
Protokol Nr VO(VIII/2018 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 27 marca 2018r. 

poczqtek posiedzenia — godz. 14.00 

Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl trzydziestq Osmq Sesje 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 os6b stanowi quorum 

pozwalaj4ce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodnicz4cy powital: Radnych Rady Powiatu, stypendystow oraz wszystkie 

osoby uczestnicz4ce w dzisiejszej Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarz4dzil przyst4pienie do realizacj i punktu drugiego porzqdku 

Sesji Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

• za wybitne wyniki w nauce 

• za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych. 

Wicestarosta Pultuski p. Beata Jo2wiak poinformowala, Ze na dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu zostan4 wrcczone stypendia za osiqgniccie wybitnych wynik6w w 

nauce oraz za osiqgniecie wysokich wynik6w sportowych. 

W Liceum Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi w Pultusku stypendia za osiqgniccie 

wybitnych wynikow w nauce otrzymali: 

1. Karolina Ambroziak 

2. Piotr Baprawski 

3. Dominika Bednarska 

4. Milena Glowacka 
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5. Bartosz Chimkowski 

6. Zuzanna Kaim 

7. Artur Kaminski 

8. Damian Kiela 

9. Natalia Kosakowska 

10.Katarzyna Kordowska 

11.Justyna Krupinska 

12.Oliwia KrzyZewska 

13.Karolina Parzychowska 

14.Dominika Miloszewska 

15.Amanda Orlowska 

16.Bartosz Smolifiski 

17.Natalia Szymanska 

18.Karolina Wojtkowska 

19.Natalia Wysocka 

20.Alicja Zawisza 

21. Weronika Zych 

W Zespole Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego: 

— stypendium Starosty Pultuskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymali: 

1. Konrad Holender 

2. Aleksandra Malicka 

3. Ilona Ogrodnik 

oraz za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych:  

1. Pawel Szmeja 

2. Szymon Jaszczak 

Wicestarosta Pultuski p. Beata Joiwiak pogratulowala wszystkim stypendystom. 
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Na sale weszla radna K.Estkowska. od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

14 radnych. 

Przewodniczqcy zarzadzil 5 minut przerwy. 

Obrady wznowiono po przerwie o godz. 14.15 

Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Przedstawienie pormdku Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, it radni otrzymali porzqdek obrad dzisiejszej 

Sesji. Zwrocil sic z pytaniem, czy sq wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad? 

Starosta Pultuski — poinformowal, it w imieniu Zarzqdu Powiatu wnioskuje o 

zmiane porzqdku Sesji poprzez dodanie nastcpujqcych punkt6w: 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji 

podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego- jako punkt 20a. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie wyratenia zgody na dokonanie zmian w 

umowie poddziertawy i dzierZawy nieruchomoki i ruchomoki- jako 

punkt 20 b. 

Nastcpnie Starosta poinformowal, it powytsze tematy zostaly om6wione na 

posiedzeniu Komisji Rady. 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, Ze w imieniu Klubu radnych PiS prosi o 

niewprowadzanie tego punktu pod obrady dzisiejszej Sesji. Radny zaznaczyl, it 

apelowal o to podczas posiedzen Komisji Rady Powiatu, ktore odbyly sic przed 

Sesjq. Radny poinformowal, it chcialby uzasadnie, dlaczego proponuje, aby nie 

wprowadzao tego punktu a decyzjc podejm4 radni, bo to jest kompetencja Rady 

Powiatu. Radny poinformowal, Ze wplyw wniosku Szpitala Powiatowego Gajda-

Med. sp. z o.o. to 19 marca br. tj. poniedzialek. Komisje Rady odbyly sic 20 marca 

2018r. we wtorek. Zarzqd nie wprowadzil tego punktu pod obrady Komisji, ktore 
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byly 20 marca 2018r. (wtorek). 

Nastepnie 23 marca br. tj. piqtek, radni otrzymali zawiadomienie o wspolnym 

posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Powiatu na dzieri 27 marca 2018r. tj. w 

dniu dzisiejszym o godz. 13.00 i te2 nie ma tego punktu w porzqdku obrad. Jest 

natomiast punkt dotyczqcy zwickszenia wartoki na zadanie: budowa drogi na 

odc. Pultusk ul. Mickiewicza —Lipniki Stare a wniosek Pana Dyrektora wplynql 

23 marca br. tj. piqtek. Wniosek od Pana dr Gajdy wplynql 19 marca 2018r. 

Radny poinformowal, i2 uzasadnienie do uchwaly, jak rownie2 wniosek dr Gajdy 

radni otrzymali wczoraj. Radny K. Lachmariski poinformowal, Ze do niego 

dokumenty dotarly o godz. 14.25 i w tym terminie otrzymal te2 informacjc w 

sprawie rozszerzenia dzisiejszego porzqdku Komisji, jak i rozszerzenia porzqdku 

Sesji. W zwiqzku z tym radny poinformowal, 2e ma pytanie i poddaje pod 

rozwage radnym sprawc dotyczqcq glosowania. 

Zdaniem radnego wprowadzanie tego tematu do porzqdku obrad, w takim trybie, 

jest niezasadne. Tematy to nie byly przedmiotem obrad Komisji 20 marca br. i nie 

byly uwzglcdnione w zawiadomieniu na dzisiejsze Komisje. Radny 

poinformowal, ze wniosek Pana Gajdy wplynql 19 marca br., a wniosek Pana 

Kaczmarczyka — Dyrektora ZDP o zwiekszenie grodkow na droge na odc. 

Pultusk- Lipniki Stare, wplynql 23 marca 2018r. 

Radny poinformowal, ze cyt. „stqd pytanie i daje to teZ pod rozwagg i prosi o 

odpowied2, skid takie tempo o przyspieszenie w tak waZnej kwestii jak Szpital. 

Po drugie szpital zapewnia opiekc, ale jest to te2 duty zaklad pracy. Co sic nagle 

wydarzylo nadzwyczajnego micdzy pi4tkiem a poniedzialkiem, .2e w piqtek nie 

wprowadzono tego punktu do porzqdku obrad Komisji tylko wprowadzono 

wczoraj". Radny poinformowal, ze dokumenty otrzymal o godz. 14.25. 

Radny zapytal, dlaczego nie pogwicca sic temu tematowi oddzielnej Komisji, 

oddzielnej Sesji Rady Powiatu, Zeby temat omowie, Zeby pod* przemyglane i 

zasadne decyzje. Radny poinformowal, Ze nie potrafi sic wypowiedziee w sprawie 
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dokumentow, tej propozycji zmiany uchwal chociaZby z tej racji, 2e wymaga ona 

te.2 opinii radcy prawnego. Kolejna rzecz to to, 2e nie ma pewnoki, na co powiat 

wyraZa zgodc a na co nie, dlatego 2e materialy zostaly poino przekazane. 

