
Protokół Nr XXXVIII/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 kwietnia 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady  otworzył trzydziestą ósmą 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  punktu  drugiego

porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Wicestarosta - poinformował, że w imieniu Zarząd Powiatu w Pułtusku  zwraca się z

wnioskiem o uzupełnienie  porządku obrad o punkt  Podjęcie uchwały  w sprawie

powierzenia  gminie Pułtusk prowadzenia  i  finansowania  zadania publicznego

budowy drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie

działek 103, 104/1 oraz nr 108/1obręb 28 miasta Pułtusk.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad

o  punkt  Podjęcie  uchwały  w sprawie  powierzenia  gminie  Pułtusk  prowadzenia  i

finansowania zadania publicznego budowy drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila

Kwiatkowskiego na terenie działek 103, 104/1 oraz nr 108/1obręb 28 miasta Pułtusk.



Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Temat zostanie omówiony w pkt 9a. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej

o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych

i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.

6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

w Pułtusku w 2009r

7. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2009r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk za 2009r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania. 

9a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  gminie  Pułtusk  prowadzenia  i

finansowania zadania publicznego budowy drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila

Kwiatkowskiego na terenie działek 103, 104/1 oraz nr 108/1obręb 28 miasta Pułtusk.

10. 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.

11.  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  

za 2009r.

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,

b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w

Pułtusku sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2009r. 



c)przedstawienie  uchwały  Nr  1/2010  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

 w  Pułtusku  z  dnia  14  kwietnia  2010r.  w  sprawie:   wniosku  o  udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009r.

d)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w

Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

e)dyskusja,  stanowiska  komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  temat

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2009.

f)głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium

Zarządowi Powiatu za 2009r.,  przyjętym uchwałą nr 1/2010.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

13.Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku.

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

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

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punku  trzeciego  porządku

obrad Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie?



Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów XXXVI oraz XXXVII Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokoły Nr XXXVI/10 oraz XXXVII/10 zostały przyjęte. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna  Henryka  Pielachowska –  zapytała  czy  został  ogłoszony  przetarg  na

wykonanie  chodnika i  nawierzchni  na ul.  Grabowej?  Ponadto w jakich częściach

partycypują powiat oraz Gmina Pułtusk jeśli chodzi o tą inwestycję?
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – zapytał kiedy zakończą się prace

związane ze sprzątaniem ulic i dróg powiatowych po okresie zimowym? Dodał, że

przed  świętami  wielkanocnymi  sprzątano  np.  ul.  Stare  Miasto.  Zaznaczył,  że

mieszka tam, więc obserwował prace. Poinformował, że ma nieco wątpliwości co do

technologi  jaka  została  zastosowana.  Wiceprzewodniczący  uważa,  że  ładowarka,

która jechała po asfalcie, po pierwsze - naruszała krawężniki, po drugie – rysowała

ulicę, co  powoduje, że psuje się nawierzchnia asfaltowa. 

Ponadto  Wiceprzewodniczący zapytał  jaka  jest  data  oraz  koncepcja  przeniesienia

szpitala do nowego obiektu na Popławach?

Wiceprzewodniczący zapytał jak rozstrzygane są przetargi na kwotę ponad 10 mln.

zł., którą powiat otrzymał od Zarządu Województwa Mazowieckiego?

Wiceprzewodniczący  zapytał  jak,  po  przeniesieniu  szpitala  do  nowego  obiektu

będzie  funkcjonować  podstawowa  opieka  zdrowotna,  co  stanie  z  budynkami,  w

których obecnie funkcjonuje szpital?

Radny Jerzy Wal – zapytał na jakim etapie jest realizacja inwestycji polegająca na

modernizacji ul. Kolejowej w Pułtusku? 



