
Protokół Nr XXXIX/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 czerwca 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady  otworzył  trzydziestą  dziewiątą  Sesję  Rady Powiatu  w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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,  przedstawicieli  prasy wszystkie  osoby

uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku  obrad

Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „Przyjazny konsumentowi”.

Przewodniczący  udzielił  głosu  Pani  Longinie  Liszewskiej  Powiatowemu  Rzecznikowi

Konsumentów. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – p. Longina Liszewska – poinformowała, że w marcu

2010r.  odbyła  się  druga  edycja  konkursu  pod  hasłem:  „Przyjazny  Konsumentowi”.

Organizatorami  byli:  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku,  „Pułtuska  Gazeta  Powiatowa”

i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Poinformowała, że najważniejszym celem konkursu

było  kształtowanie  i  poszerzanie  świadomości  konsumenckiej  oraz  uwrażliwienie

przedsiębiorców  –  usługodawców  i  sprzedawców  na  ważną  kwestię  dotyczącą

prawidłowych  relacji  z  konsumentami.  Pani  Liszewska  poinformowała,  że  jej  zdaniem

konkurs  był  także  znakomitą  formą  podziękowania  dla  tych  przedsiębiorców,  którzy

wykazują się rzetelnością, profesjonalizmem i tak cenną w życiu społecznym życzliwością i

empatią.  Wybór  dokonany  przez  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego  jest  doskonałą

rekomendacją zwycięskiej Firmy, pozwala też mieć nadzieję, że poziom usług świadczonych

konsumentom  w  naszym  powiecie  będzie  się  systematycznie  podnosił  ku  obopólnym



korzyściom.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów poinformowała, że wyłoniono zwycięzców w czterech

kategoriach:

1. NAJLEPSZY  PODMIOT  DZIAŁAJĄCY  W  USŁUGACH  NA  TERENIE  MIASTA

PUŁTUSK

Zwycięzcą  w  tej  kategorii  został:  „Meblomar”  –  Zakład  Produkcji  Mebli  Grzegorz

Marciniak, ul. Al. Wojska Polskiego 60, 06 – 100 Pułtusk

2.  NAJLEPSZY  PODMIOT  DZIAŁAJĄCY  W  HANDLU  NA  TERENIE  MIASTA

PUŁTUSK

Zwycięzcą  w  tej  kategorii  został:  Sklep  Spożywczo  –  Przemysłowy  „OLA”,  ul.

Mickiewicza 29, 06 – 100 Pułtusk.

3.  NAJLEPSZY  PODMIOT  DZIAŁAJĄCY  W  USŁUGACH  NA  TERENACH

WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO

Zwycięzcą w tej kategorii został: FHU „WIATRAK” Maciej Włodarczyk, Boby 16, 06 –

100 Pułtusk.

4. NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU NA TERENACH WIEJSKICH

POWIATU PUŁTUSKIEGO

Zwycięzcą w tej kategorii została: APTEKA – mgr Magdalena Puławska, ul. Szkolna 2,

06 – 120 Winnica.

Pani Liszewska poinformowała, że Konkurs „Przyjazny konsumentowi” był dla niej jako

rzecznika, cennym doświadczeniem. Dodała, że w codziennej pracy wielokrotnie rozwiązuje

problemy, rozpatruje różnego typu skargi konsumenckie.  Natomiast konkurs pozwolił  jej

dostrzec same pozytywne aspekty w relacjach między konsumentami a przedsiębiorcami z

powiatu pułtuskiego.

Pani Liszewska serdecznie podziękowała współorganizatorom a szczególnie  zwycięzcom,

zwłaszcza, że o ich wyróżnieniu zdecydowali bezpośrednio sami konsumenci.

Laureatom konkursu  “Przyjazny Konsumentowi”  zostały wręczone  pamiątkowe  statuetki

oraz  albumy.  Nagrody  wręczali  Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  oraz  Starosta

Pułtuski Andrzej Dolecki. 



Pani Liszewska poinformowała, że zgodnie z regulaminem spośród konsumentów biorących

udział w głosowaniu została wylosowana Pani Joanna Golatowska.

Starosta wręczył upominek Pani Golatowskiej. 

Przewodniczący pogratulował wszystkim laureatom konkursu „Przyjazny konsumentowi”.

Dodał, że jest to niezwykle cenne wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest przez samych

konsumentów.  Została  doceniona  wysoka  jakość  produktów  i  usług.  Przewodniczący

wyraził  nadzieję, że otrzymane wyróżnienia będzie doskonałą promocją firm. 

Przewodniczący życzył wielu osiągnięć w prowadzonej działalności gospodarczej i radości

życiu osobistym. Natomiast  pomysłodawcom i  organizatorom konkursu,  Przewodniczący

życzył pomyślności w kolejnych podejmowanych inicjatywach.

O godz. 14.25 Przewodniczący zarządził 5 minutowa przerwę. 

Ad. 3 

Po przerwie  o  godz.  14.30  Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu

trzeciego porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący prosił o wprowadzenie zmiany w punkcie 13 porządku Sesji, ponieważ jest

zapisane  “Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  likwidacji  szkół  i  rozwiązania

Zespołu Szkół w Golądkowie”  a powinno być: “Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji

szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Golądkowie”.

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? 

Starosta –  poinformował,  że  w  związku  z  pismem  Mazowieckiego  Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie licznych wątpliwości związanych z

procedurą  nadania  statutów  komendom powiatowym, Komendant  Główny PSP  zawiesił

wykonanie polecenia nadania statutów komendom powiatowym.

W związku z powyższym Starosta zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt

27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Pułtusku. 

Starosta – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku zwraca się z wnioskiem



o  uzupełnienie  porządku  Sesji  Rady  Powiatu  o  punkt:  Podjęcie  uchwały  zmieniającej

uchwałę  w  sprawie   przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Wzbogacanie  zasobów

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

w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.