Z posiedzenia dzisiejszej komisji Radni dowiedzieli sic, ze ta zasadnicza zmiana, 

jaka nastqpila w zapisach umowy poddzier2awy i umowie konsolidacyjnej 

dotyczy tego, ze od podmiotu, czyli spolki Gajda-Med., nie jest wymagana zgoda 

na prowadzenie inwestycj i a jest tylko informowanie organu powiatu o zmianach, 

np. w przypadku przebudowania §cian, czy jakig remontow adaptacyjnych. 

Radny zaznaczyl, ze to, co mowi, to Radni wiedzq z dzisiejszej Komisji i Panu 

Starokie poddaje pod rozwagc, czy dzierZawiqc np. wlasny dom, czy taki 

majqtek, czy Pan Starosta nie chcialby wiedziee, jakie inwestycje bedzie 

wykonywal poddzierZawca. Radny poinformowal, ze on chcialby o tym wiedziee. 

Wiec jakby tylko informowanie o tym, 2e w wynajmowanym od Pana Starosty 

domu np. bcdzie robiony jeden duty pok6j, zamiast czterech malych, to jest troche 

nierozsqdnym krokiem. Radny poinformowal, ze poddaje to pod dyskusjc 

Radnych. 

Radny wnioskowal, aby radni rozwaZyli takq propozycje, 2eby jednak nie byl 

procedowany ten punkt. Choe nie jest to w kompetencji Rady Powiatu, jednak nie 

bylo Zadnej informacji dotyczqcej funkcjonowania szpitala, jakie zostaly zawarte 

kontrakty, jak vvyglqda sytuacja, je§li chodzi o zatrudnienie, czy chociazby 

pytanie z dzisiejszej komisji, Radni nie maj4 wiedzy np. o koncepcji i 

funkcjonowania szpitala na przyszlo§e. Radny uwaZa, ze powinno po§wiccie sic 

temu oddzielnq Sesje i oddzielne Komisje, Zeby to doglebnie przeanalizowae. 

Radny poinformowal, ze poddaje to pod wqtpliwo§e, jak rownie2 wniosek Pana 

Starosty. 

Radny poinformowal, 2e nawet tak sic zastanawia czy Radnym w ogole nie 

wydaje sic ta sytuacja podejrzana, ze Rada, w tym trybie proceduje, przy tak 

waZnym temacie jakim jest sprawa szpitala powiatowego, w zasadzie 

5 



najwiekszego zakladu pracy w Pultusku, kt6ry pelni podstawowq funkcje i 

podstawowe zadanie, do ktOrego jest powolany powiat, przy zapewnieniu opieki 

zdrowotnej mieszkancom. 

Radny wnioskowal o rozwagc, Zeby jednak wycofae sic z tej drogi, 2eby nie 

wnosie tego punktu pod dzisiejsze obrady. Radny wyjasnil, 2e nie rozstrzyga, czy 

droga pana doktora jest sluszna, czy niesluszna. Po prostu Radni nie mieli czasu 

Zeby sic z tym zapoznae, czy Zeby podjqe odpowiedzialnq decyzje, jako radni rady 

powiatu. 

Przewodniczqcy zarzgdzil glosowanie nad uzupelnieniem porzqdku Sesji o punkt 

Podjccie uchwaly w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji podmiot6w 

leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze 

powiatu pultuskiego : 

Za glosowalo 	 9 radnych 

Przeciw 
	

5 radnych 

Wstrzymalo sic 
	

0 

Temat zostanie om6wiony jak punkt „20 a" porzqdku obrad. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad uzupelnieniem porzqdku Sesji o punkt 

Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie zmian w umowie 

poddzierZawy i dzierZawy nieruchomoki i ruchomoki 

Za glosowalo 	 9 radnych 

Przeciw 
	

5 radnych 

Wstrzymalo sic 
	

0 

Temat zostanie omowiony jak punkt „20 b" porzqdku obrad. 

Przewodniczqcy zwrocil sic do radnych z pytaniem, czy czytae porzqdek Sesji? 
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W zwiqzku z decyzja radnych o nieodczytywaniu porzqdku Sesji, 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem porzqdku Sesji Rady 

Powiatu 

Za glosowalo 	 9 radnych 

Przeciw 	 5 radnych 

Wstrzymalo sic 	 0 

Porzqdek zostal przyjcty. 

Sesja bedzie prowadzona wedlug niZej podanego porzqdku. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Wrcczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za osiqgniccie wysokich wynikow sportowych. 

3. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

4. Przyjecie protokolow XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z dziatalnoki Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku za rok 

2017 

7. Sprawozdanie z dzialalno§ci Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

za rok 2017. 

8. Informacja o stanie bezpieczelistwa, ochrony przeciwpo2arowej, 

zagrozeniach poZarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu 

operacyjnym powiatu pultuskiego. 

9. Informacja o stanie bezpieczenstwa sanitamego powiatu pultuskiego 

za rok 2017r. 

10. Sprawozdanie Dyrektora z dzialalno§ci merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za rok 2017. 

11. Sprawozdanie z realizacj i 	Strategii Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim za rok 2017. 
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12.Sprawozdanie z efektow pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastepczej 

za 2017 rok. 

13.Podjecie uchwaly w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastepczej w Powiecie Pultuskim na lata 2018-2020. 

14.Podjecie uchwaly w sprawie okregenia zadari finansowych w 2018r. ze 

§rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacj i Osob Niepelnosprawnych 

oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowari 

obowiqzujqcych w 2018 roku. 

15. Sprawozdanie z wysokoki §rednich wynagrodzen nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

16. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

17.Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 20 grudnia 2017r. 

18. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 

ogOlnodostepnych funkcjonujqcych na terenie powiatu pultuskiego. 

19. Sprawozdania z dzialalnoki komisji stalych Rady Powiatu za 2017rok. 

20.Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady 

Powiatu. 

20 a) Podjecie uchwaly w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji 

podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

na obszarze powiatu pultuskiego. 

20 b) Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na dokonanie zmian w 

umowie poddzierZawy i dzier2awy nieruchomoki i ruchomoki. 

21.Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

22.Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu 

powiatu. 
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23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24.Wnioski i o§Wiadczenia radnych. 

25.Zamkniccie Sesji. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Przyjecie protokolow XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze do dnia dzisiejszego nie wplyncly Zadne 

wnioski ani uwagi dotyczqce protokolow Sesji Rady Powiatu. Nastypnie zwrocil 

sic z zapytaniem, czy kto§ z Panstwa Radnych chcialby zabrae glos w powy2szej 

sprawie? 

Wobec braku wnioskow Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem 

protokolu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Protokoly Nr XXXVI/2017 i XXXVII/2018 zostaly przyjgte. 