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 19 kwietnia 2010r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy

będące przedmiotem obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu w dniu

14 kwietnia 2010r. Komisja wnioskowała o zakup samochodu typu BUS na potrzeby

Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 
Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował,  że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 14

kwietnia 2010r.   Komisja wnioskowała o zakup samochodu typu BUS na potrzeby

Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pułtusku.  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

19 kwietnia 2010r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad  Przyjęcie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach

pożarowych i  innych miejscowych oraz  zabezpieczeniu  operacyjnym powiatu

pułtuskiego.



Przewodniczący poinformował, że informację  Radni otrzymali na piśmie. Była ona

również przedmiotem obrad komisji stałych. 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  zagrożeniach  pożarowych  i  innych

miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu obrad

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Pułtusku w 2009r.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie  Radni  otrzymali na piśmie. Było

ono również przedmiotem obrad komisji stałych. 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

w Pułtusku w 2009r.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku



obrad Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2009r. 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie  Radni otrzymali na piśmie. Było

ono również przedmiotem obrad komisji stałych. 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

sprawozdania z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pułtusku za rok 2009r. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk

za 2009r.

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. Był nieobecny na sali obrad.

Uchwała Nr XXXVIII/274/10 została podjęta.



Ad. 9

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  obciążenia  prawem

użytkowania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVIII/275/10 została podjęta.

Ad. 9a

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Pułtusk prowadzenia i

finansowania zadania publicznego budowy drogi dojazdowej do szpitala – ul.

Teofila  Kwiatkowskiego  na terenie  działek 103,  104/1  oraz  nr 108/1obręb 28

miasta Pułtusk.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Przewodniczący  odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVIII/276/10 została podjęta.
Ad. 10 
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu  Puł-

tuskiego na rok  2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28

grudnia 2009r.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.



Skarbnik – poinformowała, że w imieniu Zarządu Powiatu prosi o wprowadzenie do

projektu uchwały m.in. następujących zmian:
– wprowadzenie wpływów uzyskanych z odszkodowania za zalanie II piętra w Bur-

sie Szkolnej – 1785zł.
– wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji dla Gminy Pułtusk na prowadzenie i

finansowanie  zadania  pn.:  “Budowa drogi  dojazdowej do szpitala  – ul.  Teofila

Kwiatkowskiego” na terenie działek nr 103,  104/1 oraz 108/1 obręb 28 miasta

Pułtusk”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXVIII/277/10 została podjęta.
Na sale  obrad  wszedł  Starosta  Pułtusk  Andrzej  Dolecki.  Obecna  liczba  Radnych

wynosi 14. 

O godz. 14.55 Przewodniczący zarządził piętnastominutową przerwę. 

Ad. 11

Po  przerwie  o  godz.  15.10  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji

kolejnego  punktu  porządku  obrad  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania

budżetu powiatu pułtuskiego za 2009r.

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego

Przewodniczący poprosił Starostę Pułtuskiego o zabranie głosu. 

Starosta Pułtusku – Andrzej Dolecki – poinformował, że zgodnie z obowiązującymi

przepisami  Zarząd  Powiatu  w  terminie  do  dnia  20  marca  roku  następnego

przedstawia sprawozdanie  z wykonania  budżetu,  przesyła  je do Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej oraz przekazuje Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu w dniu 17 marca 2010 r. Uchwałą nr 288/2010 przyjął sprawozdanie

roczne za 2009 r. W dniu 17 marca 2010 r. sprawozdanie złożono na ręce P. Prze-



wodniczącego Rady Powiatu i dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej ce-

lem uzyskania opinii.

Starosta poinformował, że wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

– plan dochodów – 54.050.136 zł

– wykonanie dochodów – 54.042.716,37 zł

tj. 99,9% planu.

W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost dochodów o 9,7%

– plan wydatków – 63.478.542 zł

– wykonanie wydatków – 59.868.764,20 zł

tj. 94,3% planu.