Starosta  poinformował,  że  Rada  Powiatu  w Pułtusku  Uchwałą  Nr  XXX/222/09  z  dnia

6  sierpnia  2009r.  wyraziła  zgodę  na  przystąpienie  do  realizacji  projektu  Wzbogacanie

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

w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Obecnie zachodzi konieczność zmiany  §2 cytowanej uchwały, ponieważ jest w nim zapis

o  wkładzie  rzeczowym – niepieniężnym, natomiast  w projekcie  część  wkładu  własnego

stanowi:

1. wynagrodzenie pracownika oddelegowanego na czas trwania projektu,

2. artykuły piśmiennicze, 

3. usługi pocztowe i telekomunikacyjne 

a jest to wkład pieniężny. 

Dlatego też jest propozycja aby §2 otrzymał brzmienie:

„§2/Powiat  pułtuski  zapewnia  w  okresie  realizacji  projektu  wkład  własny  pieniężny

i niepieniężny w kwocie 35 184,44 tj.12,878%”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu

27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Pułtusku. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  o uzupełnienie  porządku  obrad

o punkt   Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie   przystąpienia  do realizacji

projektu „ Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół

im.  B.  Prusa  w Pułtusku  w kontekście  podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkolnictwa

zawodowego”.



Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. 

Temat zostanie omówiony w pkt 27. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji 

2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „Przyjazny konsumentowi”

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za rok 2009. 

7. Przyjęcie informacji nt. działalności inspekcyjnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska  w Warszawie  Delegatura  w Ciechanowie  na  terenie  powiatu  pułtuskiego

w 2009r.

8. Przyjęcie  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego  powiatu  pułtuskiego  za  rok

2009. 

9. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2010r. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Załączniku  Nr  1  do  Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego 

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim

13.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Golądkowie

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalizm

pośredników pracy i doradców zawodowych”.

15.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy   w Pułtusku

16.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

17.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach 



18.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  utworzenia Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.

20.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku 

21.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  konsultowania  z  organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  projektów  aktów  prawa  miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  i podmiotów.

22.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku  

23.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego 

24.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  pracy  aptek  ogólnodostępnych

funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011r. 

25.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu

wykonania  budżetu  za  I  półrocze  danego  roku  budżetowego  wraz   z  informacją

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

26.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji   o  przebiegu

wykonania planu finansowego SP ZOZ  za I półrocze danego roku budżetowego 

27.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu

„ Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B.

Prusa  w  Pułtusku  w  kontekście  podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkolnictwa

zawodowego”.

28.Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości ich wykorzystania. 

29.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania  lub rozkładania na raty

należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi

pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym. 

30.Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian  uchwały budżetowej  Powiatu Pułtuskiego na  rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2009r. 

31.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego 

32.Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku. 



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

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

35.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

36.Wolne wnioski i oświadczenia radnych

37.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku  obrad

Przyjęcie protokołu z  XXXVIII  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego nie  wpłynęły żadne  wnioski  ani

uwagi dotyczące protokołu XXXVIII Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem protokołu

XXXVIII Sesji Rady Powiatu

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół Nr XXXVIII/10 został przyjęty. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Jerzy Wal –  zapytał jak przebiegają  prace  związane z  naprawą uszkodzeń,  które

powstały po intensywnych opadach deszczu i podtopieniach. Czy zostały oszacowane koszty

ich naprawy?



Radna Henryka Pielachowska  – poinformowała, że w imieniu mieszkańców wsi Lemany

zwraca się z wnioskiem, do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, o zebranie poboczy na

drodze,  aby  woda,  która  zgromadziła  się  podczas  ostatnich  opadów  spływała  do  lasu.

Obecnie woda zalega przy drodze. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kiedy zostaną zakończone prace

związane z remontem ulic powiatowych po okresie zimowym? Jego zdaniem opóźnienia nie

zostały spowodowane ostatnimi opadami deszczu, ponieważ dziury w nawierzchniach były

jeszcze przed nimi. Ponadto na końcu ulicy Białowiejskiej oraz przy zjeździe z mostu przed

Białowieżą droga jest w fatalnym stanie. Zapytał czy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowym

bierze  odpowiedzialność  za  szkody samochodów  powstałe  w  wyniku  poruszania  się  tą

drogą?

Ponadto Wiceprzewodniczący poinformował, że podwórko, na którym znajduje się budynek

Bursy Szkolnej,  w którym mieszczą  się  również  instytucje  powiatowe,  m.in.  PCPR czy

PSSE,  jest  w  stanie  agonalnym.  Zaproponował,  aby  Zarząd  Dróg  Powiatowych

uporządkował podwórko, poprzez wyrównanie dołów a także sprzątnięcie siatki, która leży

zwinięta już 3 rok. 

Wiceprzewodniczący  zapytał  kiedy  przy  budynku  Bursy  Szkolnej  były  czyszczone

przepusty?  Ponadto  czy  podczas  opadów  deszczu  zostały  zalane  piwnice  i  garaże?

Wiceprzewodniczący dodał,  że  rosną również  topole,  które  poniekąd  są  chwastami,  być

może trzeba usunąć?

Następnie Wiceprzewodniczący poinformował,  że  w budynku Bursy Szkolnej  zmieniane

było ogrzewanie na olejowe. W związku z tym zapytał czy wykonywany był audyt. Jeśli tak

to prosi o wnioski z przeprowadzonego audytu. 

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  zgłosiła  się  do  niego  mieszkanka  jednego

z mieszkań przy ul. 3 Maja 20 Pani Irena Modyńska, której mieszkanie jest niedogrzane, jest

wilgoć. Uważa, że należy zająć się tym tematem. 

Ponadto  Wiceprzewodniczący  zapytał  jakie  są  wyniki  tegorocznych  matur,  jaka  jest

zdawalność w tym roku?

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  obradowała  na  posiedzeniu

w dniu 22 czerwca 2010r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXXIX Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska – poinformowała,

że  Komisja  Spraw  Społecznych  obradowała  na  posiedzeniu  w dniu  21  kwietnia  2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Stanisław  Kaczmarczyk –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 21 czerwca

2010r.  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  posiedzeniu  w  dniu

22 czerwca 2010r.  Komisja  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad

XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Przyjęcie sprawozdania z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za rok 2009. 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane na piśmie. Zostało ono

również omówione podczas posiedzeń Komisji.

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za rok 2009. 

Za 12 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Sprawozdanie  zostało przyjęte. 

Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przyjęcie  informacji  nt.  działalności  inspekcyjnej  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  na  terenie  powiatu

pułtuskiego  w 2009r.

Przewodniczący poinformował, że informacja została przekazana na piśmie. 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji nt. działalności inspekcyjnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

w Warszawie Delegatura w Ciechanowie na terenie powiatu pułtuskiego  w 2009r.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Informacja została przyjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok

2009. 

Przewodniczący  poinformował,  że  informacja  została  przekazana na  piśmie,  była  ona

również przedmiotem obrad Komisji 

Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2009. 



Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Informacja została przyjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2010r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Radny Jerzy Wal – poinformował, że zgodnie z przekazanymi materiałami wynik finansowy

SP ZOZ za I kwartał jest ujemny. Starta wynosi 404.103,81 zł. Zapytał jaka jest wysokość

zobowiązań  wymagalnych  za  I  kwartał  2010r.?  Ponadto  czy  zobowiązania  te  ulegną

zwiększeniu w okresie do I półrocza a jeśli tak, jaki wówczas będą miały wpływ na bieżącą

działalność SP ZOZ. 

Z-ca  Dyrektora  SP  ZOZ  ds.  Ekonomicznych  –  p.  B.  Więcka-  poinformowała,  że  stan

zobowiązań  wymagalnych  na  koniec  I  kwartału  wynosił  ok.  700.000  zł.  Przy  takiej

wielkości  zobowiązań  jednostka  funkcjonuje  bez  większych zaburzeń.  SP  ZOZ nie  ma

żadnych  spraw  sądowych  związanych  ze  zobowiązaniami  wymagalnymi.  Zobowiązania

z roku 2009 zostały uregulowane. Dyrektor dodała, że badała sytuację SP ZOZ na koniec

maja 2010r. i stan zobowiązań wymagalnych wynosił również ok. 700.000 zł. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji

Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa trwała dyskusja na temat niewykonań w

oddziałach  SP  ZOZ.  Szczególnie  niepokojąca  sytuacja  występuje  na  oddziale  chirurgii

i  pediatrii.  W ubiegłych latach,  zwłaszcza na oddziale chirurgii  były nadwykonania,  na-

tomiast oddział pediatrii, nawet gdy nie miał nadwykonań, jego wyniki były zadowalające.

W kontekście informacji jakie słyszała na temat zobowiązań wymagalnych a także tendencji

spadkowej jeżeli chodzi o ilość pacjentów, uważa że wpływa to na powstałe niewykonania

w oddziałach szpitala. Radna poinformowała, że podczas posiedzenia komisji Dyrektor SP

ZOZ informował, że ma w zamyśle pewne działania, które poprawią obecną sytuację SP

ZOZ. Radna zapytała czy te działania zostały już rozpoczęte? Czy przyniosły jakieś efekty?



Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że zgodnie z tym co oświadczył pod-

czas posiedzenia komisji, dokonywana jest cotygodniowa szczegółowa analiza działań. Jeśli

chodzi o oddział chirurgii może wystąpić sytuacja, że plan nie zostanie wykonany, jednak

będzie ono wynosiło w granicach ok. 5%-8%. Po przeprowadzonych analizach pozostałe od-

działy za półrocze będą miały nadwykonania. Dyrektor poinformował, że działania, o któ-

rych wspominał podczas posiedzenia komisji będą stosowane dopiero w III kwartale. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że w poprzednich latach, oddziały o których

wspomniała wcześniej, były jakby filarem SP ZOZ. W kontekście różnych zmian personal-

nych, nastąpił spadek, dlatego też chciałby aby mocno przyjrzeć się tym oddziałom, mając

w perspektywie przeniesie szpitala do nowego obiektu. Być może potrzebne jest zasilenie

kadrowe.

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że będzie się szczególnie przyglądać

tym oddziałom. Oddział chirurgii i oddział ginekologiczno – położniczy jest ciągle obserwo-

wany. Pozostałe oddziały wykonują plan wraz z nadwykonaniami. Na terenie północnego

mazowsza oddział dziecięcy w Pułtusku jest jedynym oddziałem, który ma nadwykonania.

Nie widać tego w sprawozdaniu za I kwartał, jednak już w maju 2010r. plan został wy-

konany w 100%.

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że w sprawozdaniu jest niewykonanie. 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że zgadza się, jednak mówi o rozli-

czeniu półrocznym. Niewykonanie w I  kwartale zostało przyjęte spokojnie  i  z  rozwagą.

W maju oddział dziecięcy i pediatrii miał plan wykonany w 100%

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że Dyrektor SP ZOZ cha-

rakteryzuje się zręcznym udzielaniem odpowiedzi. Jednak przedmiotem dzisiejszych obrad

nie jest przyjęcie sprawozdania za I kwartał, a za I półrocze nie ma jeszcze wyników. Liczby

w sprawozdaniu są zupełnie inne niż te, o których mówi Dyrektor. Ponadto podczas komisji

stałych Dyrektor  zobowiązał  się  do udzielenia  informacji  nt.  konkretnych działań,  które

mają na celu polepszenie działań na oddziałach chirurgii i pediatrii. Oddziały, które w prze-

szłości przynosiły największe zyski, w tej chwili mają największe niewykonania. Ponadto

z SP ZOZ w Pułtusku odchodzą lekarze. Wiceprzewodniczący zapytał czy zdaniem Dyrek-

tora pacjenci nie odchodzą za lekarzami? Być może tutaj leży przyczyna zmniejszenia liczby

pacjentów. Wiceprzewodniczący zapytał czy Dyrektor podjął jakiekolwiek działania mające

na celu poprawę sytuacji w SP ZOZ, w szczególności jeśli chodzi o działania personalne.



Dodał, że w świetle zobowiązań, o których mówiła Dyrektor Więcka, w sytuacji gdy są nie-

wykonania, będą trudności z zamknięciem budżetu. 

