingowej.
Przewodniczący –  poinformował,  że  na  pewno  wszystkim  obecnym  zależy  na

oddaniu szpitala do użytkowania. Dlatego prosi o nieobwinianie Marszałka Struzika.

Należy  podejść  po  gospodarsku  do  tej  sprawy  aby  jak  najszybciej  ją  rozwiązać.

Przewodniczący zaznaczył, że powiatu pułtuskiego nie stać na prowadzenie dwóch

szpitali.  Na  bieżąco  obserwuje  postępy  w  sprawie  budowy  szpitala.  Należy  się

zastanowić w jaki sposób wspomóc budowę szpitala. Przewodniczący zwrócił się z

prośbą  o  możliwość  kontynuacji  przedsięwzięcia  jakim  jest  budowa  szpitala  w

Pułtusku. 



Radny  Jerzy  Wal –  zapytał  czy  jest  taka  możliwość,  że  powiat  pułtuski  może

środków zewnętrznych nie otrzymać?
Starosta –  poinformował,  że  w  chwili  obecnej  nie  posiada  wiedzy  na  temat

jakiejkolwiek sytuacji, która sprawiłaby, że wniosek zostałby zdyskwalifikowany.
Wiceprzewodniczący  Rady  -  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  jest  pełen

niepokoju,  ponieważ  3  osoby  z  5-cio  osobowego  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego wypowiedziały się,  że jest  to czerwone światło  dla tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący poinformował,  że 4,5 mln. zł. plus 2,2 mln. zł., które wynika

ze zbiorczego zestawienia kosztów, trzeba sfinansować z własnych środków. Jest to

bardzo  duża  kwota.  Przy  niskich  dochodach  własnych  powiatu  jest  to  bardzo

pokaźna suma. 
Radny Wiesław Cienkowski – poinformował, że słuchając Wiceprzewodniczącego

Łachmańskiego zastanawia się czy Pan Wiceprzewodniczący nie wie, że szpital w

Pułtusku  jest  budowany  przez  Radę  Powiatu  w  Pułtusku  a  nie  przez  Marszałka

Województwa  Mazowieckiego  Adama  Struzika.  Dodał,  że  z  wypowiedzi

poprzedników  wynika,  że  to  Marszałek  jest  “ten  zły”  bo  nie  dał  pieniędzy,  to

Marszałek  jest  wszystkiemu  winien.  Radny  zaznaczył,  że  to  Rada  Powiatu  w

Pułtusku jest odpowiedzialna za budowę szpitala. Podkreślił, że jako jedyny powiat

w Polsce.   Natomiast  za to,  że Marszałek pomaga i  finansuje budowę należy mu

bardzo  gorąco  podziękować,  a  nie  mówić,  że  zrobił  coś  źle.   Powinniśmy

podziękować za ponad 80 mln.  zł.,  które  Marszałek przekazał  na budowę. Radny

podkreślił,  że  to  nie  jest  inwestycja  Marszałka  i  nie  musiał  jej  w takim stopniu

finansować.  Marszałek  ma  własne  szpitale  do  utrzymania  a  powiat  pułtuski  sam

buduje szpital.  Poinformował,  że bez pomocy Marszałka ten szpital  nigdy by nie

powstał.  Nie  pomógł  rząd,  nie  pomógł  Parlament,  pomimo licznych próśb.  Tylko

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik pomógł przy budowie

szpitala.
Wiceprzewodniczący  Rady  -  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  Radny

Cienkowski  dokonał  swojej  oceny,  skuteczności  swoich  działań  i  tego  mu

pogratulował. Wiceprzewodniczący poinformował, że do tej pory myślał, że wniosek

składa  Zarząd  Powiatu.  Zgadza  się  z  tym,  że  Marszałek  Adam Struzik  nie  jest



odpowiedzialny za inwestycję.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/249/09 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  III

kwartały 2009r.

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  był  przedmiotem obrad  komisji  stałych

Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że interesuje ją sprawa strat na

oddziale  ginekologiczno  –  położniczym.  Dodała,  że  pamiętamy  jakie  były

konsekwencje strat na oddziale dziecięcym. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu były

rozpatrywane  sprawy  dotyczące  oddziału  ginekologiczno  –  położniczego,  gdy

ordynatorem był jeszcze dr Nowicki. Radna dodała, że dr Nowicki stracił stanowisko

a miejsce zajęła dr  Tarasewicz,  która jednocześnie  pełni  obowiązki  Dyrektora  ds.

medycznych. Być może wielość obowiązków powoduje, że są straty. Zapytała jakie

są  zamierzenie  Dyrektora  w tym kierunku? Ponadto  Radna zapytała  ilu  w chwili

obecnej jest  etatowych lekarzy na oddziale  ginekologiczno – położniczym, którzy

mają uprawnienia do przeprowadzania cięć cesarskich?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski –  poinformował, że po zmianie organizacyjnej

owszem występuje strata na oddziale ginekologiczno – położniczym i utrzymuje się

na stałym poziomie. Pojawiała się ona z tego powodu, że kobiety nie chcą rodzić w



szpitalu  w Pułtusku.  Spowodowane jest  to  tym, że warunki  szpitalne  są  “w XIX

wieku” a kobiety chcą rodzić w warunkach “XXI wieku”.
Dyrektor poinformowała, że jeżeli chodzi o personel medyczny jest on najwyższej

klasy, wszyscy lekarze mają II stopień specjalizacji. Dyrektor poinformował, że ma

jeszcze  jeden  pomysł,  jednak  w  chwili  obecnej  dokonuje  szczegółowej  analizy

problemu.  W  roku  2009  kończą  się  niektórym pracownikom  kontrakty  i  jest  to

najprostsza forma zakończenia współpracy z pracowniami. Dyrektor poinformował,

że  będzie  zmniejszał  ilość  dyżurów  pod  telefonem,  co  może  wygenerować

oszczędności rzędu ok. 20 tyś. zł. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że nie uzyskała odpowiedzi na

swoje pytania. Radna poinformowała, że pominie wypowiedź dot. pierwszej części.

To,  że Dyrektor  nie wie  dlaczego kobiety nie chcą rodzić  w szpitalu  w Pułtusku

niekoniecznie  można tłumaczyć tym, że warunki w szpitalu są jak w XIX wieku,

ponieważ jeśli by tak wyło wówczas oddział zostałby zamknięty. Jednak na oddziale

jest  czysto  i  schludnie.  Być  może  jest  to  kwestia  odpowiedniej  kadry.  Dyrektor

wspomniał “etat – kontrakt”. Radna zapytała w stosunku do kogo? Czy jest mowa o

lekarzach,  którzy  obecnie  pracują,  czy  dotyczy  to  ordynatora.  Radna  chciałaby

uzyskać bardziej konkretną odpowiedź na pierwsze pytanie i kompletną na drugie.
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że dwóch lekarzy zatrudnionych

jest “na kontrakcie” oraz 2 lekarzy “na etacie”. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa jest

jednocześnie  pełniącą  obowiązki  ordynatora  oddziału  położniczo  –

ginekologicznego. Dyrektor poinformował, że zorganizował już 3 spotkania zespołu,

jednak nie widać żadnej możliwości  porozumienia. Faktem jest,  iż dwóch lekarzy

odeszło z pracy, nie dały konkretnego pozytywnego efektu, być może był to błąd,

być  może  nie  te  osoby  odeszło,  jednak  Dyrektor  planuje  następną  zmianę

organizacyjną.  Jednak  bardziej  szczegółowe  informacji  być  może  będzie  mógł

przedstawić na następnej Sesji Rady Powiatu. 
Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak – poinformowała,  że  odnotuje  sobie  słowa

Dyrektora  i  na następnej  Sesji  wróci  do  tematu.  Ma nadzieję,  że  zmiany te  będą

szczęśliwe, ponieważ patrząc na ilość urodzeń w szpitalu w Pułtusku, poprzednie

zmiany organizacyjne nie  były za dobre.  Dodała,  że  dalszym ciągu chciałaby się



dowiedzieć  ilu  lekarzy  etatowych  na  oddziale  ginekologiczno  –  położniczym ma

uprawnienia do wykonywania cięć cesarskich?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że 4 lekarzy posiada II stopień

specjalizacji, dlatego też tym samym  mają uprawnienia do wykonywania takich cięć.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak –  zapytała ilu lekarzy faktycznie wykonuje takie

cięcia?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że 2 lekarzy. 
Radny Jerzy Wal – zapytał jaka jest wysokość zobowiązań wymagalnych? Ponadto

zapytał  czy  wysokość  tych  zobowiązań  nie  wpłynie  negatywnie  na  bieżące

funkcjonowanie szpitala w 2010 r.? 
Z-ca Dyrektora  SP ZOZ  ds.  Ekonomicznych– p.  B.  Więcka-  poinformowała,  że

wysokość zobowiązań wymagalnych wynosi ok. 900 tyś. zł. 
Dyrektor  SP  ZOZ  –  p.  N.  Tokarski  –  poinformował,  że  przy  gwałtownym

przeniesieniu szpitala wysokość zobowiązań wymagalnych wzrośnie o 200 tyś zł.,

nie więcej.  Jednak w sytuacji  gdy trzeba będzie  utrzymywać 2 szpitale,  wówczas