W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost wydatków o 24,5%

Starosta poinformował, że w ramach budżetu realizujemy:

1. zadania rządowe (geodezja, nadzór budowlany, straż)

plan zadań rządowych i dotacje na zadania: 5.479.248 zł

wykonanie – 5.479.081,43 zł tj. 100%

2. porozumienia między j.s.t różnych szczebli:

w naszym przypadku realizowaliśmy:

a)  porozumienie  z  gminą  Pokrzywnica  na  realizację  przebudowy  drogi:

Dzbanice – Karniewek

kwota: 249.750 zł – zadanie zrealizowane

b) porozumienie z Miastem Pułtusk w sprawie prowadzenia zadań biblioteki

powiatowej 

kwota 139.800 zł – zadanie zrealizowane

c) porozumienia na zadania rodzin zastępczych i  placówek opiekuńczo – wycho-

wawczych.

3. porozumienia między j.s.t tego samego szczebla

w naszym przypadku są to:

a) porozumienia z powiatami na praktyczną naukę zawodu:

plan: 60.000 zł – zrealizowano 36.460 zł – do wysokości potrzeb

b) porozumienia dot. placówek opiekuńczo – wychowawczych



plan: 90.000 zł

zrealizowaliśmy: 48.080 zł

Realizacja do wysokości potrzeb w tym zakresie.

c) porozumienia dot. świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych

plan: 149.868 zł

zrealizowano: 54.028 zł 

Realizacja do wysokości potrzeb.

d)  porozumienie  z  powiatem  ciechanowskim  w  sprawie  orzekania

o niepełnosprawności

plan: 8.000 zł

zrealizowano: 5.621 zł (do rzeczywistych potrzeb)

4. dotacje dla innych jednostek:

a) dotacje dla szkół niepublicznych 

b) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 

plan: 50.000 zł

wykonanie: 50.000 zł

c) dotacje na konserwację zabytków:

- dla Parafii św. Józefa na remont kościoła w Kacicach

plan: 30.000 zł – realizacja 30.000 zł

- dla Parafii w Sokołowie Włościański na remont kościoła plan: 24.030 zł – realiza-

cja 24.030 zł

- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej na remont dzwonnicy

plan: 5.000 zł – realizacja 5.000 zł

dotacja dla SP ZOZ – jako wkład własny na realizację projektu zakup sprzętu do no-

wego szpitala. Z uwagi na brak podpisanej umowy w roku 2009   z Samorządem

Województwa Mazowieckiego dotacja nie została zrealizowana.
Zadania inwestycyjne:

Starosta poinformował, że łączne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w

2009  r.  wynosiły  18.577.357  zł.  Wykonane  wydatki  inwestycyjne  w  2009  roku

wynoszą 18.407.157,31 zł. Udział wydatków inwestycyjnych stanowi 30,7% ogółu

wydatków budżetu powiatu.



Wykonane wydatki inwestycyjne są wyższe w stosunku do wykonania w 2008 roku

o 68,2%.

Z  przyznanej  pomocy  finansowej  z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego

(na budowę Szpitala) w łącznej kwocie 5.781.590 zł – wydatki niewygasające roku

2008 zrealizowano kwotę 5.705.279 zł tj. do faktycznych rozliczonych kwot z Wy-

konawcami.
Wykonane inwestycje w 2009 r.:

  I. Modernizacja dróg - ogółem: 10.662.168,87

zł
w tym:

a) przebudowa dróg powiatowych: 9.552.207,12 zł
− drogi  powiatowe w ramach realizacji projektu pn.”Poprawa

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  nad  Narwią  w

Powiecie Pułtuskim” - odcinki:  Pokrzywnica, Niestępowo-

Łubienica, Zatory – granica powiatu 5.875.123,01 zł
− droga Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk odcinek Gródek

– Obryte -Psary 3.085.361,25 zł
− droga Łady Winnica, odcinek Łady Zalesie 121.723,06 zł
− droga na odcinku Przewodowo – Sisice 469.999,80 zł
b) budowa chodników

− w miejscowości Błędostowo  

− w miejscowości Bulkowo

− w miejscowości Psary

- przebudowa chodników:

– w miejscowości Winnica

– w miejscowości Szyszki 

413.364,81 zł
70.776,54 zł

93.347,93 zł

249.240,34  zł

285.217,24 zł
56.192,59 zł

229.024,75 zł
d) wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej:

- przebudowy mostu w miejscowości Łady

- przebudowy chodnika na ul. Grabowej

- przebudowy drogi Strzegocin – Chmielewo

- przebudowy drogi Łady – Gotardy

411.379,60 zł
34.160,00 zł

50.000,00 zł

83.219,60 zł

244.000,00 zł



II. Pozostałe inwestycje ogółem: 7.744.988,44 zł
 -budowa szpitala w Pułtusku - 6.484.099,07 zł
 w  tym  wydatki  niewygasające  z  upływem  roku  2009  w

kwocie 400.000,00 zł
− zakup oprogramowania (program do ewidencji dróg

dla ZDP  w Pułtusku) 29.975,40 zł
- nabycie działek pod budowę chodnika (ulica Grabowa) 6.317,72 zł
-zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją

ratownictwa chemiczno-ekologicznego 813.200,00 zł
-zakup generatora piany lekkiej Mini Excel dla KP PSP 11.320,60 zł
-zakup  komputera  z  oprogramowaniem   dla  potrzeb

Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego 3.950,99 zł
-zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla KP PSP 9.500,00 zł
-kosztorys  projektu,  dotyczący  modernizacji  instalacji

grzewczej    w  budynku  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.

Ruszkowskiego  24.900,00 zł
-zakup  kserokopiarki  dla  Zespołu  Szkół  Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego  6.710,00 zł
-zakup pługa dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 6.300,00 zł
-zakup podnośników jezdno-kąpielowych dla  Domu Pomocy

Społecznej w Obrytem  8.400,00 zł
-wykonanie  dokumentacji  rozbudowy budynku Powiatowego

Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  w  związku  z  obowiązkiem

wprowadzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 17.420,00 zł
-zakup  kserokopiarki  dla  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego w Pułtusku               3.999,00 zł
- budowa boiska szkolnego w Zespole Szkół 

  Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego 282.418,62 zł



-wykonanie  dokumentacji  kosztorysowej,  projektu

architektoniczno-budowlanego  oraz  studium  wykonalności,

dotyczącego  realizacji  projektu  pn.”Poprawa  jakości

infrastruktury edukacyjnej Powiatu Pułtuskiego”

 dla Zespołu Szkół Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego

 dla Zespołu Szkół im. B.Prusa

14.749,04 zł

3.428,00 zł
-wykonanie  dokumentacji  oraz  studium  wykonalności,

dotyczącego realizacji  projektu pn. “Wysoki standard życia –

poprawa jakości infrastruktury  Domu Pomocy Społecznej w

Ołdakach” 18.300,00 zł

Zobowiązania:

Starosta poinformował, że na koniec roku zobowiązania wynoszą 2.457.207,28 zł i

są to zobowiązania niewymagalne, a główną kwotę  bo 2.128.005,42 zł stanowi “13-

tka” i pochodne.

Starosta poinformował,  że wydatki rzeczowe stanowią 141.023,64 zł i  wynikają z

zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatu (np. energia, opał, telefon). 

Zobowiązania długoterminowe powiatu:

1. Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja obligacji – 14.822.516 zł – stanowi 27,4%

wykonanych dochodów, przy ustawowym pułapie 60%.

2. Obsługa długu plus spłata rat wynosiła: 1.178.938 zł i stanowi 2,2% wykonanych

dochodów przy ustawowym pułapie 15%.

Wynik finansowy budżetu – wolne środki: 3.907.033,90 zł.

Wynik  finansowy roku  2008  wynosił:  2.825.593,73  zł,  a  więc  nastąpił  wzrost  o

38,3%.

Starosta  poinformował,  że  na  przestrzeni  2009  roku  powiat  pułtuski  pozyskał

dodatkowo  środki  w  wysokości  3.293.355  zł,  co  stanowi  6,1%  wykonanych

dochodów. 