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że na niektórych oddziałach są niewy-

konania, a na innych nadwykonania. Jeśli są nadwykonania to była potrzeba zaangażowania

środków i tym samym poniesienie kosztów. Zwrot kosztów będzie widoczny dopiero w III

kwartale, tak jak w ubiegłym roku. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że ze sprawozdania wyni-

ka, że niewykonania są na następujących oddziałach: neonatologii – 13.566,00 zł., intensyw-

nej  terapii  –  39.614,76  zł.,  ginekologiczno  –  położniczym -   43.394,88  zł.,  pediatrii  –

12.699,00 zł., chirurgii – 77.199,72 zł. Wiceprzewodniczący zapytał czy w SP ZOZ są  nad-

wykonania?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że duże nadwykonania występują  na

oddziale  wewnętrznym. Dodał,  że  temat był szczegółowo analizowany na posiedzeniach

komisji stałych. 

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

siedzenie Rady Społecznej SP ZOZ?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że ostatnie posiedzenie Rady Społecz-

nej SP ZOZ miało miejsce w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2010r. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  - zapytał czy Rada Społeczna SP ZOZ  za-

twierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za I kwartał?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że opinia Rady Społecznej była pozy-

tywna. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że podczas komisji stałych sprawozdanie było

omawiane pod kątem przeniesienia szpitala do nowego obiektu. Ponadto trwała dyskusja o

odchodzących lekarzach, za którymi odchodzą również pacjenci. Radna zapytała czy Dyrek-

tor, w kontekście zbliżającego się przeniesienia szpitala, rozmawiał z lekarzami o ewentual-

nym powrocie do pracy do pułtuskiego SP ZOZ.

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że ze wszystkimi lekarzami prowadził

rozmowy. Jednak  ostateczna  decyzja  należy do  lekarzy.  Dyrektor  zaznaczył,  że  planuje

w pierwszej kolejności zatrudniać lekarzy z Pułtuska, następnie z zewnątrz.

Radna  Krystyna  Estkowska –  zapytała  czy  lekarze  przedstawili  jakieś  deklaracje,  chęć

pracy? Czego można się spodziewać?



Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że lekarze nie potwierdzili  w pełni

decyzji, uzależniając ją od otwarcia nowego szpitala.

Radna Krystyna Estkowska – zapytała czy rozmowy dotyczyły też oferty płacowej?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że tak. Oferował dużą kwotę pieniędzy:

11.000 zł w POZ natomiast w innych oddziałach 6.000 zł. podstawy. Jego zdaniem jest to

bardzo duża pensja. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 10 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/279/10 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Załączniku  Nr  1  do  Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/280/10 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie



nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/281/10 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/282/10 została podjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Goląd-

kowie.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/283/10 została podjęta. 

Ad. 14



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalizm

pośredników pracy i doradców zawodowych”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/284/10 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy   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 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/285/10 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/286/10 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej  w Ołdakach 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/287/10 została podjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/288/10 została podjęta. 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Środowiskowego  Domu

Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?



W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/289/10 została podjęta. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Zarządu  Dróg  Po-

wiatowych 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 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXXIX/290/10 została podjęta. 

O godz. 15.30 Przewodniczący zarządził piętnastominutową przerwę.

Ad. 21

Po przerwie o godz. 15.45 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego

punktu  porządku obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad konsultowania

z  organizacjami   pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  projektów  aktów  prawa

miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji

 i podmiotów.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 



Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/291/10 została podjęta. 

Ad. 22

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego

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 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/292/10 została podjęta. 

Ad. 23

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/293/10 została podjęta. 

Ad. 24



Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych funk-

cjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/294/10 została podjęta. 

Ad. 25

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz  z informacją o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/295/10 została podjęta. 

Ad. 26

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wy-

konania planu finansowego SP ZOZ  za I półrocze danego roku budżetowego 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 



Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/296/10 została podjęta. 

Ad. 27

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pod-

jęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu

„ Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B.

Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawo-

dowego”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/297/10 została podjęta. 

Ad. 28

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kon-

troli prawidłowości ich wykorzystania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu



Uchwała Nr XXXIX/298/10 została podjęta. 

Ad. 29

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania  lub rozkładania na

raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających po-

wiatowi pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/299/10 została podjęta. 

Ad. 30

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2009r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXXIX/300/10 została podjęta. 

Ad. 31

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?



W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący treść uchwały i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIX/301/10 została podjęta.

Ad. 32

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad In-

formacja nt. budowy szpitala w Pułtusku. 

Wicestarosta –  poinformował,  że  zgodnie  z  informacją  przedstawianą  na  poprzednich

sesjach, inwestycja jest w dalszym ciągu nadzorowana przez SPZOZ w Pułtusku, zgodnie

z umową nr 157/2009 z dnia 31.12.2009r.  Obsługa techniczna SPZOZ na bieżąco monitoru-

je stan techniczny instalacji i urządzeń, a sprawowana ochrona fizyczna zabezpiecza obiekt

przed  dostępem osób nieupoważnionych.  Występujące  drobne  usterki  zostają  na  bieżąco

usuwane przez Wykonawców w ramach rękojmi i gwarancji. Wicestarosta poinformował, że

wydane  w  miesiącu  grudniu  2009r.  przez  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży

Pożarnej  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  zalecenia,  dot.  do-

stosowania obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego, są

sukcesywnie realizowane. Pozostały do wykonania roboty budowlane, na wykonanie któ-

rych w dniu 01.06.2010r. została podpisana umowa z firmą ZAMBET S.A. Umowa określa-

ła m.in. następujący zakres robót:

– przystosowanie pomieszczenia na depozyt ubrań;

– wykonanie pomieszczenia izolatki na Oddziale dziecięcym;

– przystosowanie pomieszczenia szatni dla rodziców Oddziału dziecięcego;

– przystosowanie pomieszczenia do przechowywania zwłok;

– przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w pracowni endoskopii;

– przystosowanie pomieszczeń maszynowni dźwigowej na poddaszu do wymagań p.poż.

Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym przypada termin zakończenia wykonania

powyższej umowy.  Zalecenie dot. oddymiania szybów windowych i ich dostosowanie do

wymogów  p.poż.  zostało  zrealizowane  poprzez  dokonanie  wymiany  drzwi  do  szybów

windowych  na klasę odporności ogniowej EI-60. Firma FUD Bolęcin dokonała wymiany



drzwi  na  własny  koszt.  Zastosowanie  takich  drzwi  eliminuje  konieczność  oddymiania

szybów windowych, co jest zgodne z opinią Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Pożarowych –

Pana mgr inż. Waldemara Baranowicza. Wicestarsota poinformował, że obecnie prowadzone

są  wyjaśnienia  pomiędzy  Wykonawcą  wind,  Inwestorem  Zastępczym,  Komendą  Straży

Pożarnej  w Pułtusku oraz  Głównym Urzędem Nadzoru  Budowlanego nt.  przedłożonych

certyfikatów  i  atestów  jakości  dot.  dostosowania  wind  do  ochrony  p.poż.  Wicestarosta

poinformował, że w okresie od stycznia do maja br. toczyło się postępowanie wyjaśniające

w sprawie zaleceń Komendanta Straży Pożarnej dot.  dostosowania wyjść ewakuacyjnych

wyjść  z  klatek  schodowych na  zewnątrz  budynku  do  wymaganych wymiarów 1,4  m w

świetle drzwi. Wyjścia ewakuacyjne mogą być mniejsze niż wymagana przepisami prawa

szerokość drzwi wynosząca 1,4 m. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Pożarnej   pismem znak WZ.5595/143/10 z  dnia  6  maja  2010r.  zaopiniował  pozytywnie

rozwiązania  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  zaproponowane  w  zamian  za

pozostawienie szerokości wyjść z klatek schodowych szpitala wynoszące 1,25 m w świetle,

zamiast  wymaganych  1,4  m.  Po  uzyskaniu  upoważnienia  wydanego  przez  Ministra

Infrastruktury,  Starosta  Pułtuski  wydał  postanowienie  w  zakresie  udzielenia  zgody  na

odstępstwo od wymaganej przepisami prawa szerokości drzwi.

Wicestarosta  poinformował,  że  w  dniu  26  maja  2010r.  zostało  również  podpisane

porozumienie  z  Burmistrzem Miasta  Pułtusku  w  sprawie  „powierzenia  Gminie  Pułtusk

prowadzenia i  finansowania zadania budowy drogi  dojazdowej do szpitala – ul.  Teofila

Kwiatkowskiego”. W dniu 21.06.2010r. przekazano do Urzędu Miejskiego kwotę 69.000,00

zł na realizację zadania inwestycyjnego. Zarówno wykonanie robót budowlanych będących

przedmiotem umowy nr 44/10 wykonywanej przez ZAMBET, jak też budowa wewnętrznej

drogi  dojazdowej  do  szpitala  od  ul.  Teofila  Kwiatkowskiego  19  oraz  odstępstwo  od

szerokości drzwi w świetle wymagały wydania decyzji – pozwolenia zamiennego na budowę

szpitala. W dniu 2 czerwca 2010r. decyzja ta została wydana.

Wicestarosta poinformował, że po zakończeniu robót budowlanych, planowane są w okresie

lipiec-sierpień  rozruchy  technologiczne  urządzeń  i  instalacji  tj.  założenie  filtrów

absolutnych, badanie szczelności osadzenia filtrów absolutnych w nawiewnikach i stropach

laminarnych, wykonanie pomiarów pomieszczeń czystych, badania pomiaru stężenia cząstek

w pomieszczeniach czystych, przegląd i uruchomienie instalacji systemu DSO, sprawdzenie

poziomu  dźwięków,  przegląd  i  uruchomienie  systemu  instalacji  SAP,  sprawdzenie

poprawności  działania  systemu  sterowania  wentylacją  pożarową,  testowanie  urządzeń



w  centralnej  sterylizatorni,  sprawdzenie  poprawności  działania  i  czystości  instalacji

wentylacyjnej  oraz  szkolenie  personelu.  Usługi  dot.  rozruchów  technologicznych

warunkowane  były  zakończeniem  robót  budowlanych.  Przystąpienie  do  ich  realizacji

powinno być poprzedzone przygotowaniem pomieszczeń szpitala – powinny być one czyste

i  wysprzątane.  Obecnie kontynuowany jest  również  proces kompletowania  dokumentacji

odbiorowej  i  projektowej  (atesty,  certyfikaty,  zezwolenia,  pomiary,  filtry)  celem  jej

przekazania  przyszłemu Użytkownikowi.  Przygotowywane są ostateczne rozliczenia  oraz

dokumentacja  odbiorowa  celem  przekazania  inwestycji  przyszłemu  Użytkownikowi.

Zakończenie przygotowania dokumentacji planuje się na miesiąc sierpień 2010r.

Wicestarosta  poinformował,  że  nowowybudowany szpital  w Pułtusku zabezpieczony jest

w media zasilające takie jak gaz  i energia elektryczna. W dniu 25 czerwca 2010r. została

podpisana  umowa na świadczenie usług  telekomunikacyjnych.  W niedalekiej  przyszłości

przyszły Użytkownik podpisze umowę z PWiK w Pułtusku na pobór wody i odprowadzanie

ścieków. 

Wicestarosta poinformował, że SPZOZ w Pułtusku realizuje przetargi na wyposażenie szpi-

tala w Pułtusku w niezbędne meble, urządzenia i sprzęt specjalistyczny.  W dniu 25 lutego

2010  roku  SPZOZ  w  Pułtusku  podpisał  z  Województwem  Mazowieckim  umowę  nr

RPMA.07.01.00-14-050/08-00 na współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego  projektu  pod  nazwą:  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala  gwarantem bez-

pieczeństwa zdrowotnego pacjentów” (wart. projektu 10.148.230,00 zł, w tym środki z UE

8.625.995,50 zł).  W ramach projektu  w miesiącu  lutym zostały ogłoszone postępowania

o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych. Do chwili obec-

nej zostały rozstrzygnięte postępowania i są to:

A. Umowy zrealizowane na:

1. dostawę stołów operacyjnych –     229.836,00 zł;

2. dostawę sprzętu chirurgicznego –     543.312,00 zł;

3. dostawę narzędzi chirurgicznych –     308.523,71 zł;

4. dostawę ultrasonografu cyfrowego –     219.800,00 zł;

5. dostawę detektorów tętna płodu – kardiotokografów –     031.993,00 zł;

6. dostawę pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych –     088.596,00 zł;

7. dostawa wag elektronicznych i łóżek do intensywnej terapii –     174.838,00 zł;