będzie  trudniejsza  sytuacja.  Kontrakt  na  2010  rok  jest  już  podpisany  i  jest  na

poziomie II półrocza roku 2009. Po oddaniu nowego szpitala do użytkowania, NFZ

po wizji szpitala dokona renegocjacji kontraktu.
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że chciałaby uzyskać informację

jak wygląda sprawa kontraktu z NFZ dotyczącą nocnej pomocy lekarskiej (NPL)
Dyrektor  SP  ZOZ  –  p.  N.  Tokarski –  poinformował,  że  NPL  związana  jest  z

podstawowa opieką zdrowotną, czyli z lekarzem pierwszego kontaktu. Do tej pory

zawierane były umowy wieloletnie, które obowiązywały do końca roku 2009. Do 21

grudnia 2009r.  trwał okres składania ofert. Do dnia dzisiejszego zgłosiły się 4 NOZ-

y, obejmujące opieką 25 tyś. mieszkańców naszego powiatu Na 25 tyś mieszkańców

został  złożony  kontrakt  do  NFZ.  Pozostałe  25  tys.  obsłużą  inne  NZOZ-y,  które

dopiero teraz przypomniały sobie  o NPL. Tymczasem Dyrektor  napisał  pismo do

NFZ, że jest w stanie przyjąć również pozostałe 25 tyś., jednak chciałby aby NFZ

odstąpił  od realizacji  tej  usługi  dwoma zespołami. W 2009r.  realizowano to  przy

pomocy jednego zespołu, jednak czeka na zgodę NFZ. 
Przewodniczący – poinformował, że aby nie przeciągać tematu, poprosił o zadawanie



pytań w punkcie Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 1 Radnych

Uchwała Nr XXXIV/250/09 została podjęta. 

O godz. 15.40 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 6 

Po przerwie  o  godz.  15.50  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji

kolejnego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w

sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował,  że temat  był  również  przedmiotem obrad  komisji

stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXIV/251/09 została podjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku



obrad  Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy

wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2008/2009.

Przewodniczący  poinformował,  że temat  był  przedmiotem  obrad  komisji  stałych

Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Szkolnego  Schroniska

Młodzieżowego w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował,  że temat  był  również  przedmiotem obrad  komisji

stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/252/09 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku



obrad Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Golądkowie.

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  był  przedmiotem obrad  komisji  stałych

Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/253/09 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały  w sprawie:  przystąpienia  do projektu „Modernizacja

systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”.

Przewodniczący poinformował, że podobnie jak poprzednie, temat był przedmiotem

obrad komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/254/09 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli



Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący  udzielił  głosu  Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  p.

Krzysztofowi  Pieńkosowi.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. K. Pieńkos  – poinformował, że Komisja

Rewizyjna roczny plan kontroli na 2010 rok opracowała na posiedzeniu w  dniu 14

grudnia 2009r. Stosowny projekt uchwały Radni otrzymali wraz z dokumentami na

posiedzenie dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/255/09 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.

Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad komisji

stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik. 

Skarbnik  – poinformowała, że projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera

wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych o przeniesienia. Ponadto wprowadza

zwiększenia dochodów z tytułu decyzji Wojewody o dotacjach celowych dla:

– Domów Pomocy Społecznej w kwocie 34.000 zł.,

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Pułtusku w kwocie 51.251

zł. 

Skarbnik dodała, że w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie dochodów o

kwotę  w wysokości  100.000  zł.,  z  tytułu  pomocy  finansowej  z  gminy  Winnica:

budowa chodnika w miejscowości Błędostowo – 50.000 zł. oraz budowa chodnika w



miejscowości  Bulkowo – 50.000 zł.  Skarbnik  poinformowała,  że  Gmina Winnica

udzieliła pomocy rzeczowej na ww. zadania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/256/09 została podjęta. 

Ad. 12a

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasajacych z upływem roku

budżetowego.  Środki w wysokości 400.000zł  zostaną przeznaczone na budowę

szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu.
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – zapytał czy środki w wysokości

podanej w projekcie uchwały będą wystarczające? Wiceprzewodniczący śmie w to

wątpić. Ponadto poinformował, że z placu budowy schodzą już wykonawcy, dlatego

też apeluje o uporządkowanie spraw związanych z dalszym etapem budowy. Zapytał

jak został wybrany oferent zajmujący się dostarczaniem paliwa płynnego do budowa-

nego szpitala?
Skarbnik – poinformowała, że uchwała o wydatkach niewygasających zabezpiecza

środki, które były w budżecie, a nie zostały wydane. W budżecie powiatu na 2009r.

wysokość własnych środków, poza rozliczeniem kontraktu z Marszałkiem  na budo-

wę szpitala, wynosiła 781.000 zł. Wykorzystanych zostało z tego 398.000 zł. Pozo-

staje zatem w ramach budżetu ok. 402.000 zł. Na dzisiejszej Sesji jest propozycja

przeniesienia środków w wysokości 400.000 zł. przeniesienia na wydatki niewygasa-

jące na budowę szpitala z terminem realizacji do 30 czerwca 2010r. Środki w wy-

sokości  2.000  zł.  zostały  zabezpieczone   na  tzw.  “wszelki  wypadek”.  Propozycja

utworzenia  wydatków niewygasających  wynika  z  potrzeby  realizacji  niezbędnych



wydatków już od 1 stycznia 2010r. Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu

powiatu  na  2010r.  są  zabezpieczone  środki  na  budowę  szpitala  w  wysokości

1.800.000 zł. Są środki zabezpieczone emisją obligacji komunalnych. Skarbnik poin-

formowała, że gdyby wydatki niewygasające nie zostały utworzone, wówczas prze-

szłyby w tzw. nadwyżkę budżetową lub wolne środki i byłyby dostępne dopiero w

miesiącu kwietniu 2010r., po wykonaniu bilansu za rok 2009. Stąd propozycja pod-

jęcia uchwały. 

Ponadto Skarbnik poinformowała, że na budowę szpitala niezbędne są środki własne

w wysokości 2.234.000 zł. Z tej sumy w projekcie budżetu na rok 2010 zostały zapi-

sane środki w wysokości 1.800.000 zł., natomiast środki niewygasające w wysokości

400.000 zł.  Łącznie  daje  to niezbędny udział  własny powiatu  za zadania  budowa

szpitala w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  rozumie,  iż

można zabezpieczyć tylko  taką kwotę.  Ma natomiast  obawy jeśli  chodzi  o  utrzy-

manie obiektu. Wiceprzewodniczący zapytał dlaczego firma PPU Zambet nie schodzi

jeszcze z terenu budowy, skoro były już odbiory oraz jak został wybrany oferent na

dostawę oleju opałowego do budowanego szpitala w Pułtusku?
Skarbnik – poinformowała,  że  budynek szpitala jest  w chwili  obecnej  ogrzewany

gazem. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dystrybucja wody, gazu jest

poza ustawą. 
Starosta – poinformował,  że PPU Zambet nie zszedł  jeszcze z budowy, ponieważ

trwają czynności sprzątające. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XXXIV/257/09 została podjęta. 

O godz. 16.25 Przewodniczący zarządził dziesięciominutowa przerwę. 

Ad. 13. 

Po  przerwie  o  godz.  16.35  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji



kolejnego punktu porządku obrad:  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu

pułtuskiego na 2010r. 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu

Powiatu 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta  – poinformował, że  Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu na 2010 rok –

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 260/09 w dniu 13 listopada 2009 roku.

Projekt został przedłożony w dniu 13 listopada 2009 roku Przewodniczącemu Rady

Powiatu  i w dniu 14 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Założone wielkości przyszłorocznego budżetu to:

1. Planowane dochody -

46.870.084 zł

2. Planowane wydatki -

52.870.084 zł

3. Planowany deficyt 

budżetu - 6.000.000 zł

Starosta poinformował, że deficyt planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Deficyt łączy się z zadaniami inwestycyjnymi.

Ogółem zaplanowano  wydatki  majątkowe na  poziomie:  7.236.758  zł,  co  stanowi

15,4% planowanych dochodów.  Zadania  inwestycyjne zabezpieczone  są  środkami

własnymi i emisją obligacji na kwotę 6 mln zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi  powiatowej na odcinku Chmielewo-Strzegocin (dł.  2 km)

2.000.000 zł.