Z głównych pozycji należy wymienić:

      1)   pomoc finansowa z gmin: 348.434,00 zł



     a)  z Gminy Zatory na uregulowanie stanu prawnego działki

w miejscowości Kalinówka Mystkówiec, 4.000,00 zł
 b)   z  gminy  Pokrzywnica  na  zakup  samochodu

rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP

w Pułtusku,

80.000,00 zł

      c)  z Gminy Gzy na:

– przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki

– przebudowę drogi powiatowej odc. Przewodowo – Sisice

– przebudowę drogi powiatowej odc. Łady - Zalesie

94.484,00 zł

10.000,00 zł

40.000,00 zł

44.484,00 zł
      d) z Gminy Winnica na:

– zadanie  pn.  “Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali   z

aktualizacją  użytków  gruntowych  terenów  zabudowanych

oraz  opracowanie  numerycznej  mapy  ewidencyjnej  i

zasadniczej gminy Winnica”

– na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla KPPSP

w Pułtusku

84.000,00 zł

80.000,00 zł

4.000,00 zł
     e) z Gminy Obryte na przebudowę drogi Jegiel -Porządzie 85.950,00 zł
    2)  środki z Urzędu Marszałkowskiego                500.000,00 zł
-    na modernizację dróg 350.000,00 zł
– na zakup samochodu   rozpoznawczo-ratowniczego wraz z

wyposażeniem dla KPPSP w Pułtusku, 150.000,00 zł
    3)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej                

350.000,00 zł

– zakup samochodu dla KP PSP w Pułtusku
4) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 55.000,00 zł

– na przebudowę drogi Łady - Zalesie
5) środki z budżetu Unii Europejskiej 789.526,00 zł

– na projekty miękkie
6) składki zdrowotne dla bezrobotnych 722.432,00 zł

Przedstawiając  powyższe  Starosta  zwrócił  się  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie

absolutorium  dla Zarządu Powiatu.



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu  b) przedstawienie

uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik, aby w jego imieniu, przedstawiła uchwałę

Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie

wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu  z

wykonania budżetu za 2009r
Skarbnik –  przedstawiła  uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez

Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2009r.

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu c) przedstawienie

uchwały  Nr 1/2010 Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  14

kwietnia  2010r.  w  sprawie:   wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi

Powiatu za 2009r.

Przewodniczący  poprosił  Pana  Krzysztofa  Pieńkosa  Przewodniczącego  Komisji

Rewizyjnej o przedstawienie uchwały Nr 1/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Pułtusku z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu za 2009r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Krzysztof Pieńkos – przedstawił uchwałę

Nr 1/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 kwietnia 2010r.

w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009r.

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu  d) przedstawienie

uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w



Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik, aby w jego imieniu, przedstawiła uchwałę

Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie:

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Skarbnik –  przedstawiała  uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi

Powiatu.

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  e)  dyskusja,

stanowiska  komisji  stałych Rady Powiatu  w  Pułtusku na temat rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2009.
Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu

o przedstawienie opinii  na temat rozpatrzenia  sprawozdania  z wykonania budżetu

powiatu  pułtuskiego za rok 2009.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała -

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

19 kwietnia 2010r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu

pułtuskiego za rok  2009. Komisja stwierdziła, że budżet wykonano prawidłowo i nie

wniosła do niego zastrzeżeń.

Ponadto w ramach budżetu przeznaczono również środki 

1. na  przebudowę dróg:

− na odcinku Pokrzywnica,

− Niestępowo – Łubienica, 

− Zatory – granica powiatu,

− Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk odcinek Gródek – Obryte – Psary

− Łady – Zalesie 

− Przewodowo – Sisice 

2. na budowę chodników w miejscowościach  Błędostowo, Bulkowo, Psary, Winnica



i Szyszki.

Przewodniczący poinformował, że również w ramach budżetu powiatu pułtuskiego

ze  środków  funduszy  strukturalnych  oraz  z  budżetu  państwa   realizowane  były

projekty:  „Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie  pułtuskim”,

„Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”,

„Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”.