RAZEM –  1.596.898,71 zł



B. Umowy w trakcie realizacji na:

1. dostawę spirometrów 

–   031.595,07 zł 

2. umowa podpisania w dniu 21.05.2010r. – dostawa 4 tygodnie;

3. dostawę wózków (kolumn) anestezjologicznych –     126.730,80

zł

4.  umowa podpisania w dniu 11.06.2010r. – dostawa 6 tygodni;

5. dostawę lamp bakteriologicznych i drobnego sprzętu medycznego –    38.773,70 zł

6.  umowa podpisania w dniu 21.05.2010r. – dostawa 6 tygodni;

1. wyposażenie pracowni endoskopowych–     749.716,90 zł

– umowa podpisania w dniu 23.04.2010r. – dostawa 09.07.2010r.;

2. wyposażenie oddziałów szpitalnych oraz bloku operacyjnego–     309.904,10 zł

– umowa podpisania w dniu 23.04.2010r. – dostawa w dniu 28.06.2010r.;

3. dostawa aparatu RTG      986.300,00 zł

– umowa podpisana w dniu 01.06.2010r. – dostawa 6 tygodni;

4. dostawa tomografu komputerowego –   2.998.878,30 zł – umowa podpisana w

dniu 18.06.2010r. – dostawa 10 tygodni.

RAZEM –   5.241.898,87 zł

Wartość  zawartych  umów  dot.  projektu  pn.  „Nowoczesne  wyposażenie  szpitala

gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”  wynosi  6.838.797,58  zł  Pozostałe

postępowania objęte projektem są w trakcie realizacji tj. odbywa się badanie ofert lub też

nastąpi ich otwarcie w dniu 13.07.2010r. Do końca miesiąca ponownie zostaną ogłoszone

przetargi  na  „wyposażenie  oddziału  położniczo-ginekologicznego”  i  „dostawę  systemu

informatycznego” w związku z ich wcześniejszym unieważnieniem.

Wicestarosta  poinformował,  że  w  budżecie  powiatu  pułtuskiego  została

zabezpieczona również kwota 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu

szpitala w meble i urządzenia tj.:

1. dostawa urządzeń do chłodni zwłok – umowa zrealizowana – 82.960,00 zł ;

2. dostosowanie pomieszczenia na stację łóżek – umowa zrealizowana – 34.940,12 zł;

3. dostawa  i  montaż  mebli  szpitalnych  –  postępowanie  w  trakcie  badania  ofert  –  cena

najkorzystniejszej oferty wynosi 418.881,40 zł;

4. dostawa  sprzętu  medycznego  –  postępowanie  w  trakcie  badania  ofert  –  cena

najkorzystniejszych ofert wynosi 623.592,42 zł (postępowanie ogłoszone w pakietach, na



dwa pakiety nie zostały złożone oferty).

Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 czerwca 2010r.  został podpisany przez Zarząd

Powiatu w Pułtusku i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku akt

notarialny dot. obciążenia prawem użytkowania nieruchomości powiatu pułtuskiego przy ul.

Teofila Kwiatkowskiego 19 (ograniczone prawo rzeczowe).

Wicestarosta  poinformował,  że  w  terminie  do  15  lipca  2010r.  (po  zakończeniu  robót

budowlanych  przez  firmę  ZAMBET)  planuje  się  uzyskanie  ostatecznej  opinii  Straży

Pożarnej, Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wykonania obiektu zgodnie z

projektem  i  przepisami  prawa,  która  to  będzie  stanowiła  podstawę  do  wystąpienia  do

Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  o  wydanie  pozwolenia  na  użytkowanie

obiektu.  Planowany termin  uzyskania  pozwolenia  na  miesiąc  sierpień  2010r.  Do  końca

sierpnia  planuje  się  podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przekazania  majątku

ruchomego przyszłemu Użytkownikowi tj.  SPZOZ w Pułtusku.  Kolejnym etapem będzie

rejestracja  placówki  w  Mazowieckim  Centrum  Zdrowia  Publicznego  oraz  uzyskanie

ostatecznego  pozwolenia  na  prowadzenie  szpitala  wydanego  przez  Dział  Epidemiologii

Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej.  Rejestracja  placówki  oraz  uzyskanie

przedmiotowego  pozwolenia  planowane  jest  na  miesiąc  sierpień  2010r.  Zgodnie

z  harmonogramem  działań  dot.  przeniesienia  szpitala  do  nowego  obiektu,  w  miesiącu

sierpniu nastąpi przeniesienie administracji, zaś przeniesienie oddziałów szpitalnych planuje

się na miesiąc wrzesień. W miesiącu październiku planowane jest przeniesienie całej bazy

szpitalnej zostanie przeniesiona do nowego obiektu a zakontraktowanie usług medycznych

do NFZ na rok 2011 nastąpi zgodnie z procedurą w miesiącu listopadzie 2010 roku.

Pisemna informacja została przekazana Radnym. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

Radni nie zgłosili zapytań. 

Ad. 33

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

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

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik – poinformowała, że w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Zarząd

Powiatu  podjął  Uchwałę  Nr  300/2010 z  dnia  6  maja  2010r.  w sprawie  zmian  uchwały



budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 grudnia 2009r.

Skarbnik poinformowała, że w uchwale wprowadzone zostały dotacje celowe przekazane

przez Wojewodę Mazowieckiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał Zarządu

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 34

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad In-

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

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

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

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 35

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Od-

powiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Odnośnie  interpelacji  dotyczących  spraw  drogowych,   Starosta  poprosił  o  udzielenie

odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. K. Strzyżewski – poinformował, że

jeśli  chodzi  o  interpelację  złożoną  przez  Radnego  Jerzego  Wala  dot.  szkód  powstałych

w wyniku obfitych opadów deszczu i szkód powstałych po zimie wycenione one zostały



dwuetapowo.  W pierwszym etapie  na  kwotę  415.281zł.  -  zostały  wykonane  przepusty,

pobocza,  w drugim etapie  natomiast  na  kwotę 91.000 zł.,  co  w sumie  dało 506.281 zł.

Dyrektor  poinformował,  że  niektóre  prace  wykonywał  Zarząd  Dróg  Powiatowych,  inne

zostały zlecone. 