2. Przebudowa drogi na odcinku Łady Krajęczyno-Gotardy (dł.1,5 km) 

1.100.000 zł

3. Przebudowa drogi na odcinku ul. Kolejowa w Pułtusku (dł. 0,25 km)

300.000 zł

- Przebudowa drogi na odcinku ul. Grabowa w Pułtusku (dł. 1 km) 800.000

zł



- Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci 

i młodzieży przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 200.000 zł

- Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu 1.800.000

zł

- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację

projektu pn. “Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych

baz wiedzy o Mazowszu 138.531 zł

- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację 

projektu pn. “Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie

dwudzielności potencjału województwa” 9.615 zł

- Zakup laptopa oraz fortianalizatorów (urządzenia sieciowe

do analizy sieci oraz zarządzania bezpieczeństwem w sieci) 35.000 zł

- Zakup wyposażenia biura projektu pn. “EUROKWALIFIKACJE - 

kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” 15.000 zł

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją

ratownictwa chemiczno – ekologicznego 250.000 zł

- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz urządzeń wspomagających

działania ratownicze strażaków i ratowników – wkład własny 

do projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego

oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” 588.612

zł

Starosta poinformowała, że w projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

ogólną – 60.000 zł, co stanowi 0,12% wydatków ogółem (pułap ustawowy 1%)

celową – 755.527 zł, co stanowi 1,45% wydatków (pułap ustawowy 5%)

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty -    745.527 zł

- zarządzanie kryzysowe -    10.000 zł

W ramach projektu budżetu wyodrębnione zostały wynikające z ustawy o finansach



publicznych obligatoryjne zadania, tj.:

a) dochody i wydatki na zadania rządowe (jest to wymóg ustawowy)

b) wydatki na programy i projekty unijne (również wymóg ustawowy)

c) wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie 

d) dochody i wydatki realizowane w ramach porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego.

W naszym przypadku jest to:

1. praktyczna nauka zawodu

2. placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze (ponosimy wydatki z

tytułu pobytu dzieci w tych placówkach w innych powiatach)

3. prowadzenie biblioteki z Miastem Pułtusk

a) dotacje dla szkół niepublicznych

b)  plan  przychodów  i  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  (DPS-y),

dochodów własnych oraz dwa fundusze celowe – Fundusz Ochrony Środowiska i

Fundusz Geodezyjny.

Starosta poinformował, że przekazując projekt budżetu na 2010 rok w imieniu

własnym i Zarządu Powiatu –  poprosił o jego uchwalenie wraz z autopoprawkami,

które przedstawi w jednym z kolejnych punktów obrad Sesji nt. projektu uchwały

budżetowej na rok przyszły.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu b)  odczytanie

opinii Komisji stałych Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu  i Finansów

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała –

poinformował, że Komisja Polityki Regionalnej w Promocji na posiedzeniu w dniu 2

grudnia 2009r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2010r. 

Komisja  zwróciła  uwagę  na  konieczność  wykonania  termomodernizacji  budynku

Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Pani Izabela Sosnowicz -

Ptak – poinformowała,  że  Komisja Spraw Społecznych na  posiedzeniu  w dniu  3

grudnia 2009r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2010r. 

Komisja  zwróciła  uwagę  na  konieczność  wykonania  termomodernizacji  budynku



Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009r.

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2010r. 

Komisja  zwróciła  uwagę  na  konieczność  wykonania  termomodernizacji  budynku

Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska  –

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniach  w  dniach  2

grudnia  2009r.  oraz  16  grudnia  2009r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu

powiatu na 2010r. 

Komisja  zwróciła  uwagę  na  konieczność  wykonania  termomodernizacji  budynku

Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  c)  odczytanie

opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

Przewodniczący  udzielił  głosu  Pani  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła

opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik – przedstawiła Uchwałę Nr 301/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej Warszawie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na

2010  rok  oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetowego  i  o  prognozie

kształtowania się długu powiatu pułtuskiego.

Uchwala stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  d)  odczytanie

stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta – poinformował, że komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt

budżetu na 2010 rok.  Wszystkie komisje zwróciły uwagę na konieczność wykonania

termomodernizacji  budynku  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Piotra  Skargi  w

Pułtusku. Starosta poinformował, że stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie jest



następujące:  powiat  pułtuski  w 2004r.  Zaciągnął  pożyczki  na  termomodernizację

niżej wymienionych obiektów:

– Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w kwocie 

502.991 zł., 

– Zespół Szkół im. B. Prusa w kwocie  146.020 zł., 

– Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie w kwocie 160.467 zł., 

– Bursa Szkolna  w kwocie 110.580 zł. 

Ogółem 920.058 zł

Starosta poinformował, że spłata pożyczki rozłożona jest do 2012 roku. Zgodnie z

obowiązującymi  zasadami  przyjętymi  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony

Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  powiat  pułtuski  może ubiegać  się o  umorzenie

części  spłaty  w  roku  2011.  Środki  z  umorzenia  należy  przeznaczyć  na  kolejne

inwestycje  ochrony  środowiska  i  wówczas  można  przeznaczyć  je  na

termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu  e)  przedstawienie

autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2010r. i ich przegłosowanie 

Przewodniczący udzielił głosu staroście Pułtuskiemu. 

Starosta –  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  wnioskuje  o  wprowadzenie

następujących zmian do projektu budżetu na 2010 rok.

1. Zmniejszenie środków na zadanie:

Przebudowa drogi na odc. Chmielewo – Strzegocin o kwotę: 1.522.235 zł.

Wartość zadania po zmianach: 477.765 zł.

2.  Wprowadzenie  dotacji  celowej  dla  SP  ZOZ  w  wysokości  1.522.235  zł  jako

niezbędny wkład własny do projektu “Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.

Uzasadnienie:

Starosta  poinformował,  że  w  ramach  budżetu  powiatu  roku  2009  zostały

zabezpieczone środki finansowe na wykonawstwo projektu “Poprawa dostępności do

terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim”  (dot. przebudowy dróg w



gminie Zatory i gminie Pokrzywnica). Umowa na współfinansowanie z Marszałkiem

została podpisana, ale zwrot środków nastąpi w 2010 roku.

W związku z tym, aby uregulować zobowiązania wobec Wykonawców, w budżecie

roku 2009 dokonano zmian przeznaczając środki udziału własnego na zakup sprzętu

dla SP ZOZ na realizację przebudowy dróg.

Umowa z Marszałkiem na zakup sprzętu dla SP ZOZ nie będzie podpisywana w roku

2009,  lecz w roku następnym.

W związku z powyższym Starosta poinformował, że proponuje się kwotę: 1.522.235

zł (środki ze zmniejszonego zadania drogowego) przeznaczyć na dotację celową dla

SP ZOZ – jest to udział własny do projektu zakupu sprzętu.

Jednocześnie  informuję, że po otrzymaniu refundacji  z Urzędu Marszałkowskiego

poniesionych  kosztów  przeznaczymy  z  powrotem  1.522.235  zł  na  realizację

przebudowy drogi Strzegocin – Chmielewo, tj. zmniejszoną dziś kwotę.

3. Wprowadzenie projektu “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili  sami sobie

pomóc” na ogólną kwotę: 490.334 zł, w tym:

udział własny (zabezpieczony w ramach wydatków na rodziny zastępcze) w kwocie:

51.485  zł.  środki  unijne  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w

kwocie: 438.849 zł.

Uzasadnienie:

Starosta  poinformowała,  że w dniu 17 grudnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania

Programów  Unijnych  przesłała  drogą  e-mailową  informację  o  przyznaniu  dla

powiatu  pułtuskiego  środków  finansowych  na  2010  rok  na  realizację  wyżej

wymienionego  projektu.  Jest  to  projekt  systemowy,  w  ramach  priorytetu

VII POKL, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródło pokrycia wydatków to:

1. kwota  51.485  zł  (niezbędny  wkład  własny)  to  świadczenia  społeczne  rodzin

zastępczych zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r.

2. kwota: 438.849 zł środki unijne w ramach programu operacyjnego.

4.  Wprowadzenie  dotacji  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  w

wysokości 50.000 zł.



Uzasadnienie:

Starosta poinformowała, że została przeprowadzona procedura wynikająca z Ustawy

o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przeprowadzono  konkurs  ofert  –  złożona  została  jedna  oferta  tj.  Powiatowego

Szkolnego Związku Sportowego. W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki

w kwocie 50.000 zł.  Autopoprawka polegać będzie na wprowadzeniu w załączniku

nr 7 podmiotu tj. Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. 

Przedstawiając powyższe Starosta   poprosił  o wprowadzenie  tych zmian do

projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  zapytał  jaka  jest  wartość

przebudowy  drogi  Strzegocin  –  Chmielewo  po  przetargu?  Ponieważ  została

zmniejszona wartość tej inwestycji.
Skarbnik -  poinformowała,  że  Starosta  przedstawiał  autopoprawki  do  budżetu

powiatu na 2010 rok. W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowane zostały wydatki

na  przebudowę   drogi  Strzegocin  –  Chmielewo  w  wysokości  2  mln.  zł.  Żadna

procedura  przetargowa  nie  mogła  być   przeprowadzona,  ponieważ  w  dniu

dzisiejszym  jest  uchwalany  budżet  na  2010  rok.  Jest  propozycja  zmniejszenia

wartości  tego  zadania  o  niezbędny  udział  własny  na  realizację  programu

“Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego

pacjentów” w kwocie 1.522.235 zł. Wówczas wartość zadania przebudowa drogi na

odc.  Chmielewo  –  Strzegocin  na  okres  wyniesie  477.765  zł.  Taka  zmiana  jest

proponowana aby można było od 1 stycznia 2010 r. zabezpieczyć udział własny na

realizację programu dla SPZOZ-u. Powiat liczy na to, że umowa na zakup sprzętu

wysoko  specjalistycznego  zostanie  podpisana  w  miesiącach  styczeń  –  luty.