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za

2009r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –

poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu powiatu za 2009r  zapoznała się na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2010r. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu. 

W  dziale  oświata  i  opieka  społeczna  –  budżet  wykonano  prawidłowo,  nie

przekroczono planowanych wydatków. 

Dzięki  staraniom w Ministerstwie  Edukacji  Narodowej  powiat  pułtuski  pozyskał

dodatkowo środki w wysokości 67.800 zł.  Środki te przeznaczono na:

wyposażenia w sprzęt  szkolny i  pomoce dydaktyczne,   dofinansowanie wydatków

związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych.

Ponadto  ważnym  elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie

znacznych środków na zadania inwestycyjne w szczególności na:

1. budowę szpitala w Pułtusku,

2. wykonanie  dokumentacji  rozbudowy  budynku  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

związku z obowiązkiem wprowadzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej

3. budowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w

Pułtusku

4. wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności dot. realizacji projektu pod

nazwą “Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury w Domu Pomocy

Społecznej w Ołdakach” 

Komisja  Spraw Społecznych  pozytywnie  opiniuje  wykonanie  budżetu  za 2009r.  i

zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 



Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  14  kwietnia

2010r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za

2009r.

Do wykonania budżetu Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Budżet wykonano

prawidłowo. 

Środki  finansowe  przeznaczano  nie  tylko  na  wydatki  bieżące,  ale  również  na

działania  z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi na

modernizację dróg powiatowych i budowę chodników.

Poza tym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  zakupiono:

– ciężki  samochód  ratowniczo  –  gaśniczy  z  funkcją  ratownictwa  chemiczno  –

ekologicznego,

– generator piany lekkiej Mini Excel,

– motopompy do wody zanieczyszczonej 

Na łączną kwotę ponad 800.000 zł. 

Komisja  Bezpieczeństwa  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania

budżetu powiatu za 2009r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska –

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia

2010r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za

rok 2009.

Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy  budżetu,  jego  przebieg,

zmiany w trakcie roku i wykonanie. 

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić:

– prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj. 99,99%

– prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 94,31%  

Ponadto  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu,  pomimo

ograniczonych  środków finansowych  nie  wystąpiło  przekroczenie  wydatków.  Nie

stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Również  zaangażowano znaczne środki finansowe na zadania inwestycyjne. Udział



wydatków  inwestycyjnych  stanowi  30,7%  ogółu  wykonanych  wydatków  budżetu

powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania

budżetu za 2009r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi

Powiatu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że chciały zapytać o

następujące sprawy:

– z  jakich  przyczyn  nie  wykonano  w  dziale  oświata  środków  pozyskanych  na

zadanie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – kwota ok.

68.000 zł. 

– na 2009r. dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowane były

środki  w wysokości  148.000 zł,  natomiast  wydano 30.000 zł.,  co stanowi 20%

Wiceprzewodniczący zapytał jaka jest tego przyczyna?

– w 2009r. na rodziny zastępcze zaplanowano 102.000 zł., natomiast wydano tylko

6.000 zł. Jak była przyczyna takiego wykonania?

– jaka jest kwota pozyskanych środków jako udział własny gmin powiatu na zadania

inwestycyjne?

– analizując  plan  wydatków,  dochodów  i  deficyt  budżetowy,  widać,  że  plan

dochodów wzrasta  o  niecałe  3  mln.  zł.,  natomiast  deficyt  budżetowy wzrósł  o

ponad 1,6 mln. zł. - 55% Wiceprzewodniczący zapytał z czego wynikł taki deficyt.

Zrozumiałym jest, że udział własny musi być zabezpieczony, jednak wydaje mu

się, że nie w wysokości 55%. 
Skarbnik – poinformowała, że jeśli chodzi projekt zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

szkół  ponadgimnazjalnych  jest  to  zadanie  dwuletnie.  Zgodnie  z  zasadą  instytucji

wdrażającej w grudniu należało zabezpieczyć środki na realizację całości projektu.