Dyrektor poinformował, że jeśli chodzi o interpelację złożoną przez Radną Pielachowską,

sprawdzi ten teren. 

Radna Henryka Pielachowska – poinformował, że jest to dosyć długi odcinek drogi, pobocza

są  wysokie.  Dlatego  bardzo  prosi  o  udrożnienie  tej  drogi,  chociaż  w  najbardziej

newralgicznych miejscach. 

Jesli  chodzi  o  interpelację  złożoną  przez  Wiceprzewodniczącego  Łachmańskiego  dot.

podwórka przy Bursie Szkolnej, Dyrektor  poinformował, że nie leży to w jego kompetencji.

Dyrektor  poinformował,  że  w budynku Bursy Szkolnej  mieści  się  jedynie  siedziba  jego

placówki.

Jesli  chodzi  o  interpelację  dot.  remontu  ulic  powiatowych,  Dyrektor  poinformował,  że

w miejscowości Białowieża, dziury były naprawiane 2 tygodnie wcześniej, być może teraz

pojawiły się nowe. Zarząd Dróg Powiatowych dokona oceny stanu tej drogi i jeśli będzie

potrzeba, dziury zostaną naprawione. 

Starosta – poinformował, że jeśli  chodzi o interpelację dot. terenu przy Bursie Szkolnej,

odpowiedzi udzieli Wicestarosta.

Wicestarosta –  poinformował,  że  nie  ulega wątpliwości,  że  teren  wokół  Bursy Szkolnej

należy  uporządkować.  W  poprzednim  roku  została  już  opracowana  dokumentacja  na

zagospodarowanie tego terenu, która została przyjęta przez Zarząd. Została również podjęta

decyzja  o  przeznaczeniu  ok.  1.100.000  zł.  na  modernizację  obiektu  Zespołu  Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowksiego oraz Bursy Szkolnej.  Jednak Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych ciągle przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu, który w

chwili obecnej został przełożony na miesiąc wrzesień br.

Na  pytanie  Wiceprzewodniczącego  kiedy  były  czyszczone  przepusty,  Wicestarosta

odpowiedział,  że  czynność  ta  miała  miejsce  24  czerwca  2010r.  Wicestarosta  dodał,  że

problem Bursy Szkolnej dotyczy zarówno budynku Bursy jak i wspólnoty mieszkaniowej.

Mieszkańcy Bursy Szkolnej złożyli do Zarządu Powiatu pismo o rozpatrzenie możliwości

podłączenia  się  do  kanalizacji.  Dyrektor  Bursy  Szkolnej  zgłosiła  do  Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji sprawdzenie przepustowości sieci. Po wizji lokalnej stwierdzono,

że  należy wykonać jeszcze  jedną  studzienkę  kanalizacyjną.  Prawdopodobnie  będzie  ona



miała głębokość 2,5-3m i będzie połączona w sieć z pozostałymi studzienkami. Pozwoli to

na zebranie wód z podwórka Bursy Szkolnej. Wicestarosta poinformował, że PINB wydał

decyzję  zakazującą  wykonywania  jakichkolwiek  prac.  Wicestarosta  poinformował,  że

planowane jest  złożenie  zlecenia  do  PKiW o wykonanie  dokumentacji  i  odprowadzenie

ścieków, które obecnie odchodzą przez park do kanałku. Są dwie propozycje: pierwsza, aby

ścieki  te  odprowadzić  do  ul.  3  Maja,  druga,  aby  odprowadzić  je  do  ul.  Baltazara.

Uzgodnienia takie trwają ok. 3 m-cy. 

Jeśli  chodzi  o  topole,  zostaną  one  wycięte.  Ponadto  planowane  są  również  naprawa

ogrodzenia i wykonanie bramy. 

Jeśli  chodzi  o sprawę Pani  Modyńskiej,  Wicestarosta poinformował,  że  Zarząd  omawiał

sprawę niedogrzanego mieszkania Pani Modyńskiej podczas jednego z posiedzeń Zarządu.

Została podjęta decyzja aby Dyrektor Bursy Szkolnej dała upust Pani Modyńskiej aby ta

mogła się dogrzewać elektrycznie. Upust taki wynosi ok. 70-80 zł miesięcznie przez okres

czasu 7-8 miesięcy. Miesięczne dochody Pani Modyńskiej nie pozwalają na zmniejszenie

czynszu, dlatego zostało zastosowane takie rozwiązanie. 

Jeśli chodzi o wykonanie audytu, Wicestarosta poinformował, że latach 2001-2002, gdy była

wykonywana kotłownia centralnego ogrzewania, nie było przepisów, które nakazywałyby

wykonanie  audytu,  dlatego nie  został  on  wykonany. Natomiast  jesienią  2009 taki  audyt

został wykonany. 

Starosta – poinformował, że jeśli chodzi o wyniki matur, gdy już będą gotowe, Dyrektor

Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  przygotuje  stosowną  informację,  która

zostanie przekazana Radnym podczas najbliższej Sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wicestarosty poinformował, że nie jest przekonany czy

upusty, w przypadku Pani  Modyńskiej,  załatwiają sprawę.  Ponadto wierzy, że wszystkie

sprawy związane z odwodnieniem zostaną zakończone przed kolejnymi opadami deszczu. 

Jeśli chodzi natomiast o podwórko przy Bursie Szkolnej, Wiceprzewodniczący zgadza się,

że  warto  rozwiązać  ten  problem  kompleksowo,  jednak  obecny  stan  pokazuje  brak

gospodarności,  ponieważ  potrzeba  niewiele  pracy  aby  wyrównać  ten  teren.  Dyrektor

Strzyżewski  poinformował,  że  przełomy  ma  wykonać  do  końca  sierpnia.

Wiceprzewodniczący zastanawia się,  czy warto w tym roku to robić,  ponieważ niedługo

znowu  będzie  zima.  Wiceprzewodniczący  wątpi  w  tempo  pracy.  Ponadto

Wiceprzewodniczący poinformował, że jeśli chodzi o łatanie dziur na ulicach, to np. na ul.



Białowiejskiej nie widział żadnego świeżego asfaltu kilka dni temu. 