Natomiast po uzyskaniu refundacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego na

przebudowę  dróg  wykonanych  w  roku  2009  w  gminach:  Zatory  i  Pokrzywnica,

otrzymane środki zostaną z powrotem przeznaczone na zadanie  przebudowa  drogi

Strzegocin  –  Chmielewo.  Jest  to  chwilowa  zamiana,  aby  można  było  podpisać

umowę na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Pułtusku. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy środki na remont dla



Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  wysokości  ok.  160.000  zł.,  jako  udział  własny,

również zostały wprowadzone do budżetu autopoprawką Zarządu?
Skarbnik - poinformowała, że podczas XXXIII Sesji w dniu 4 grudnia 2009r. Rada

Powiatu  podjęła   uchwałę  w  sprawie  wydania  opinii  dotyczącej  wniosku  o

dofinansowanie  kosztów  utworzenia  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

Pułtusku  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  ze  środków  Funduszu  Pracy

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. W momencie gdy

projekt zostanie zaakceptowany, zostanie zabezpieczony udział własny. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  autopoprawką  dotyczącą  zmniejszenia

środków na zadanie:  Przebudowa drogi na odc. Chmielewo – Strzegocin o kwotę:

1.522.235 zł. Wartość zadania po zmianach: 477.765 zł.

Za                          13 Radnych 

Przeciw                                -

Wstrzymało się                   -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad autopoprawką dotyczącą wprowadzenia

dotacji celowej dla SP ZOZ w wysokości 1.522.235 zł jako niezbędny wkład własny

do  projektu  “Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa

zdrowotnego pacjentów.

Za                          14 Radnych 

Przeciw                                -

Wstrzymało się                   -

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad autopoprawką dotyczącą wprowadzenia

projektu “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” na ogólną

kwotę: 490.334 zł,  w tym: udział  własny (zabezpieczony w ramach wydatków na

rodziny  zastępcze)  w  kwocie:  51.485  zł.  środki  unijne  w  ramach  Programu



Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie: 438.849 zł.

Za                          14 Radnych 

Przeciw                                -

Wstrzymało się                   -

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad autopoprawką dotyczącą wprowadzenie

dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 50.000 zł.

Za                          14 Radnych 

Przeciw                                -

Wstrzymało się                   -

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  f)  dyskusja  nad

projektem uchwały budżetowej 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radna Henryka Pielachowska – podziękowała Zarządowi Powiatu za to, że zostały w

budżecie powiatu zabezpieczone środki na realizację inwestycji drogowych, m.in. na

budowę  bardzo  “medialnych”  odcinków,  tj.  ul.  Kolejowa  w  Pułtusku  oraz  ul.

Grabowa i wieś Grabówiec. Poprosiła Radnych o przegłosowanie. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że również bardzo się cieszy, że

w budżecie zostały zapisane inwestycje drogowe na terenie Miasta i Gminy Pułtusk,

ma  nadzieję,  że  zostaną  wykonane.  Chciałaby  jednak  poprosić  o  bardziej

szczegółową informację. Wcześniej, gdy była jeszcze członkiem Zarządu Powiatu,

była mowa o chodniku na ul. Grabowej, jednak była inna kwota inwestycji. Obecnie

kwota  zapisana  w  projekcie  budżetu  wynosi  800.000  zł.  Rozumie,  że  kwota  ta

wynika z projektu. Zapytała co  składa się na tę kwotę. 
Starosta –  poinformował,  że  w  projekcie  budżetu  została  zapisana  kwota  na  tą

inwestycję w wysokości  800.000 zł.  Jest  to  inwestycja wieloletnia.  W chwili  gdy

będzie kosztorys, kwota będzie o wiele wyższa, w pierwszej fazie prace rozpoczną

się  od  skrzyżowania  z  ulicą  Wyszkowską.  Z  wstępnych  ustaleń  wynika,  że



Burmistrz również będzie partycypowała w kosztach poprzez wykonanie chodnika

po przeciwnej  stronie.  Taka jest  jego intencja.  Zgodnie  z porozumieniem w roku

2010 Gmina Pułtusk przeznaczy również środki finansowe na tą inwestycję. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że jej pytanie jest bardzo proste.

Każda  inwestycja  opiera  się  na  projekcie.  Dlatego  chciałaby  się  dowiedzieć  co

znajduje  się  w ramach  tej  kwoty,  tym bardziej,  że  jest  to  kwota  częściowa.  Co

zostanie wykonane?
Starosta –  poinformował,  że  w  pierwszej  fazie  zostanie  wykonany  odcinek  ul.

Grabowej od skrzyżowania z ulicą Wyszkowską. Będzie to nawierzchnia i chodnik. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała,  że zapytała o to,  ponieważ w

protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2009r. Jest mowa o

opracowaniu  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na  budowę  drogi

stanowiącej ul. Grabową i jest mowa o innym kilometrażu. Wcześniej sprawdzała w

protokółach  posiedzeń Zarządu,  być może umknęły jej  uwadze  informacje  na ten

temat czy też decyzje Zarządu w tej sprawie. 
Starosta – poinformował, że na rok 2010 założona przebudowa tej drogi na odcinku

1 km. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – zapytała na jaką kwotę opiewa cały projekt?
Starosta – poinformował, że projekt wynosi ok. 3 mln. zł. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – zapytała ile wynosi kilometraż?
Starosta – poinformował, że ok. 2.900 mb. 
Wicestarosta – poinformował, że jest problem na odcinku do skrzyżowania do lasu.

Mówimy o chodniku cały czas. Jest tam 2.700 plus kilometr asfaltu. Jest to kwestia

przetargu. 
Radny  Jerzy  Wal –  poinformował,  że  najwięcej  kontrowersji  budzą  inwestycje

drogowe. W projekcie budżetu na 2010 rok takie kontrowersje występują. W jego

ocenie w projekcie budżetu na 2010 rok brakuje ul. Bartodziejskiej. Ulica ta miałaby

zapewne obsługiwać technicznie szpital. O tą ulicę występuje już po raz 3. Radny

przypomniał, że w w 2009 roku ulica ta uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu

i Finansów, jednak Zarząd Powiatu tej inwestycji nie umieścił w budżecie powiatu

na 2009r. 



Radny  poinformował,  że  jego  zdaniem  jest  brak  ciągłości  działań  powiatu  jeśli

chodzi o modernizacje następnej ulicy w dzielnicy Popławy – ul. Tartacznej. W tym

roku Rada Powiatu wystąpiła o środki w ramach tzw. schetynówek, gdzie na remont

tej ulicy były zapewnione środki  w wysokości  600.000 zł. Natomiast  w projekcie

budżetu  na  rok  2010  ulica  Tartaczna  nie  została  uwzględniona.  Kolejna  sprawa,

która została poruszana przez Radnych  to budowa hali widowiskowo – sportowej

przy LO im. Piotra Skargi  w Pułtusku – sztandarowej – jego zdaniem inwestycji.

Inwestycja  ta  była  wprowadzona  do  planu  finansowego  w  roku  2007,  został

wykupiony kawałek gruntu,  w roku 2009 na inwestycję nie  zostały przeznaczone

żadne środki  podobnie  w roku przyszłym – nie  ma uwzględnionej  tej  inwestycji.

Uważa,  że  inwestycja  powinna  się  znaleźć  w  budżecie  powiatu.  Zgodnie  z

wcześniejszymi ustaleniami powinna być kontynuacja wcześniejszych prac. Uważa,

że w tej sprawie powinna mieć miejsce ciągłość działań Zarządu. 

Starosta –  poinformował,  że  w  roku  2009  była  zaplanowana  przebudowa  ul.

Tartacznej pod warunkiem pozyskania środków z tzw. schetynówek. Projekt niestety

nie  zakwalifikował  się  do  realizacji.  Dlatego  też  środki  z  tego  zadania  zostały

przeniesione  na  inne  cele.  Starosta  poinformował,  że  w przyszłości  inwestycja ta

będzie realizowana. Natomiast mając na uwadze, że ul. Grabowa jest newralgiczna i

jak  wspomniała  Radna  Pielachowska  -  “medialna”,  uważa,  że  został  również

osiągnięty  konsensus  z  miastem  Pułtusk,  z  czego  się  cieszy.  Jeśli  chodzi  o  ul.

Bartodziejską jest to ulica w “drugiej kolejności”,  ul.  Tartaczna jest  “w pierwszej

kolejności”. Powiat nie ma tak dużo środków finansowych aby zająć się wszystkimi

ulicami. 
Radny Jerzy  Wal –  poinformował,  że  w patrząc  na  stan  ul.  Bartodziejskiej,  ona

zatraciła  już  funkcję  ulicy  publicznej,  nie  można  już  nią  przejechać,  jest  brak

chodników. 
Starosta – poinformował,  że droga jest przejezdna, Ponieważ czasami też tamtędy

jeździ. Jeśli chodzi o budowę hali widowiskowo - sportowej przy LO im. P. Skargi

Starosta poprosił o udzielenie odpowiedzi Wicestarostę Pułtuskiego. 
Wicestarosta – poinformował,  że na tą inwestycje zaplanowanych było 3 mln. zł.