Ad. 5 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iz w zwiqzku z tym, ze jeste§my po okresie 

zimowym stan drog w tej chwili jest dose trudny. Mimo to, 2e Dyrektor ZDP ze 

swojq zalogq stara sic, aby ten stan poprawie, niemniej jednak Radny 

poinformowal, 2e na posiedzeniach Komisji, Radny zadawal pytania, czy na dzien 

dzisiejszy zabezpieczono §rodki finansowe i takie sily fizyczne, Zeby mo2na bylo, 
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na bie2qco wykonae wszystkie to uszczerbki, ktOre sq. na terenie powiatu 

pultuskiego. 

Radna K.Estkowska- poinformowala, l2 chcialaby zapyta6 o plany zwi4zane z 

ulicq Bartodziejskq. 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iZ pierwsze j ego pytanie dotyczy budowy 

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pultusku, na jakim jest etapie. 

Powiat przekazal na ten cel §rodki finansowe, dlatego Radny poprosil Pana 

Staroste o odpowiedi. 

Drugie pytanie dotyczy inwestycji drogowej na tzw. wyspie tj. ul. Sportowa, ul. 

Zaulek, ul. Stare Miasto, ul. Solna, ul. Panny Marii i ul. Sukiennicza - miala bye 

wykonywana inwestycja wspolnie z miastem Pultusk, stud te2 pytanie czy bedzie 

wykonywana i w jakim zakresie. 

Trzecie pytanie wipe sic z wnioskiem podnoszonym przez Klub Rady Prawa i 

Sprawiedliwoki dotyczqcy zakupu samochodu dla Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Pultusku. 

Z protokolu posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu 7 grudnia 2017r. wynika, Ze 

Zarzqd obradowal nad tym tematem. Jest zapis, Ze w konsekwencji oczywikie 

panstwo powolujecie sic na to, ze w ramach bezpieczenstwa wydatkowane sq. 

§rodki finansowe na wykonywanie dr6g, na poprawc stanu budynk6w 

o§wiatowych, zakup dzialki pod nowt. Komendc Policji i 2e paristwo rozwaZycie 

wniosek WOPR w 2019 roku. W aspekcie tego przesuniecia, ktore omawiano na 

posiedzeniach komisji jest sluszne, jednak Radny chcialy dowiedziee sic od Pana 

Starosty, kiedy ten zakup bedzie zrealizowany, czy dofinansowany? 

Radny poinformowal, 2e wczoraj rozmawial z Ministrem Panem H. 

Kowalczykiem, ktOry przekazal, 2e podpisal wyniki konkursu, gdzie jest zapisane 

dofinansowanie zakupu samochodu dla WOPR w Pultusku w wysokoki 100 tys. 

A. Radny poinformowal, 2e zna propozycje jakq Starosta zio2y1Prezesowi P. M. 

Osicy w sprawie dofinansowania zakupu w wysokoki 50.000z1. Radny uwa2a, 

Ze jest to troche lekcewa2qce. 
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Starosta Pultuski- poinformowal, Ze Radny K. Lachmariski nie jest na bie4co i 

wprowadza w blqd. Sq. inne ustalenia. 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, Ze wobec tego ma pytanie do tej 

informacji. Czy Pan Starosta przewiduje dofinansowanie w wysokoki 100 tys. zi 

do zakupu tego samochodu? Radny wyja§nil, 2e nie wprowadza w blqd, tylko ma 

takq wiedze. JeZeli Pan Starosta ma innq. wiedzg, to Radny poprosil o 

sprostowanie w odpowiedziach na interpelacje. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodnicz4cych Komisji o przedstawienia 

opinii Komisji. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczeristwa — Pana 

Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodnicmcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

i2 Komisja Bezpieczeristwa obradowala dwukrotnie tj. na posiedzeniu w dniu 20 

marca 2018r. oraz w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2018r. Komisja 

Bezpieczeristwa pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce przedmiotem 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Natomiast odnognie zaopiniowania projektow uchwal w sprawie: 

- zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych, 

- vvyra2enia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierzawy i dzierZawy 

nieruchomoki i ruchomoki wynik glosowania byl nastcpujqcy: 

Za glosowalo 	 2 radnych 

Przeciw 	 2 radnych 

Wstrzymalo sic 	 1 radny 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Spraw Spolecznych — Paniq 

Krystyne Estkowskq o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyna Estkowskq - 
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poinformowala, iz Komisja Spraw Spolecznych obradujqca 20 marca 2018r. 

i 27 marca 2018r. pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczgcy poprosil Przewodniczq.cego Komisji Polityki Regionalnej i 

Promocji — Pana Witolda Saracyna o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pan Witold Saracyn —

poinformowal, iZ Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowala na 

posiedzeniu w dniu 20 marca 2018r. oraz 27 marca 2018r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowala tematy dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. Natomiast odnokiie 

zaopiniowania projektow uchwal w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji 

podmiot6w leczniczych oraz wyraZenia zgody na dokonanie zmian w umowie 

poddzierZawy i dzierZawy nieruchomoki i ruchomoki wynik glosowania 

byl nastepujqcy: 

Za glosowalo 	 3 radnych 

Przeciw 	 3 radnych 

Wstrzymalo sic 	 1 radny 

Przewodniczgcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Budzetu i Finans6w — Paniq 

Emilie Gqseckg o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqca Komisji BudZetu i Finans6w Pani Emilia Gqsecka -

poinformowala, i2 Komisja Bud2etu i Finansow obradowala na posiedzeniach w 

dniach 20 marca 2018r. oraz 27 marca 2018r. Komisja pozytywnie zaopiniowala 

tematy bedqce przedmiotem obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Ad. 6 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z dzialalnogci Komisji Bezpieczeristwa i Porzqdku za rok 

2017. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 powy2sze sprawozdanie Szanowni Radni 
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otrzymali na pigmie. Bylo ono rownie2 przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Paristwa radnych, 

chcialby zabrae glos w powy2szej sprawie. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, l2 radni na wspolnym posiedzeniu Komisji 

dose szczegolowo omawiali sprawy dotycz4ce bezpieczeristwa. W zwiqzku z tym 

radny poinformowal, Ze chcialby podzickowae, poniewa2 w porzqdku dzisiejszej 

Sesji ten punkt zostal umieszczony na poczqtku i z drugiej strony radny 

poinformowal, .2e chcialby dae taki wyraz szacunku tym osobom a w 

szczegolno§ci obecnemu na sali Dyrektorowi Wydzialu Zarzqdzania 

Kryzysowego p. Dynakowi, ktory tq. swoja dzialalnoge sprawuje w spos6b 

przedni. Radny poinformowal, Ze wie o tym dlatego, Ze bo ma bezpo§rednie 

doczynienia i wszystkie rzeczy dotyczqce stanu bezpieczeristwa na terenie 

powiatu pultuskiego sq. rozwiqzywane na bie2qco i bardzo dobrze. 