Stąd po stronie planu jest niewykonanie. 

Jeśli  chodzi  o  środki  finansowe  dla  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego, zaplanowane były  wynagrodzenia na ewentualne utworzenie Centrum

Zarządzania oraz  pełnienie całodobowych dyżurów. W związku z tym, że nie było



potrzeby dyżurów, stąd jest niewykonanie planu.  Pracownicy Powiatowego Centrum

Zaradzania  Kryzysowego  zatrudnieni  do  wykonywania  zadań  finansowani  są   z

budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Jeśli  chodzi  o  rodziny  zastępcze  Skarbik  poinformowała,  że  wydatki  zostały

zrealizowane do wysokości potrzeb. W sytuacji gdy nie było umieszczanych dzieci w

rodzinach zastępczych, nie ponoszono z tego tytułu wydatków. 

Skarbnik  poinformował,  że  łączna  pomoc  finansowa  gmin  wynosi  348.434  zł.,  z

czego:

– Gmina Zatory – 4.000 zł.,

– Gmina Pokrzywnica – 80.000 zł., na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP

PSP,

– Gmina Gzy –  10.000 zł.  na przebudowę chodnika w Szyszkach,  40.000 zł.  na

przebudowę  drogi  Sisce  –  Przewodowo,  44.484  zł.  na  przebudowę  drogi

powiatowej Łady – Zalesie, 

– Gmina Winnica – 80.000 zł na prace geodezyjne,  4.000 zł. na zakup motopompy, 

– Gmina Obryte – 85.950 zł. na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie.

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

z wykonania budżetu pomoc finansowa z Miasta Pułtusk wynosi ponad 100.000 zł., z

Gminy Obryte na przebudowę drogi Gródek – Obryte – Psary  jest to 1.585.000 zł.
Skarbnik – poinformowała, że na tej stronie została wymieniona pomoc finansowa

zarówno  z  gmin  powiatu  pułtuskiego  jak  również  z  Samorządu  Województwa

Mazowieckiego  na  łączną  kwotę  9,5  mln.  zł.,  jednak  zawiera  się  z  tym zadanie

budowa szpitala w Pułtusku -5.700.000 zł. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w sprawozdaniu

pomoc finansowa na to zadanie została wydzielona. 
Skarbnik –  poinformowała,  że   w  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  został

popełniony błąd przy podawaniu udziału własnego gmin powiatu pułtuskiego Obryte

i Zatory, za co przeprasza. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  zapytał skąd wziął się udział 55%

w zadłużeniu  w stosunku  do wzrostu  dochodów. Wkład własny w projektach nie

przekracza 50%, przynajmniej nie powinien.



Skarbnik – poprosiła o sprecyzowanie pytania.
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  analizując

dochód  w stosunku  do wykonania  budżetu,  dochód  powiatu  wzrósł  o  3  mln.  zł.,

natomiast deficyt wzrósł o kwotę ponad 1,6 mln. zł. Stanowi to ponad 55%. Skąd

wzięły się takie kwoty. Wzrost deficytu w ciągu roku 
Skarbnik – poinformowała, że w projekcie budżetu powiatu na 2010r. zaplanowany

był  deficyt  w  wysokości  ok.  7.700.000  zł.  a  jego  pokrycie  zaplanowano  emisją

obligacji komunalnych. Deficyt wzrósł z tytułu przeznaczenia wolnych środków roku

2008 na wydatki. Rok 2008 został zamknięty wynikiem dodatnim 2.800.000 zł. W

trakcie  roku  2009  wolne  środki  były  przeznaczane  na  wydatki  na  zadania

inwestycyjne  oraz  zadania  jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Dlatego  też  w

ostatecznym budżecie  wzrósł  deficyt.  Jednak  nie  jest  to  deficyt,  który  powoduje

zaciągnięcie kredytów czy pożyczek jednak jest to jedynie deficyt  matematyczny.