Poza  tym zaplanowane były środki   w wysokości  50  tyś.  z  z przeznaczeniem na



wykopaliska, które zostały wydane zgodnie  decyzjami Rady Powiatu. Okazało się,

że tak duży obiekt  w sercu Pułtuska – ponieważ jest  to najstarsza część Pułtuska

jeśli  chodzi  o  obszar  –  służby odpowiedzialne  za  to  czy  można,  czy  nie  można

budować obstają aby przekopać ok. 10 arów powierzchni. Są to ogromne pieniądze i

na  dzień  dzisiejszy  nie  stać  na  to  powiatu.  Jednak  Zarząd  nie  powiedział,  ze

rezygnuje  z  budowy hali   widowiskowo -  sportowej  przy  LO im.  P.  Skargi.  Na

posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  po  zapytaniu  Wiceprzewodniczącego

Łachmańsiego,  Wicestarosta  odpowiedział,  że  nie  chciałaby  narzucać  pewnych

rozwiązań nowej Pani Dyrektor LO im. P. Skargi. Na przełomie roku odbędzie się

spotkanie  z  Panią  Dyrektor  LO,  podczas  którego  zostaną  omówione  pewne

koncepcje funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w tym również budowa hali.

Wicestarosta  poinformował,  że  cieszy  się,  że  tyle  osób  troszczy  się  o  Liceum

Ogólnokształcące. Jest to 3 szkoła co do długowieczności w kraju i jest tego godna.

Jednak  pozwólmy aby  pani  Dyrektor  miała  coś  do  powiedzenia.  Po  dyskusji  na

pewno stosowne informacje Radni otrzymają. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że nie przekonuje

go, że przez 3-4 lata nic się nie robi w kierunku tej inwestycji. Zapytał dlaczego nie

wpisano do zadań autopoprawką termomodernizacji budynku LO im. P. Skargi. Nie

przekonała  go odpowiedź Starosty na ten temat.  Jeśli  są zabezpieczone  środki  na

remont  Powiatowego  urzędu  Pracy,  który  niewątpliwie  jest  potrzebny,  można

również zastawić się nad zapisaniem zadania termomodernizacji budynku LO im. P.

Skargi.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  są  takie  możliwości  aby  uzyskać

środki na to zadanie.  Jeśli chodzi o ul. Grabową środki wysokości 800.000 zł. są

niewystarczające.  Za  taka  kwotę  nie  wykona  się  nawierzchni  i  chodników  na

długości 2.900 mb. Niepokoi go natomiast inna sprawa. Należy zwrócić uwagę, że

wydatki majątkowe planowane na 2010 rok pokrywane są wyłącznie z kredytów, bo

emisja  obligacji  to  również  kredyt.  Zaznaczył,  że  w  dalszym ciągu  powiat  jest

zadłużany. Przez 10 lat istnienia samorządu powiatowego powiat został zadłużony

na  kwotę  ponad  14  mln.  zł.  W  ciągu  następnego  roku  planowane  jest  kolejne

zadłużenie  na  następne  6  mln.  zł.  Wiceprzewodniczący  wątpi  czy  to  jest  dobry

kierunek, może warto byłoby postarać się o środki z innych funduszy, nie z emisji



obligacji, aby nie zadłużać powiatu. Zwrócił uwagę, że nadwyżka budżetowa wynosi

400.000 zł. i jest ona porównywalna w każdym roku jeśli chodzi o powiat pułtuski.

Na przykład obsługa długu w roku 2010 stanowi kwotę 1.800.000 zł.,  ale na rok

2011  jest  to  już  kwota  3  mln.  zł.,  w 2012  roku  –  3,4  mln.  zł.  Niedoszacowanie

budżetu jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego stanowi kwotę ok. 2 mln. zł.

Zapytał  czy  zadłużenie  Powiatu  na  koniec  tego  roku  w  kwocie  21  mln.  zł.,  co

stanowi  42%  budżetu,  czy  “można  spokojnie  spać”?  Czy  nie  trzeba  będzie  w

przyszłych latach brać kolejnego kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań? Czy

nie  można  by było  pomyśleć  o  innych  źródłach  pozyskania  środków,  a  są  spore

możliwości pozyskania środków pozabudżetowych. Chciałby usłyszeć od Starosty,

zapewnienie, że nie przewiduje zaciągania kolejnych zobowiązań? 

Starosta  – poinformował, że z wypowiedzi Wiceprzewodniczącego wynika, że nie

słuchał wcześniejszych jego wypowiedzi. Poinformował, że nie zakładamy w latach

następnych  zaciągania  kredytów  konsumpcyjnych  a  inwestycyjnych.  Są  one

rozłożone w sposób odpowiedni do spłaty. Zgodnie z opinia RIO zagrożenia nie ma. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że mówił cały czas

o inwestycjach a na wydatki inwestycyjne przewiduje się wydać w roku 2010 kwotę

6 mln. zł. właśnie z kredytu. 
Starosta  –  poinformował,  że  nad  budżetem  na  2010  trwały  prace  przez  kilka

miesięcy, był on przedmiotem obrad Zarządu oraz komisji  stałych Rady Powiatu.

Wówczas   nie  budziło  to  aż  takiego  niepokoju.  Jeśli  Wiceprzewodniczący  ma

życzenie aby inwestować, staramy się spełniać oczekiwania. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał ponownie czy środków z

tych 6 mln. zł., o których mówił, czy nie można by ich było pozyskać w inny sposób

niż kredyt. Czy zostały wykorzystane wszystkie możliwości?
Starosta  –  poinformował,  że  po  to  w strukturach  Starostwa  funkcjonuje  Wydział

Rozwoju  i  Promocji  aby  informował  nas  o  ewentualnych  źródłach  pozyskania

środków z zewnątrz. Na chwilę obecną nie udało się pozyskać takich środków. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy są takie możliwości?

Dla  przykładu  pisany  był  wniosek,  gdzie  warunkiem  pozyskania  pieniędzy  na

przebudowę  drogi  było  występowanie  mostku  w  ciągu  drogi.  Taka  możliwość



została  wykorzystana.  Uważa,  ze  wydatki  majątkowe  nie  zostały  do  końca

przemyślane.  Jego zdaniem na terenie powiatu pułtuskiego jest  tak dużo dróg,  że

można  byłoby  się  “wpisać”  w konkretne  zadanie  w celu  pozyskania  pozyskanie

środków. 
Starosta  – poinformował, że w projekcie budżetu jest zapisane wykonanie drogi na

odcinku Łady – Gotardy, gdzie w ciągu drogi występuje mostek. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że dokument mówi

zupełnie coś innego, mianowicie, że inwestycja ma być sfinansowana z kredytu bądź

emisji obligacji komunalnych. Wiceprzewodniczący poinformował, że nie musi się

domyślać w jaki sposób sfinansować inwestycję, powinny być fakty. A fakty mówią,

że na kwotę 6 mln. zł. ma być zaciągnięty kredyt. 
Starosta – poinformował, że jeśli Wiceprzewodniczący zwraca się z pytaniem, to do

Zarządu a nie tylko do niego jako Starosty. Decyzje podejmuje cały Zarząd. 
Skarbnik – poinformowała, że w projekcie budżetu jest zaplanowana przebudowa

drogi Łady – Gotardy na kwotę 1.100.000 zł. Miedzy innymi to jest udział własny

powiatu niezbędny do tego aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie na

kwotę  1.100.000  zł.  -  o  50%  wartości  zadania.  Jeśli  udział  nie  zostanie

zabezpieczony w budżecie, wówczas nie będzie można złożyć wniosku do Ministra

Infrastruktury o dofinansowanie. Skarbnik zaznaczyła, że termin złożenia wniosku

mija 15 stycznia 2010r. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że właśnie o tym

mówi  –  czy  wszystkie  możliwości  zostały  wykorzystane?  Właśnie  o  tej  drodze

mówił, o takich możliwościach. 
Przewodniczący –  poinformował,  że  tak  jak  mówił  Radny  Wal  sprawa  dróg  jest

bardzo  trudna.  Należy  jednak  zrozumieć  sytuację  Powiatu  w kontekście  budowy

szpitala  w Pułtusku.  Część  pieniędzy,  które  mogłyby być  przeznaczone  na  drogi

zostały  przekazane  na  budowę  szpitala.  Bardzo  mało  brakowała  aby  pozyskać

pieniądze na tzw. schetnówki. Zabrakło jedynie 20 czy 30 punktów. Nie wszystkie

projekty  które  są  składane  uzyskują  akceptację.  Należy  odpowiedzieć  sobie  na

pytanie  czy  inwestować  tak  jak  dotychczas  czy  w  ogóle  nie  inwestować?