W zwiazku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyj cciem sprawozdania. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Sprawozdanie zostai'o przyjcte. 

Ad. 7 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z dzialalnoki Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

za rok 2017. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ sprawozdanie bylo om6wione podczas 

posiedzen komisji Rady Powiatu. 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Paristwa radnych, 

chcialby zabrae glos w powy2szej sprawie. 

Radny T. Nalewajk- poinformowal, i2 ma pytanie do Pana Komendanta poniewa2 

byl na spotkaniu, podczas ktOrego byla omawiana mapa zagroZen drogowych. 
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Obecnie policjanci uczestniczq w spotkaniach sprawozdawczych Ochotniczych 

Stray Poarnych i rownie2 o tym informuja. 

Padlo takie stwierdzenie, 2e jeZeli jest informacja poprzez klikniycie jednej osoby 

w ciqgu jednego dnia lub mote czykiej, to policja ma trzy dni na sprawdzenie. 

Radny prosil o informacjy na ten temat, bo mapa zagro2e1i stala sic dose 

popularna. 

Zastypca Komendanta Powiatowego Policji w Pultusku p. P.Anto§kiewicz-

poinformowal, iz policja ma obowiqzek weryfikacji zgloszonego zagro2enia. Jest 

trzy dni na podjccie dzialari. To, ze Policja nie sprawdzi tego zagro2enia, to nie 

znaczy , ze sic nim nie zajmuje. Caly czas policja ma na uwadze wszystkie 

zgloszenia. Je§li po pewnym czasie Policja nie potwierdzi, ze jest takie 

zagroZenie, to sic nim nie zajmuje. Natomiast, jeZeli potwierdzi to sic nim 

zajmuje. KaZdy z jednego komputera, mote zrobie jedno zgloszenie dziennie. Pan 

Komendant zachycal do tego, jeZeli sq. jakie§ problemy. 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz w zwiqzku z tym, .2e jest Przewodniczqcym 

Komisji Bezpieczelistwa chcialby poinformowae, i.2 kilka dni temu na tej Sali 

odbyla sic narada robocza z udzialem Komendanta Wojew6dzkiego Policji. Byl 

zaproszony Burmistrz Pultuska i wojtowie z terenu powiatu. Zostala 

przeprowadzona debata. W zwiqzku z tym wszystkie glosy, ktore padaly ze strony 

uczestnikow tej debaty, byly bardzo dobrze nastawione do Policji, 2e policja na 

trenie powiatu pultuskiego spelnia swoje zadania, 2e jest widoczna na ulicach, ze 

to co powiedzial Radny p. Nalewajk, 2e mapa bezpieczenstwa dziala dobrze. 

Radny poinformowal, ze w lOnej rozmowie, kt6rej §wiadkiem byl 

Przewodniczgcy Rady zadal pytanie Komendantowi Wojewodzkiemu odnognie 

budowy Komendy na terenie powiatu pultuskiego. Odpowiedi byla pozytywna, 

ze jest w fazie realizacji. 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjyciem sprawozdania. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 
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Wstrzymalo sic 

Sprawozdanie zostai'o przyjcte. 

Ad. 8 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o stanie bezpieczenstwa, ochrony przeciwpoiarowej, 

zagroieniach poiarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu 

operacyjnym powiatu pultuskiego. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 powy2szq. informacjc Szanowni Radni 

otrzymali na pigmie. Omowili jq podczas posiedzen komisji. 

Przewodnicz4cy zwrocil sic z pytaniem czy Pan Komendant chcialby uzupelnie 

przekazanq informacj c? 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Palistwa, chcialby 

zabrae glos w powyZszej sprawie. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iZ w zwiqzku z tym l2 w tej chwili stra.2 po2arna 

nie zajmuje sic tylko i vvylqcznie gaszeniem po2arow ale teZ udzielaniem 

wszelkiej pomocy dotyczq.cej bezpieczelistwa, Radny zwrocil sic do Pana 

Komendanta aby na rcce straZakow przekazal podzickowania, bo „wypelniacie 

swojq misje znakomicie". 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjeciem informacji. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Informacja zostai1a przyjcta. 

Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o stanie bezpieczenstwa sanitarnego powiatu pultuskiego 

za rok 2017r. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 Informacja omowiona byla na posiedzeniu 
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Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy Pan Inspektor chcialby uzupelnie 

przekazanq informacj c? 

Nastcpnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto z Panstwa, chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy zarzqdzil 

przyj cciem informacj i. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

glosowanie nad 

Informacja zostaila przyjeta. 

Ad. 10 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesj i Sprawozdanie Dyrektora z dzialalnoki merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za rok 2017. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ powy2sze sprawozdanie Szanowni Radni 

otrzymali na pigmie. Omowili je rownie2 na posiedzeniu komisji. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy Pani Dyrektor chcialby uzupelnie 

przekazane sprawozdanie? 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Panstwa, chcialby 

zabrae glos w powyZszej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem sprawozdania 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Sprawozdanie zostalo przyjete. 
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Ad. 11 

Przewodniczqcy zarmdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim za rok 2017. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz powy2sze sprawozdanie Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Bylo ono rownieZ przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy Pani Dyrektor chcialby uzupelnie 

przekazane sprawozdanie? 

Nastcpnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Patistwa, chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem sprawozdania 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Sprawozdanie zostaio przyjete. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z efektow pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastepczej za 2017 rok. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz sprawozdanie Szanowni Radni otrzymali na 

pi§mie. Omowili je rownie2 podczas posiedzenia komisji. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy Pani Dyrektor chcialby uzupelnio 

przekazane sprawozdanie? 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Paristwa, chcialby 

zabrae glos w powyZszej sprawie. 

W zwi4zku z brakiem pytan Przewodnicz4cy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem sprawozdania 
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Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Sprawozdanie zostalo przyjete. 

Ad. 13 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastepczej w Powiecie Pultuskim na lata 2018 2020. 

Przewodniczq.cy zwrocil sic z pytaniem czy sq. pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastcpczej w Powiecie Pultuskim na 

lata 2018 2020 i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 
	

14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXVIII/222/2018 zostai'a podjgta. 

Ad. 14 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porz4dku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie okreglenia zadan finansowych w 2018r. ze 

grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowari 

obowigzujqcych w 2018 roku. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

okre§lenia zadan finansowych w 2018r. ze §rodkow Palistwowego Funduszu 

Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych 

kryteri6w przyznawania dofinansowan obowiqzujqcych w 2018 roku i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 
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Wstrzymalo sic 

Uchwaita Nr XXXVIII/223/2018 zostai'a podjeta. 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z wysokoki grednich wynagrodzeri nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ sprawozdanie Szanowni Radni omowili na 

posiedzeniu Komisji. 

Nastcpnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem, czy kto§ z Panstwa, chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie. 

Radny K. Lachmanski- zapytal, czy §rednie wynagrodzenia nauczycieli sq 

zbliZone do tych, jakie sq wymagane? Czy doplacano na jakig stopniach awansu? 

Dyrektor K. Jankowska- odpowiedziala, ze osiqgneli§my wymagane §rednie 

wynagrodzenia okreglone w Karcie Nauczyciela. Nie bylo potrzeby wyplaty 

dodatku uzupelniajqcego. Kwota roZnicy pomiedzy wydatkami poniesionymi a 

wymaganymi §rednimi to ponad 1 min zl. 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem sprawozdania 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Sprawozdanie zosta'o przyjvte. 

Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmanski- zapytal, z jakich §rodkow przeniesiono 1 min zi z 
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przeznaczeniem na przebudowe drogi - ul. Mickiewicza? Czy rozwaZano inne 

rozwiqzania, je§li chodzi o terminy? Radny poinformowal, ze Dyrektor ZDP i 

Starosta przedstawili na posiedzeniach Komisji porownanie cen z rokiem 

ubieglym, na wykonanie przebudowy drug. Natomiast Radny poinformowal, ze 

ma takie pytanie ze wzglcdu na terminy, poniewaZ z posiedzen komisji wie, ze 

bedzie wykonywana kanalizacja ul. Mickiewicza a termin jej zakoliczenia to 

paidziernik. Czy rozwaZano inne rozwiqzania, czy terminy to nas obligujq? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, ze §rodki finansowe na przebudowc drogi 

pochodzq z nadvvyZki budZetowej 2017 roku. Je§li chodzi o termin, to zdaniem 

Starosty jest on odpowiedni, poniewaZ jest to zakoficzenie realizacji zadania. 

Natomiast przebudowa ul. Mickiewicza — jest inwestycji dwuletniq, tj. trwa do 

maja 2019r. Je§li chodzi o kanalizacje, to jest scisla wspolpraca z Prezesem 

Wodociqgow i Kanalizacji, ktOry obiecal, ze kanalizacja, ktora jest do wykonania 

po stronie miasta, bedzie wykonana w miesiq.cach wrzesieri-pa2dziernik. Starosta 

uwaZa, ze to nie bedzie kolidowalo z pracami drogowymi, kt6re bedq realizowane 

na jesieni tego roku. 

Radny K. Lachmaliski — poinformowal, ze Pan Starosta m6wi o przyjctym 

harmonogramie realizacji tej inwestycji. Natomiast Radny poinformowal, ze 

chodzi mu o cos zupelnie innego. Wybrano jeden ze sposobow, czyli 

dofinansowanie tej inwestycji w vvysokoki 2 min zl, teraz pytanie czy byly 

rozpatrywane teZ inne warianty np. drugi przetarg? Bo 2 min zi, to ok 28% 

droZszy koszt inwestycji, z czego jak wiadomo udzial Marszalka Wojewodztwa 

jest taki sam. Natomiast udzial powiatu, przewidywany do tej port' 2,3mln z1, 

zwicksza sic o 2 min zl. Radny poinformowal, ze mowi o inwestycji dwuletniej. 

Starosta Pultuski- poinformowal, ze je§li we2miemy pod uwagg dofinansowanie 

a jest podpisana umowa z gmin4 PIA-tusk, to dofinansowanie jest na poziomie 50% 

do inwestycji. Mona bylo po raz kolejny oglasza6 przetarg i nad tym zastanawial 

sic Zarzqd Powiatu. Jednak z do§wiadczenia wiadomo, ze inne samorzqkly 

oglaszaly kolejne przetargi i z obserwacji wiadomo, ze ceny byly jeszcze wy2sze. 

Nasz powiat take moglby tylko narazie sic na takie ryzyko, ze to bylaby kwota 
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wy2sza o kolejne 300-500 tys. zl 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego z 

uwzglcdnieniem zmian wprowadzonych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 

Rady Powiatu i zarzgdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXVIII/224/2018 zostala podjcta. 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVV218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z 

dnia 20 grudnia 2017r. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly z w sprawie 

zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

z uwzglcdnieniem zmian wprowadzonych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 

Rady Powiatu i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 
	

14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXVIII/225/2018 zostala podjcta. 

Z Sali wyszedl radny K Lachmafiski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych. 
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Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 

ogolnodostepnych funkcjonujqcych na terenie powiatu pultuskiego. 

Przewodnicz4cy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostcpnych funkcjonujqcych na 

terenie powiatu pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 
	

13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Jeden radny nie brat udzialu w glosowaniu — nie byl obecny na Sali Rady. 

Uchwala Nr XXXVIII/226/2018 zostala podjyta. 

Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdania z dzialalnoki komisji stalych Rady Powiatu za 2017rok. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Panstwa, chcialby zabrae glos 

w powy2szej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjeciem sprawozdan. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Jeden radny nie bra' udzialu w glosowaniu — nie byl obecny na Sali Rady. 

Sprawozdania zostaly przyjcte. 

Ad. 20 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia piano* pracy Komisji Rady 

Powiatu. 
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Przewodniczacy zwrocil sic z pytaniem czy sa pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiazku z brakiem pytali Przewodniczacy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady Powiatu i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podj cciem. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Jeden radny nie brat udzialu w glosowaniu — nie byl obecny na Sali Rady. 

Uchwala Nr =VH1/227/2018 zostala podjcta. 

Ad. 20a 

Przewodniczacy zarzqdzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji 

podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

na obszarze powiatu pultuskiego. 

Przewodniczqcy prosil o zadawanie pytan. 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iZ ma pytanie do uchwal dotyczqcych 

lecznictwa. Zapytal, jaki jest cel podjccia tych uchwal ? Czy to ma poprawie stan 

medyczny istniejacej placowki, czy te2 rzeczywikie, tak jak Pan dr. Gajda 

twierdzil na Komisjach, ma poprawie czy przyniek lepsze rezultaty w 

uzyskiwaniu kontraktow, funduszy? 

Robert Gajda Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku- poinformowal, i2 cel jest jeden tj. zdobywanie nowych 

uslug dla spolecznoki pultuskiej. Wlakiwie ulatwienie zdobywania nowych 

kontraktow, ulatwienie w zdobywaniu i zatrudnianiu nowych lekarzy, ulatwienie 

w pozyskiwaniu inwestorow. Innego celu nie ma. To sa glowne cele. To moZna 

rozwijae dlugo, ale bez tych zmian nie jest mo2liwe ani pozyskiwanie 

inwestor6w, ani pozyskiwanie kontraktow, ani pozyskiwanie nowych lekarzy, ani 

pozyskiwanie nowych gwiadczeti. 