Ad. 36

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący poinformował, że w związku ze złożonym podczas ostatniej Sesji Rady Po-

wiatu wnioskiem dot. bieżącego monitorowania sytuacji w Poradni Psychologiczno – Peda-

gogicznej, poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie informacji w powyższym temacie. 

Sekretarz –  poinformowała,  że  sytuacja  w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  nie

uległa znaczącej poprawie. W dalszym ciągu jest konflikt pomiędzy dwoma psychologami

a Dyrektorem. W dniu 5 lipca br. będzie miało miejsce posiedzenia Rady Pedagogicznej w

Poradni,  dlatego też Zarząd Powiatu postanowił,  że Starosta oraz członek Zarządu p. E.

Wroniewski będą uczestniczyć w tym posiedzeniu. Sekretarz poinformowała, że trudno jest

przekonać Panie psycholożki do nawiązania lepszych stosunków z Dyrektorem Poradni. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. J. Król – poinformował, że w Tygodniku Ciechanowskim

ukazał się artykuł poświęcony pomnikowi Jana Pawła II w Pułtusku – wspólnej inwestycji

samorządów powiatowego i gminnego. Wiceprzewodniczący oświadczył, że do dnia dzisiej-

szego nie otrzymał żadnych dokumentów dotyczących projektu, kosztorysu czy odbioru in-

westycji, pomimo wielu próśb. Wiceprzewodniczący zacytował fragment artykułu “Raptem

15  kwietnia  w  Pułtusku  odsłonięto  rzeźbę  tak  koszmarną,  że  należy  podejrzewać,  że

w przedsięwzięciu maczali palce wrogowie Kościoła. Postać przedstawiająca rzekomo Jana

Pawła II budzi trwogę. Papież nie miał takich rysów, nie nosił przygniatającej go czapy. Czy

zgłosi się ktoś w Pułtusku i stwierdzi, że ten monument ma coś wspólnego z podobieństwem

do Wielkiego Polaka o artystycznym oraz ideowym przesłaniu (...)”. Wiceprzewodniczący

poinformował, że domaga się informacji od autora artykułu, że albo nie ma racji, albo pełnej

informacji dlaczego w taki sposób zostało to przedstawione. Wiceprzewodniczący poinfor-

mował, że w Działdowie również była inicjatywa postawienia pomnika Jana Pawła II jedna

mieszkańcy, ze względu na brak podobieństwa, zakwestionowali budowę i powstała tylko

tablica. Dlatego też chciałby aby dziennikarze do końca doprowadzili temat. Jeśli natomiast

nie ma w tym racji, prosi o sprostowanie w gazetach zarówno w Tygodniku Ciechanowskim

jak i w tygodnikach lokalnych czyli Pułtuskiej Gazecie Powiatowej oraz Tygodniku Puł-

tuskim. Rada Powiatu udzieliła wsparcia finansowego na inwestycję i na tym jej rola się



skończyła. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – odnosząc się do wystąpienia Radnej Piela-

chowskiej na poprzednim posiedzeniu Rady Powiatu, poinformował, że interpelacje w spra-

wie ul. Grabowej trwają od roku 2005. Poinformował, że Klub Radnych Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej występował w tej sprawie 22 razy. W dniu 29 lipca 2005r.

o wykonanie tej inwestycji zaczął interpelować Radny Zbigniew Wiernicki. Wówczas obec-

ny Starosta Tadeusz Nalewajk poinformował, że wniosek ten może zostać uwzględniony

w budżecie powiatu na rok 2006r. Natomiast w dniu 28 grudnia 2005r. Radna Estkowska

również zapytała o tą inwestycję. Wówczas Starosta Nalewajk poinformował, że wniosek

zostanie  rozpatrzony kompleksowo podczas  ustalania  priorytetów modernizacji  dróg  po-

wiatowych. Obecnie mija juz 5 lat, dlatego też uważa, że stwierdzenie Pani Pielachowskiej,

że tylko ona doprowadziła do budowy chodnika jest nieprawdziwe. Jednak bardzo dobrze,

że inwestycja została rozpoczęta. 

Radna H.  Pielachowska – poinformowała,  że  w momencie  objęcia  mandatu  Radnej  po-

dziękowała za monitorowanie, za prośby w kierunku budowy chodnika i ul. Grabowej. Poin-

formowała, że podczas Sesji, kiedy uchwalany był budżet powiatu, w którym zostały zabez-

pieczone środki na budowę chodnika w miejscowości Grabówiec i ulicy Kolejowej w Puł-

tusku ze środków z emisji obligacji  komunalnych, Klub Radnych Samorządowego Poro-

zumienia Ziemi Pułtuskiej był przeciwny emisji obligacji komunalnych. Radna rozumie, że z

tego wynika, że Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie zrobił

nic w tym temacie, aby wspomóc ww. inwestycję. 

Ponadto Radna zapytała  czy wszedł w życie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-

ści w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia

ich siedzib i obszarów właściwości, a co za tym idzie, czy Sąd Rejonowy w Pułtusku został

przeniesiony z okręgu Apelacji Warszawskiej do okręgu Apelacji Białostockiej. 

Starosta – poinformował, że odpowiedź na interpelację zostanie przekazana na piśmie. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że mówił o faktach. Dodał,

że nie kwestionował budowy chodnika i ulicy Grabowej, odniósł się jedynie do stwierdzenia

Radnej Pielachowskiej. 

Przewodniczący – poinformował, że takie przepychanki słowne nie mają sensu. Radni więk-

szością głosów zdecydowali o budowie chodnika. Dobrze, że znalazły się środki finansowe

na tą inwestycję, która będzie służyć społeczeństwu. Rada decyduje razem. 

Przewodniczący poprosił Radnych o dostarczenie do Biura Rady zdjęć legitymacyjnych, któ-



re posłużą do wykonania tablicy, na której zostaną zamieszczone zdjęcia Radnych Rady Po-

wiatu w Pułtusku III kadencji  2006-2010.  

 

Ad. 37
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad  Za-

mknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział  w obradach trzydziestej  dziewiątej  Sesji   Rady Powiatu Radnym

i  zaproszonym  gościom.  Wiceprzewodniczący  zamknął  XXXIX  Sesję  Rady  Powiatu

w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 17.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