Przewodniczący  poinformował,  ze  jego  zdaniem  budżet  jest  dobry  na  obecne



możliwości, dlatego prosi o jego przegłosowanie. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że zdania mogą

być podzielone  co  do  tego  czy budżet  jest  dobry  czy  nie,  jednak  jeśli  chodzi  o

inwestycje doszliśmy do porozumienia jeśli chodzi o ul. Grabową i Grabówiec i z

tego bardzo się cieszy. Wierzy również, że nie jeśli chodzi o ul. Kolejową nie są to

tylko zapowiedzi.   Niepokoi go natomiast  nie zapisanie  środków na budowę hali

widowiskowo  –  sportowej  przy  LO im.  P.  Skargi.  Jest  to  długi  proces  budowy,

jednak uważa, że trzeba ją kontynuować. Przestój inwestycji trwa juz 3 lata. 
Wicestarosta – poinformował, że nie było przestoju, ponieważ były wykonane prace

wykopaliskowe.
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że nie przekonuje

go  również  odpowiedź  Starosty  dot.  ulicy  Bartodziejskiej,  że  tą  ulica  da  się

przejechać.  Nie jest  to  jego zdaniem satysfakcjonująca odpowiedź.  Jeśli  chodzi  o

remont  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  -  potrzebny,  to  dlaczego

termomodernizacja  budynku LO im. P. Skargi  jest  przełożona  na rok 2012? Jeśli

chodzi  o  inwestycje drogowe,  w internecie  jest  dostępna  informacja o  sąsiednich

powiatach, np. ile jest budowanych dróg w powiecie wyszkowskim. Jeśli chodzi o

wydatki majątkowe należy się trzymać strategii,  która została przyjęta przez Radę

Powiatu 4 lata temu. Uważa, że nie można robić niektórych spraw doraźnie. Uważa,

że nie zostały do końca wykorzystane możliwości pozyskanie środków z zewnątrz.

Ponadto niepokoi go niedobór w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego

w kwocie 2 mln. zł. Jest to tzw. niedoszacowanie budżetu. Dlatego nie jest możliwe

aby na koniec roku nie powstały zobowiązania. Dlatego też, według Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, nie można uznać budżetu powiatu na 2010 rok za

dobry.  Ponadto  SPZP  wstrzymywało  się  od  głosowania  przy  punkcie  4a  dot.

Uchwały  w  sprawie  realizacji  wieloletniej  inwestycji  pn.  Budowa  szpitala  w

Pułtusku,  ponieważ   zdaniem  SPZP  środki   w  wysokości  1.800.000  zł.  są

niewystarczające  do  zakończenia  budowy  szpitala  w  Pułtusku.  Nie  jest  ważny

jedynie sam budynek, który jest imponujący, jednak równie ważne jest wyposażenie

tego budynku. 
Radny Zbigniew Szczepanik  – poinformował,  że  miał  nie  zabierać  głosu,  jednak



uważa,  że  powinien.  Poinformował,  że  “koncert  życzeń”,  ponieważ  tak  można

nazwać  wypowiedź  Wiceprzewodniczącego,  która  owszem  jest  słuszna,  jednak

należy brać pod uwagę możliwości powiatu. Budżet powiatu nie tworzy Zarząd tylko

cała  Rada  Powiatu.  Dlatego  też  Wiceprzewodniczący  ma  taką  możliwość,  aby

zaproponować  inwestycje  do  wprowadzenia  do  budżetu  ze  wskazaniem  źródła

finansowania. Jeśli będą to trafne propozycje na pewno wszyscy Radni podniosą za

tym “dwie ręce”. Poinformował, że wszystkim zależy  na tym, aby było jak najwięcej

inwestycji  w  powiecie,  aby  powiat  się  rozwijał.  Z  wypowiedzi

Wiceprzewodniczącego  wynika,  że  z  jednej  strony  powiat  jest  zadłużony   w

wysokości 40%, z drugiej natomiast Wiceprzewodniczący chce inwestować. Jednak

nie ma z czego. Powiat  nie tworzy budżetu jak jak gmina, która ma bardzo dużo

środków  własnych.  Oprócz  1% z  CIT  i  PIT,  powiat  nie  ma  żadnych  wpływów.

Wiceprzewodniczący  wspomniał  również  o  pozyskaniu  środków   zewnątrz

Poinformował,  że  z  racji  pełnionej  swojej  funkcji  ma  większą  styczność  z

programami unijnymi, dlatego wie, że cały kraj boryka się ze środkami unijnymi. To

co zostało obiecane na początku roku do dnia dzisiejszego nie zostało przekazane.

Wiem, że wszyscy mamy szczere chęci, jednak nie zawsze da się zrealizować to, co

sobie życzymy. Poinformował, że jego zdaniem na dziś starczy dyskusji, po cały czas

powtarzamy to samo a propozycje rozwiązań, jak powiększyć budżet nie padają. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że Klub Radnych

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej złożył wniosek o wprowadzenie do

budżetu inwestycji, o których dziś jest mowa. Zapewnił Radnego Szczepanika, że są

takie możliwości. 
Radny  Zbigniew  Szczepanik  – poinformował,  że  w  takim  razie  niech

Wiceprzewodniczący wskaże takie możliwości, niech nie będzie tajemniczy. 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –   poinformował,  że  nie  dziś.

Natomiast środki z emisji obligacji lub kredytów powinny stanowić wyłącznie udział

własny. Jeśli  chodzi  o  drogi  są takie możliwości.  Klub Radnych Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej negatywnie zaopiniuje budżet na 2010 rok. 

Przewodniczący zamknął dyskusje. 



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu g) głosowanie nad

projektem uchwały budżetowej na 2010r.

Wiceprzewodniczącego odczytał uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:

Za                           11 Radnych 

Przeciw                        3 Radnych

Wstrzymało się                   -

Uchwała Nr XXXIV/258/09 została podjęta 

O godz. 17.50 Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę. 

Ad. 14

Po przerwie o godz. 17.55 Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji na-

stępnego punktu porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skar-

gi. 

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  pracownice

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  został

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.

Komisje  uznały, że skarga w części  dot.  wyjazdu służbowego Kierownika  Działu

Administracyjno  -  Gospodarczego  jest  bezzasadna.  Ponadto  Komisja  Spraw

Społecznych  oraz  Komisja  Bezpieczeństwa  dodatkowo  skierowały  skargę  do

rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji uznali  za słuszne aby

osoby skarżące miały możliwość przedstawienia osobiście swoich argumentów. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2009r.  obradowała z udziałem

pracownic  SP ZOZ oraz  Dyrektora  SP ZOZ. Komisja  zobowiązała  Dyrektora  SP

ZOZ  do dostarczenia dokumentów poświadczających wyjazd służbowy  Kierownika

Działu Administracyjno – Gospodarczego do Ostrowi Mazowieckiej.

Na  posiedzeniu  w  dniu  16  grudnia  2009r.,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentami

przedstawionymi przez  Dyrektora  SP ZOZ, Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  za

bezzasadną. 



Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że skoro na sali ob-

rad są zainteresowane Panie to może odniosą się do sprawy?

Pani  Jolanta  Stachowiak –  poinformowała,  że  sytuacja  jej  oraz  Pani  Mirosławy

Brodzkiej jest trudna, ponieważ po dwudziestu kilku latach pracy w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku zostały zwolnione. W związku

z tym został złożony pozew do sądu pracy. I instancja przywróciła Panie do pracy,

jednak Dyrektor SP ZOZ odwołał się od wyroku a sprawa została skierowana don

sądu  II  instancji.  II  instancja  natomiast  przywróciła  sprawę  do  ponownego  roz-

patrzenia do I instancji. W chwili obecnej czekamy na ciąg dalszy sprawy. Pani Sta-

chowiak poinformowała, że w międzyczasie okazało się, że w aktach sprawy znaj-

dują się sfałszowane dokumenty, o czym poinformowano Radę Społeczną SP ZOZ.

Poinformowała, ze sprawa cały czas się przeciąga i niedługo minie rok jak pozostają

bez pracy. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną, rodzinną pozwoliły sobie na

złożenie  skargi.  Ponadto  jeden  z  punktów  skargi  dotyczy  wyjazdu  Kierownika

Działu Administracyjno – Gospodarczego do Ostrowi Mazowieckiej. Wówczas  jed-

na Pani została zawieziona na przesłuchanie na Komendę Policji do Ostrowi Mazo-

wieckiej. Poinformowała, że są pewne tego, iż nie był to służbowy wyjazd lecz celo-

we dowiezienie osoby na przesłuchanie, ponieważ właśnie na ten dzień ta Pani miała

wyznaczony termin przesłuchania. 

Pani Mirosława Brodzka – poinformowała, że zostało również złożone doniesienie

do prokuratury o fałszowanie dokumentów. Dodała, że jeśli Dyrektor SP ZOZ nie

jest  winien fałszowania  dokumentów, wówczas  nie powinien  angażować osób  do

podwożenia świadków na przesłuchanie. Powinien być na neutralnym gruncie. Na-

tomiast bardzo angażuje się w podwożenie świadków, którzy zeznają niezgodnie z

prawdą.  Te osoby, które  zeznają  prawdę są dyskryminowane przez Dyrektora SP

ZOZ i w stosunku do nich nie padła nawet propozycja podwiezienia. Uważa, ze Pan

Dyrektor nie powinien “bawić się w szofera” i tym samym generować kosztów dla

zakładu. Dyrektor nie musi prowadzić dochodzenia ani wyręczać prokuratury i po-

licji z Ostrowi Mazowieckiej. Uważa, że Dyrektor zachował się “nie w porządku” w



stosunku do pracowników, którzy wiele lat przepracowali w zakładzie pracy jakim

jest SP ZOZ w Pułtusku. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. N. Tokarski – poinformował, ze nie ma nic do

wyjaśniania, stosownych odpowiedzi udzielił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W

dniu kiedy jechał do Ostrowi Mazowieckiej, sam był wezwany na przesłuchanie. Na-

tomiast jeśli chodzi o sprawę złożenia przez niego odwołania do wyroku sądu, ma do

tego pełne prawo. 