Radny M. Barszcz- poinformowal, Ze cyt. „czyli sugeruje Pan, 2e gdyby 

rzeczywikie tych zmian by nie bylo to Rada Powiatu w Pultusku, majqc na my§li 
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dobro swoich mieszkatic6w, negatywnie by sic odnosila do Pana propozycji?" 

Robert Gajda Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku- poinformowal, iZ gdyby Rada tego nie przeglosowala, to 

bylaby jakby za tym, Zeby szpital mial klopoty w tych sprawach, o ktorych mowil, 

czyli utrudnilaby pozyskiwanie kontraktow, utrudnilaby inwestowanie, 

utrudnilaby zatrudnianie nowych lekarzy, rozwijanie §wiadczen medycznych. 

Na Salg wszedl radny K Lachmanski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

14 radnych. 

Radny M. Barszcz- poinformowal, Ze cyt. „czyli rozumiem, Ze przez ten okres od 

kiedy Pan jest szefem tego szpitala, takich problemow nie bylo do tej port', tylko 

one sic pojawily teraz?" 

Robert Gajda Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku- poinformowal, iZ te problemy byly. One nie wybuchly 

skandalem, ale byly od samego poczqtku. Dwa skandale byly takie, Ze dwoch 

inwestor6w, ktorzy chcieli uruchomie oddzial kardiologii interwencyjnej w 

Pultusku i oddzial neurologii, zrezygnowalo. Czyli kolo Pultuska przeszlo 12 min 

z1 z tego powodu, ze te blcdy w umowie konsolidacyjnej tkwily od samego 

poczqtku. Nikt ich nie wiedzial. Niekt6re osoby te blcdy widzialy natomiast nie 

wypowiadaly sic w sposob j ednoznaczny. Natomiast zauwaZali to inwestorzy i 

zobaczyl to teZ bank, kiedy zwrOcono sic z ewentualnym finansowaniem 

inwestycji, ktOry stwierdzil Ze blcdy kt6re sq. w umowie nie pozwalajq na 

inwestowanie, bo umowa jest blednie skonstruowana. 

Radna K. Estkowska- poinformowala, Ze cyt. „zastanawia sic, co stoi na 

przeszkodzie Zeby jednak the kilka dni Zeby usia§e i jednak omOwie. Dlaczego 

dzi§, akurat w tym momencie?". 

Robert Gajda Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku- poinformowal, Ze cyt. „jest to waZne, bo jest to gra 

kontraktow, ktore sq. do realizowania od 1 kwietnia. WiqZq sic one z 
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zatrudnieniem nowych ludzi i z zakupem sprzctu na poziomie 500 tys zi albo 

uruchamiamy kontrakty i ta umowa ma sens i ta umowa, ktora pozwala realizowae 

te kontrakty i zatrudniae te osoby albo dzi§ stoimy przed takim dylematem, Ze nie 

zalatwiamy tego i 1 kwietnia te umowy nie moglyby wystartowae. A mowie o 

nich od bardzo dawna. Zapraszalem panstwa na spotkanie na otwarcie Izby 

przyjce, gdzie chcialem bardzo szeroko i Ci radni, ktorzy byli bardzo szeroko 

slyszeli o tych tematach. Spotykali§my sic 4 czy 6 dni temu i dwie godziny 

rozmawiali§my tylko o tym" Pan R.Gajda poinformowal, ze na ten temat 

rozmawial z radnymi. Z p. Krzysztofem Lachmatiskim rozmawial od grudnia i 

sprawa nie wyskoczyla ja kroliczek z kapelusza. Sprawa trwala od sierpnia a nie 

tylko dzi§. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, ze cyt. „Panie Przewodniczqcy ja otrzymalem 

uchwale , otrzymalem wniosek Pana Dyrektora Gajdy i otrzymalem dwa aneksy 

natomiast w moich materialach nie ma umow. W zwiqzku z tym bardzo wierzc w 

bardzo dobre intencje Pana doktora, ale w tak krotkim czasie tylko przy samych 

aneksach trudno odnie§e sic do uchwal." 

Radca Prawny J. Godlewski- poinformowal, i2 chcialby tylko doprecyzowae, bo 

Pan doktor 1141 pewnego skrotu my§lowego. W umowach nie ma blcdow 

prawnych. Mecenas poinformowal, 2e rozumie, iz panu doktorowi chodzilo o 

zapisy, ktore wzmocnilyby trwalok tych projektow. Trwalok tych projektow w 

zakresie konieczno§ci jakby zapewnienia ciqglego §wiadczenia uslug 

zdrowotnych i tych dzialati prorozwoj owych. Natomiast nie mozemy mowie o 

umowach, ze posiadaja, wady prawne. Panu doktorowi, zapewne chodzilo o 

sytuacjc dotyczqcq wzmocnienia, doprecyzowania pewnych zapisow w 

szczegolno§ci zwiqzanych z ewentualnym rozwiqzaniem kontraktow przez NFZ 

czy tez brakiem uzyskiwania w okregonej sytuacji zgody powiatu na dzialania 

inwestycyjne. Zastqpienia tego wymogu obowiqzkiem informowania. 

Mecenas podkre§lil, .2e co do zasady cyt. „przeslanki dotyczqce rozwiqzania 

umowy dzier2awy, podstawowych elementow jak i umowy konsolidacyjnej, nie 

ulegajq zmianie bo trzeba to czytae w kontekkie calego elementu jakim jest 
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funkcjonowanie szpitala. Rozmowa o jednej umowie dzierZawy w kontekkie 

niepatrzenia na calok tego zadania inwestycyjnego, w caloki tego projektu 

wieloletniego to tak naprawde nie ma sensu, bo to wszystko trzeba analizowae w 

kontekkie dlugoletniej polityki i wieloletniego zwiqzania sic dwoch partner6w 

celem realizacji tego zadania. Ulegajq doprecyzowaniu pewne elementy po to, 

Zeby uniknqe jaki§ wqtpliwoki i Zeby to dzialalnok rozwijala sic w sposob 

dynamiczny" 

Radny M.Barszcz- poinformowal, ze cyt. „czyli jak mowilem Panie Mecenasie 

na Komisji w zwiqzku z tym, ze do tej port' byla sytuacja taka, ze jeZeli pan 

doktor chcial zrobie jakie§ tam elementy przebudowy, ktOre by ulatwily 

funkcjonowanie tego szpitala wewnqtrz, mow* tak wprost zburzenie, czy 

postawienie nowych scianek dzialowych, to doktor musial sic pytae o zgode 

radnych. W tej chwili praktycznie mow* pan doktor tylko zawiadamia Zarzqd 

Powiatu, ze dokonuje takich czynnoki zgodnie ze sztukq. budowlanq. a juz nie 

musi pytae rady." 