Przewodniczący – zaznaczył, ze wszystkie komisje stałe Rady Powiatu w Pułtusku

uznały skargę za bezzasadną. 

Pani Mirosława Brodzka – poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji rewizyj-

nej w dniu 14 grudnia złożyła wniosek aby Dyrektor SP ZOZ dostarczył dokumenty

potwierdzające zasadność wyjazdu służbowego Kierownika Działu Administracyjno

– Gospodarczego do Ostrowi  Mazowieckiej.  Jednocześnie  poprosiła  o  możliwość

wglądu w te dokumenty. Jednak było to możliwe jedynie przez chwilę. Z tego co

widziała przekazane dokumenty nie uzasadniały służbowego wyjazdu. Dlatego też

chciałaby aby Rada Powiatu również miała możliwość wglądu do tych dokumentów

i dopiero wtedy żeby została podjęta decyzja czy wyjazd Kierownika Działu Admini-

stracyjno – Gospodarczego  był zasadny, czy też nie. 

Przewodniczący – ponownie podkreślił, że komisje stałe Rady Powiatu w Pułtusku

uznały skargę za bezzasadną. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 10 Radnych

Przeciw -

wstrzymało się 3 Radnych 

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

Uchwala Nr XXXIV/259/09 została podjęta. 

 Ad. 15



Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Stanowisko Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Dyrektora Centrum Me-

dycznego Gajda – Med. dot. uchwały nr XXXII/241/09 Rady Powiatu w Puł-

tusku z dnia 27 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia skarg. 

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Rady  Powiatu  zapoznały  się  z

wystąpieniem  Dyrektora  Centrum  Medycznego  Gajda  –  Med.  dot.  uchwały  Nr

XXXII/241/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2009r. w sprawie

rozpatrzenia skarg. 
Komisje  wnioskowały  o  podtrzymaniu  stanowiska  Rady  Powiatu  wyrażonego  w

wyżej  wymienionej   uchwale,  tzn.  o  uznaniu  skarg  złożonych  przez  Dyrektora

Centrum  Medycznego  Gajda-Med  Roberta  Gajdę  na  działania  Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku za bezzasadne. 
Przewodniczący  zarządził głosowanie nad stanowiskiem Rady Powiatu w Pułtusku

dot.  potrzymania  stanowiska  wyrażonego  w   Uchwale  Nr  XXXII/241/09  Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2008r. w sprawie rozpatrzenia skarg, 

Za 10 Radnych

Przeciw -

wstrzymało się 3 Radnych 

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

Stanowisko zostało przyjęte 

Ad. 15a

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa

do realizacji projektu systemowego pt. „Pomagamy naszym klientom aby potra-

fili sami sobie pomóc.” 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.



Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXXIV/260/09 została podjęta. 

Ad. 15b

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia:   Regulaminu  rekrutacji  i

uczestnictwa w projekcie „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektual-

nych  uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia

jakości i atrakcyjności szkodnictwa zawodowego”. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Uchwała Nr XXXIV/261/09 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego punktu porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 
Skarbnik – poinformowała,  że  w okresie  od ostatniej  Sesji  Rady Powiatu zostały

podjęte następujące uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.:

– uchwała Nr 257/09 z dnia 6 listopada 2009r. Zostały zwiększone dochody budżetu

powiatu  o  kwotę  6.515 zł.  Są to  dotacje   m.in.  dla  Powiatowego  Inspektoratu



Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 1.657 zł., Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Pułtusku – 1.325 zł., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pułtusku – 3.450 zł,

– uchwała  Nr  261/09  z  dnia  13  listopada  2009r.  –  uchwałą

tą  dokonało  się  przeniesień  w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej  w

Obrytem, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku oraz Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku,

– uchwała Nr 263/09 z dnia 18 listopada 2009r.   – została wprowadzona dotacja

celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej

oraz  inne  zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat  w  wysokości

25.000 zł. 

– uchwała  Nr   265/09  z  dnia  25  listopada  2009r.  została  wprowadzona  dotacja

celową w wysokości 17.000 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds.

Orzekania o niepełnosprawności. 

– uchwała  nr  266/09 z  dnia  2  grudnia  2009r.  Uchwała tą  został  dokonany m.in.

Podział rezerwy ogólnej kwocie 147.640 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0 zł. 

– Uchwała Nr 270/09 z dnia  9 grudnia  2009r.  -  została  wprowadzona dotacja w

wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy

w Pułtusku.

– Uchwała Nr 273/09 z dnia 16 grudnia 2009r.  Uchwała tą został dokonany m.in.

Podział  rezerwy celowej  w kwocie  161.819  zł.  z  przeznaczeniem na  regulację

wynagrodzeń nauczycieli  poszczególnych stopni awansu zawodowego. Skutków

odpraw  oraz  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w

szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  powiat  pułtuski.

Rezerwa celowa po zinach wynosi 618.066 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie przedstawionej informacji?
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

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

Za 14 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się - 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Po-

wiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania  w sprawie  informacji?
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji następnego  punktu porządku

obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę  o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta –  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  interpelację  dotycząca  ogłoszenia

przetargu na niewykorzystane powierzchnie w nowo budowanym szpitalu, Starosta

poinformował,  że przetarg nie  został  ogłoszony. W związku z tym, że szpital  nie

został  oddany do użytkowania,  została  jedynie  zamieszczona informacja w prasie

oraz  na  stronie  internetowej  Starostwa Powiatowego w Pułtusku aby można było

ocenić czy są chętni i jakie proponują rozwiązania. 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  zapytał  czy  w  związku  z

zamieszczeniem takiej informacji są zainteresowani dzierżawą?
Starosta – poinformował, że obecnie dużego zainteresowania nie ma. 

Jeśli  chodzi  o  interpelację  dotyczącą  zwiększenia  dochodów  przez  SP  ZOZ  w



Pułtusku  oraz  podłączenie  szpitala  do  sieci  teleinformatycznej  Starosta

poinformował, że odpowiedzi na te pytania udzieli Dyrektor SP ZOZ p. N. Tokarski.

Dyrektor  SP ZOZ – p.  N. Tokarski –  poinformował,  że  uzupełniając  wypowiedź

Starosty w sprawie wydzierżawienia powierzchni w nowo budowanym szpitala do

chwili  obecnej  zgłosiły  się  3  firmy.   Jednak  nie  zostały  przedstawione  żadne

konkretne propozycje zagospodarowania 680 m²  powierzchni w nowo budowanym

szpitalu w Pułtusku. Do czasu, gdy szpital nie zostanie uruchomiony zainteresowanie

potencjalnych dzierżawców będzie niskie. 

Jesli chodzi o sprawę kontraktu z NFZ Dyrektor poinformował, że został podpisany

aneks na rok 2010 w wysokości  o 20% wyższej niż było to w II półroczu roku 2009.

Dyrektor poinformował, że w momencie gdy nastąpi przejście do nowo budowanego

szpitala, wówczas kontrakt będzie renegocjowany na II półrocze 2010r. Na chwilę

obecną  nie  można  negocjować  kontraktu,  ponieważ  nowy  szpital  nie  jest

wyposażony. 

Jeśli  chodzi o podłączenie nowo budowanego szpitala do sieci teleinformatycznej,

wartość  zadania  wynosi  380.000  zł.  Suma ta  zostanie  spłacona  przez  SP ZOZ w

formie abonamentu.  Dwukrotnie był ogłaszany przetarg. W dniu 21 grudnia 2009r.

miał miejsce drugi przetarg, jednak TP SA nie przystąpiła do niego. W sytuacji gdy

po dwóch przetargach żadna firma nie złożyła oferty, wówczas SP ZOZ może szukać

wykonawcy. 
Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak –  poinformowała,  że  z  wypowiedzi  Dyrektora

rozumie, że przetarg nie został rozstrzygnięty?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że były dwa kolejne przetargi.

Obydwa  nie  zostały  rozstrzygnięte,  ponieważ  oni  nie  przystąpili  do  przetargu  ze

względu na wyznaczony do końca marca 2010r. termin wykonania przyłącza. Jednak

wówczas TP S.A nie byłoby w stanie wykonać przyłącza ze względu na studzienki

kanalizacyjne. 
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że Dyrektor używa stwierdzenia

“oni”. Czy na dzień dzisiejszy wiadomym jest kto wykona to przyłącze?
Dyrektor  SP  ZOZ –  p.  N.  Tokarski –  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie

wiadomo. 21 grudnia 2009r. upłynął termin składania ofert. Nikt nie złożył oferty,



stąd  odbył  się  drugi  przetarg.  W sytuacji  gdy po drugim przetargu nie  zgłosi  się

firma, Dyrektor ma prawo skorzystać z innego artykułu.  
Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – zapytała skąd będą środki na przyłącze?
Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że środki będą z abonamentu. SP

ZOZ będzie to spłacał przez 4 lata po 8 tyś. zł. miesięcznie. Łącznie da to kwotę

380.000 zł. 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  odnośnie  kontraktu  z  NFZ,

Dyrektor wcześniej informował, że kontralt na I półrocze 2010r. jest o 20% wyższy

w  porównaniu  z  rokiem  2009.  Na  początku  posiedzenia  Dyrektor  SP  ZOZ

poinformował,  że  NFZ  kontraktuje  usługi  na  cały  rok  2010.  Jest  natomiast

zapewnienie ustane na zmianę kontraktu w II półroczu, po oddaniu nowego szpitala

do  użytkowania.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  w  takim  razie  nic  nie

wyszło z wcześniejszych pomysłów Dyrektora SP ZOZ na zwiększenie kontraktu na

2010 rok, nowe poradnie itp. Poinformował, że Dyrektor przewiduje stratę na koniec

roku 2010, strata na koniec roku 2009 wynosi 1 mln. zł. zobowiązań plus  trzymanie

szpitala z 5-cio krotnie większą kubaturą też będzie kosztować. Dlatego ma nadzieje,

że  nie  będzie  miała  miejsce  taka  sytuacja,  że  kontrakt  nie  będzie  mógł  zostać

zwiększony. W takiej sytuacji mogą być tego bardzo poważne konsekwencje. 
Dyrektor  SP ZOZ –  p.  N.  Tokarski –  poinformował,  że  Prezes  NFZ w dniu  22

grudnia  2009r.  zapewnił  wszystkim szpitalom kontrakt  w wysokości  kontraktu  II

półrocza  2009r.   Dyrektor  poinformował,  że  ma  zapewnienie  na  piśmie,  że  w

momencie otwarcia nowego szpitala nastąpi renegocjacja kontraktu z NFZ. 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  kolejnego  punktu porządku

obrad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Wiceprzewodniczący  Rady  –  J.  Król –  poinformował,  że  chciałby  poruszyć  3

strategiczne tematy. Dodał, że bardzo mało o takich strategicznych tematach pisze się

w  lokalnych  gazetach.  Pierwsza  sprawa  dotyczy  kolejki  wąskotorowej,  sprawy

toczącej się już od lat. Z tego co wie, w Gminie Pułtusk podejmowana jest decyzja o



przeniesieniu targowicy  na miejsce zdewastowanej stacji kolejki od strony Pułtuska,

po  części  trasy  rozstawione  są  tory kolejki  wąskotorowej.  Uważa,  że  rolnikom z

odszkodowanie. Poinformował, że chciałby aby temat został uporządkowany. 
Druga  sprawa  dotyczy  pułtuskiej  obwodnicy.  Jak  wszyscy  wiemy  trwa  budowa

obwodnicy Serocka. Z informacji jakie Wiceprzewodniczącemu udało się uzyskać, w

latach  2011-2012,  dla  mieszkańców  Pułtuska  dojazd  do  Warszawy  będzie  przez

Wyszków. Uważa, że najwyższy czas dowiedzieć się więcej na ten temat. Zaznaczył,

ze nie jest  to sprawa Starosty jednak dziennikarze mają duże pole  do popisu.  Na

łamach  prasy  można  pytać  co  dzieje  się  z  tym  tematem,  można  zmusić  do

wypowiedzi odpowiednie osoby które są odpowiedzialne za ten temat. 
Trzecia  strategiczna  sprawa  dotyczy  drogi  na  odcinku  Wyszków  –  Pułtusk.  Z

informacji  jakie  posiada  Wiceprzewodniczący,  w listopadzie  2009r.  weszła  na  tą

drogę ekipa i  robi  odcinek od mostu – koniec gminy Pułtuska.  W chwili  obecnej

wycinane są drzewa. Wiceprzewodniczący poinformował, że odcinek w Wyszkowie

został  wykonany,  a  w  kosztach  wykonania  partycypowały  zarówno  miasto  jak  i

powiat.  Jeśli  temat  nie  zostanie  poruszony  przez  powiat  pułtuski,  wówczas  nie

będziemy mieli żadnego wpływu na kształt projektu. A trzeba zauważyć, że przy tej

drodze znajduje się targowica. Warto tez się nad tym pochylić, zwłaszcza, gdy przez

Wyszków trzeba będzie jeździć do Warszawy. Wiceprzewodniczący poinformował,

ze owszem sprawy, które poruszył nie znajdują się w budżecie powiatu pułtuskiego,

jednak  są  bardzo  istotne  dla  życia  mieszkańców powiatu  pułtuskiego.  Jako  Rada

Powiatu te 3 sprawy trzeba wyjaśnić. 

Zwróci  się  również  z  apelem  do  dziennikarzy  o  poruszanie  tak  strategicznych

tematów na łamach prasy. 

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im.  J.  Dziubińskiej  w

Golądkowie – p. K. Nuszkiewicz  - poinformował, że chciałby się odnieść do punktu

9 dzisiejszego porządku obrad. Poinformował, że nie ma mocy prawnej do zmiany

tego  punkt  dlatego  poinformował,  że  Zespół  Szkół,  dla  którego  organem

prowadzącym  jest  powiat  pułtuski  będzie  likwidowany,  natomiast  Zespół  Szkół

Centrum Kształcenia  Rolniczego  im.  J.  Dziubińskiej  w Golądkowie,  dla  którego

organem  prowadzącym  jest  minister  właściwy  ds  rolnictwa  będzie  dalej



funkcjonował. Dyrektor poinformowała, ze obawia sie, że nazwa uchwały podjętej w

dniu dzisiejszym spowoduje zamieszanie i niepokój, że szkoła jest likwidowana. 
Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak –  poinformowała,  że  chciałaby  wyrazić  swoje

zaniepokojenie odnoście realizacji  uchwał Rady Powiatu w  Pułtusku.  Dotyczy to

szczególnie bud. B budowanego szpitala w Pułtusku.  Radna poinformowała, że w

dniu 22 czerwca 2009r. Rada Powiatu w Pułtusku wyraziła zgodę na wynajęcie w

drodze przetargu parterowej części bud. B nowo budowanego szpitala. Minęło już 5

miesięcy a  przetarg  został  dopiero ogłoszony w miesiącu  grudniu.  Nasuwa się  w

związku  z  tym pytanie,  co  Starosta  robił  przez  okres  5  miesięcy.  Należało  taką

decyzje podjąć znaczenie wcześniej.
Radna Henryka Pielachowska – poinformowała,  że po ukazaniu się  w Tygodniku

Ciechanowskim artykułu w dniu 24 listopada 2009r., do Radnej było kierowanych

wiele zapytań dlaczego nie Radna nie chce dwóch chodników w Grabówcu? Radna

oświadczyła,  że  bardzo  chce  tych  chodników.  Jednocześnie  rozumie  problemy

finansowe powiatu jak i gminy Pułtusk. Budowa chodnika w Grabówcu, ul. Grabowa

jest bardzo medialna inwestycją. Gdy nie pełniła jeszcze funkcji Radnej, bardzo się

cieszyła gdy czytała kolejne artykuły, że jest inicjatywa, troska o tą ulicę. Jednak po

uzyskaniu mandatu Radnej i przyjrzeniu się sprawie z bliska, stwierdza, że nie jest do

końca tak jak wcześniej myślała. Dla przykładu kolega Wiceprzewodniczący Rady p.

K. Łachmański, który wcześniej bardzo chciał aby ta ulica została wykonana, teraz

martwi  się  wielkością  długu  powiatu.  Radna  poinformowała,  ze  każdy  boi  się

długów, jednak nie można działać w taki sposób, że najpierw coś chce się zrobić,

potem natomiast się z tego wycofywać. Nie można działać w taki medialny sposób.

Radna zaznaczyła, że bardzo zależy jej na dobru jej wsi i mieszkańców Grabówca.

Podkreślił,  że bardzo chce aby w Grabówcu została wykonana droga i chodnik. Z

całą  odpowiedzialnością  stwierdziła,  że  zawarte  w  artykule  w  Tygodniku

Ciechanowskim informacje są nieprawdziwe, krzywdzące zarówno Zarząd Powiatu

jak również Radną,  jako sołtysa wsi Grabówiec. Zwróciła się  do prasy o rzetelne

przedstawienie sytuacji oraz o dokładne zbadanie sprawy. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformowała, że jego zdaniem za

mało jeszcze się inwestuje. Dodał, że szkoda, że Radna cieszy się tylko z tej drogi



skoro jest jeszcze tyle innych ważnych inwestycji.
Radny – p. Z. Szczepanik  - poinformował, że jego zdaniem za późno rozpoczęła się

ta dyskusja, ponieważ na sali obrad jest tylko jeden przedstawiciel lokalnej gazety. 

Z okazji  zbliżającego się  Nowego Roku Przewodniczący złożył Radnym oraz za-

proszonym gościom najserdeczniejsze życzenia.

Życzył dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań, satysfakcji z pracy

i realizacji osobistych planów. 

Życzył aby w Nowy Rok wkroczyć z siłą oraz niewyczerpaną  energią do pomyślnej

realizacji  noworocznych postanowień. 

Życzył wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2010 roku. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził  przystąpienie   do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował

za  udział  w  obradach  XXXIV  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -  Radnym  i

zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski zamknął

XXXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję

Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