Radca Prawny J. Godlewski- poinformowal, ze cyt. „musi poinformowae ale jak 

weZmiemy inne przepisy to nie zwalnia to z obowiqzku przestrzegania prawa 

wszelkich pozwolen, czy teZ zgloszen, kt6re sq wymagane przepisami prawa 

budowlanego. Jest obowiqzek informacyjny a zgoda pozostaje przy elemencie 

polegajqcym na wznoszeniu nowych budynkow. Nie wylq.cza to obowiqzkow 

wynikajqcych z przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqzego. Ta umowa nie 

oznacza, ze inwestor zwolniony jest z obowiqzku uzyskania pozwolenia na 

budowc. Poza tym prosze zwrocie uwage na zapisy, ktore pozostajg. W przypadku 

naruszenia tego obowiqzku, czyli niepoinformowaniu czy teZ realizowania takich 

zadan niezgodnie z przeznaczeniem, powiat ma prawo wypowiedziee umowe 

dzierZawy. Ten zapis pozostaje." 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego i 
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zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 9 radnych 

Przeciw 	 5 radnych 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr =VH1/228/2018 zostala podjgta. 

Ad. 20b 

Przewodniczqcy zarzqdzil przyst4pienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na dokonanie zmian w 

umowie poddzieriawy i dzieriawy nieruchomoki i ruchomogei. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

wyraZenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierZawy i dzierZawy 

nieruchomoki i ruchomoki i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 9 radnych 

Przeciw 	 5 radnych 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XXXVIII/229/2018 zostala podjyta. 

Robert Gajda Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku- poinformowal, i2 cyt. „musi podziekowae Panu Starokie 

i wszystkim radnym, ktorzy aktywnie uczestniczyli w debatowaniu nad tym 

tematem. To nie jest tak, 2e nie bylo wqtpliwoki. Z Panem Starostq pracuje sic 

dobrze ale nie bardzo dobrze. Takie byly relacje dotyczqce zaakceptowania tych 

punktow. Wiqzalo sic to z wielogodzinnymi rozmowami z prawnikami , z 

wieloma pytaniami zadawanymi przez palistwa radnych, ktorzy w tym procesie 

uczestniczyli i ten ostateczny zapis ulegal stukrotnie zmianom. Mam §wiadomok 

jak bardzo palistwo dbalikie o to, aby nie zostaly naruszone dobra powiatu i Zeby 

dalej powiat mial kontrolc nad tym, co sic dzieje. To z jednej strony a z drugiej 

.2ebym ja mogl dokonywae niezbcdnych inwestycji i dzialari, ktore umo2liwiq 

szybkie pozyskiwanie kontraktow. Teraz odpowiedzialnok jest na mnie, ja nigdy 
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nie przekrocze pewnych granic, bo to prawo dalej mnie obowiqzuje. Natomiast 

mom powiedziee, Ze od dzi§ szpital dostal pozytywnego kopa w strong 

mo2liwo§e rozwoju. Bardzo dziekujc za przeglosowanie". 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, czy je§li idziemy tym tokiem my§lenia to 

Pan Starosta moglby zaplanowae taka sesje, podczas ktOrej dr R. Gajda 

poinformowalby Radnych o bie4cej sytuacji i koncepcji rozwoju szpitala na 

najbliZszy czas? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, Ze my§li, Ze taka Sesja bedzie w kwietniu. 

Ad. 21 

Przewodniczacy zarzadzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzgdku 

Sesji Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczacy poinformowal, Ze informacje Radni otrzymali na pi§mie. 

Zapytal, czy sq pytania w sprawie przedstawionej informacji ? 

Wobec braku pytaii Przewodniczacy zarzadzil glosowanie nad Informacjg na 

temat prac Zarzadu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Informacja zostai'a przyjcta. 

Ad. 22 

Przewodniczqcy zarmdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu pormdku 

Sesji Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Pani Skarbnik - poinformowala, i2 Uchwaly Zarz4du podjcte od poprzedniej Sesji 

Rady Powiatu to: 

- Uchwala Nr 532/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w kt6rej dokonano przeniesien 

w ramach planu finansowego jednostek tj. Zarzqd Dr6g Powiatowych, Nadzor 

Budowlany i kwalifikacja wojskowa. 
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- Uchwala Nr 542/2018 z dnia 2 lutego 2018r. w ktorej dokonano podzialu 

rezerwy celowej o§wiatowej na kwote 53 220z1 z przeznaczeniem na wydatki 

bie24ce SOSW oraz podzial rezerwy na zarzqdzanie kryzysowe w kwocie 

13 973z1. 

- Uchwala Nr 548/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w ktorej dokonano przeniesien w 

ramach planu finansowego jednostek dotyczgce DPS Oldaki i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku. 

- Uchwala Nr 551/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w kt6rej dokonano przeniesien w 

ramach planu finansowego na kwalifikacjc wojskowg na kwote 3 600 zl. 

- Uchwala Nr 554/2018 z dnia 8 marca 2018r. w ktOrej dokonano podzialu 

rezerwy celowej o§wiatowej w wysokoki 21 600z1 z przeznaczeniem na 

stypendia dla uczniow ze szkol ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

pultuski oraz 2000z1 na zadania z zakresu pomocy spolecznej- wydatki bie24ce 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku. 

Wobec braku pytali Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad Informacja na 

temat uchwal Zarmdu Powiatu w sprawie zmian bud2etu powiatu. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Jeden radny nie bra2' udzialu w glosowaniu. 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 23 

Przewodniczqcy zarmdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzgdku 

Sesji Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil Pana Staroste o udzielenie odpowiedzi na zgloszone 

interpelacj e. 

Starosta Pultuski- odpowiadajqc radnemu M. Barszczowi poinformowal, 2e stan 

drug po zimie, jaki jest, to wszyscy widzimy. Poproszono Dyrektora ZDP, aby na 

posiedzeniu Zarzqdu przedstawil zakres potrzeb remontowych wraz z informacjq 
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o iloki km drog. Jest to bardzo duty zakres prac. Na razie zostal zwickszony 

budZet ZDP i sukcesywnie ten budZet bedzie zwickszany, aby to najwicksze 

potrzeby byly zrealizowane. 

Jegi chodzi o pytanie Pani K. Estkowskiej dotyczqce ul. Bartodziejskiej, to 

realizatorem tego zadania jest Gmina Pultusk. Powiat pultuski jest partnerem w 

tym projekcie. Starosta poinformowal, Ze z informacji jakie posiada, to odbyly sic 

trzy przetargi i nie zglosil sic Zaden z wykonawcow. 

Starosta poinformowal, Ze rozmawial o tej sprawie rownieZ z Pani4 Burmistrz, 

ktora przekazala, Ze podjcto takie dzialania aby podzielie zadanie na pakiety ale 

jest te2 warunek, Ze do kaZdego z tych pakietOw musi znale2e sic wykonawca. 

Jegli sic nie znajdzie wykonawca na jeden z tych pakietow, to ten przetarg bedzie 

te2 niewaZny. 

Odpowiadajqc na interpelacjc zgloszon4 przez Radnego p. K. Lachmanskiego dot. 

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji, Starosta poinformowal, Ze tak jak 

przekazal 	radny M.Barszcz, prace projektowe zostaly juZ zlecone. Z 

przeprowadzonej rozmowy z Zastcpcq Komendanta Wojewodzkiego Policji p. M 

wiszcz wynika, Ze w 2018 bcdq przygotowywane dokumenty Zeby w 2019 

ruszye z budowq a w 2020 otworzye nowq komende. 

Odno§nie interpelacji dot. ul. Stare Miasto - drogi powiatowej, to na dzisiejszej 

Sesji Rady Powiatu zostaly przesunicte §rodki na wykonanie dokumentacji 

projektowej i Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, bedzie mogl zlecie 

projektowanie tej drogi. Starosta uwaZa, Ze w tym roku bedzie to wykonane. 

Co do przebudowy ulic na wyspie, to mialo bye wspolne porozumienie z gminq 

Pultusk. Jednak przekazano informacjc, Ze w tym roku Gmina jest w stanie 

zabezpieczye §rodki tylko na dokumentacjc, natomiast na realizacjc tej inwestycji 

nie znajdzie §rodkow. Wobec powyzszego postanowiono, Ze powiat sam bedzie 

realizowae zadanie dotyczqce drogi - ul. Stare Miasto. 
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Radny K. Lachmatiski- poinformowal, 2e cyt. „szkoda, bo ul. Solna, ul. Sportowa 

i ul. Panny Marii jest w fatalnym stanie. Szkoda, 2e to zadanie nie jest realizowane 

w tym roku". 

Starosta Pultuski — poinformowal, 2e o tym na1e2y rozmawiae z Gminq. Pultusk, 

bo faktycznie to drogi sq. w fatalnym stanie. 

Nastcpnie Starosta poinformowal, Ze cyt. „jegli chodzi o WOPR to sq. nowe 

okoliczno§ci. Wiemy o tym, 2e ten wniosek zostal zaakceptowany. Takiej wiedzy 

nie mieli§my jeszcze kilka dni temu. Scisle wspOlpracuje z czlonkami Wodnego 

Pogotowia Ratunkowego z Panem Witoldem Saracynem i z Panem Tadeuszem 

Nalewajkiem i my§lc, 2e Zarzqd podejmie takie dzialania, 2e bcdzie Pan Prezes 

zadowolony. W najbli2szym czasie, my§le, 2e po gwictach, zaprosimy Pana 

Prezesa na Zarzqd, bo mamy jeszcze kilka pytan. Przygotujemy stosowne 

dokumenty i my§le, 2e Pan Prezes bedzie zadowolony z naszej decyzji". 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, 2e cyt. „my§19, 2e to nie chodzi o 

zadowolenie Pana Prezesa.... „ 

Starosta Pultuski —cyt. „nie sadzc, ze Pana..." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, Ze cyt. „moje tat Panie Starosto, bo 

korzystam z tego akwenu wodnego i moja rodzina te2, wiec te2 jestem 2ywo 

zainteresowany. Natomiast podczas mojego pytania, Pan mi przerywal i 

powiedzial, 2e sq pewne okoliczno§ci...jakie to sq. okolicznoki , jakie wystqpily, 

bo z Pana wypowiedzi nie wynika jakie to wla§nie okolicznoki wystqpily 2e 

kwota 50 tys. zi , ktorq Pan oferowal panu Mariuszowi Osicy jakby teraz te2 nie 

padla. Pan m6wi, 2e my§li, 2e Pan tq sprawc zalatwi, wiec chcialbym takiej 

jednoznacznej deklaracji od Pana Staroty , .2e grodki w wysokok takiej i takiej 

zostanq przesunicte na sesji takiej i takiej. Oczekujc od Pana takiej deklaracji". 

Starosta Pultuski — odpowiedzial, 2e cyt. „decyzjc podejmie Zarzqd, ale jak ju2 

wspominalem pan Witold Saracyn i Pan Tadeusz Nalewajk pilnujq tej sprawy i 

my§le, 2e bcdzie pozytywnie zalatwiona". 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, 2e cyt. „to byl wniosek Zarzqdu WOPR. 

Na razie ja pytam o to, wiec nie bardzo rozumiem dlaczego Pan m6wi o Panu 
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Witoldzie i Panu Tadeuszu. Nie mam nic przeciwko Nim, ale jako§ nie slyszalem 

Zeby sic pytali o ten samochod". 

Starosta Pultuski — odpowiedzial, Ze cyt. „nie musi to rozmowa odbywae sic na 

sesji mo2 na przyjk do mnie i porozmawiae na spokojnie". 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, Ze cyt. „nauczony dogwiadczeniem z 

Panem Starostq , wiem jak z Panem wyglqda taka rozmowa. Rozmawialigmy z 

panem przed 15 listopada, przed zloZeniem budZetu. Pan powiedzial: dobrze, w 

porzqdku..." 

Starosta Pultuski — zapytal cyt. „a kiedy Pan zloZyl ten wniosek?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, ze cyt.„slowo dla mnie jest slowem, 

dlatego oczekuje od Pana teraz slowa kiedy sic nagrywa, kiedy jest rejestrowane. 

Ja nadal nie uslyszalem, mimo Ze Pan mi przerywal wielokrotnie zadane 

pytania....nadal nie uslyszalem deklaracji jednoznacznej od Pana Starosty. Czy 

Pan dofinansuje w takiej wysokoki, czy takiej wysokoki i czy w tym roku. 

Odpowiedi ostatniq, jakq mam, to jest z 27 grudnia, Ze Pan dofinansuje w 

przyszlym roku". 

Starosta Pultuski —poinformowal, Ze cyt. „tak , bo jeszcze nie byl rozpatrzony 

wniosek pozytywnie. Teraz mamy informacjc, Ze jest rozpatrzony. Cierpliwoki 

Panie radny. Wszystko jest na dobrej drodze. Niech Pan zostawi to Zarzqdowi i 

Panu Prezesowi". 

Ad. 24 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i oiwiadczenia radnych. 

Wnioskow nie zg'oszono. 
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Ad. 25 

Przewodnicmcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach trzydziestej 6smej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym go§ciom. Przewodniczqcy zamknO XXXVIII Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku wypowiadajqc form*: „Zamykam Sesje Rady Powiatu". 

Na tym protokol zakoficzono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 16.00 

Protokolowaly: 
	

Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Prz bylowska 
	

Wieslaw Cienkowski 

Martyna Laskowska 

(93 91/0/4-4 ee32_ 
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