Na jego pokrycie są zabezpieczone środki w postaci wyniku roku poprzedniego. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że wzrósł dochód o

ok. 3 mln. zł, a zadłużenie wzrosło o 1,6 mln. zł. Skąd się bierze udział deficytu w

dochodzie?
Skarbnik – poinformowała, że deficyt budżetu w stosunku do projektu uchwały, w

którym deficyt był pokryty emisją obligacji komunalnych, w trakcie roku wzrósł z

tytułu  podziału  nadwyżki  roku  2008.  Tylko  takie  działanie  wpłynęło  na  wzrost

deficytu w ciągu roku. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – poinformował,  że cieszy się,  że

tzw. “duże projekty drogowe” są realizowane. Natomiast nie widzi takich postępów

jeśli chodzi o środki unijne pozyskiwane na inwestycje drogowe w roku bieżącym.

Ponadto  nie została wykonana ul. Kolejowa.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że brakuje inicjatyw na pozyskiwanie środków

pozabudżetowych.  Cieszy  go  fakt,  że  budżet  zamknięto  bez  zobowiązań

wymagalnych,  pozytywny  jest  też  fakt,  że  została  podpisana  umowa  z

Województwem  Mazowieckim  reprezentowanym  przez  Zarząd  Województwa

Mazowieckiego  na  zakup  sprzętu  wysokospecjalistycznego  do  nowo budowanego

szpitala.  Wiceprzewodniczący,  jako  Przewodniczący  Klubu  Radnych



Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej,  poinformował, że Klub nie będzie

głosował przeciw udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu, ale wstrzyma się od

głosu. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu f) głosowanie nad

wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu za 2009r.,  przyjętym uchwałą nr 1/2010.

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 12 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 

Uchwała Nr XXXVIII/278/10 została podjęta 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad Informacja nt. budowy szpitala w Pułtusku.
Przewodniczący udzielił głosu Wicestaroście Pułtuskiemu. 
Wicestarosta – poinformował, że na poprzedniej Sesji Zarząd Powiatu przedstawił

dość obszerną informację na temat budowy szpitala w Pułtusku.

Wicestarosta  poinformował,  że  w  trakcie  tego  miesiąca  wykonano  następujące

czynności:



- w ramach projektu “Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa

zdrowotnego obywateli” ogłoszono 10 postępowań (w każdym z tych postępowań

wyodrębniono pakiety).

Na dzień dzisiejszy niektóre zostały rozstrzygnięte i podpisano umowy. 

Są to:

- dostawa stołów  operacyjnych – planowany termin dostawy  1.06.2010 r.,

- dostawa sprzętu chirurgicznego – planowany termin dostawy 26.05.2010 r.

- dostawa narzędzi chirurgicznych – planowany termin dostawy 27.05.2010 r.,

- dostawa ultrasonografu cyfrowego – planowany termin dostawy 2.06.2010 r.,

- dostawa detektorów tętna płodu – planowany termin dostawy 24.05.2010 r.,

-  dostawa  pomp  infuzyjnych  dwustrzykawkowych  –  planowany  termin  dostawy

3.06.2010 r.,

-  wagi  elektroniczne  i  łóżka  do  intensywnej  terapii  –  planowany termin  dostawy

21.05.2010 r.,

- wyposażenie pracowni endoskopowych – planowany termin dostawy – 4.06.2010

r.,

- wyposażenie oddziałów szpitalnych oraz bloku operacyjnego – planowany termin

dostawy 4.06.2010 r.,

Trzy następujące przetargi unieważniono z uwagi na fakt, że ceny ofert przewyższały

wysokość środków w budżecie:

- dostawa lamp operacyjnych,

- dostawa aparatów EKG, pulsoksymetrów, kardiomonitorów i defibrylatorów,

- dostawa sprzętu do oddziału neonatologii i pediatrii.

W tym zakresie ogłoszono kolejne postępowania.

Na pięć pakietów przetargowych nie wpłynęła żadna oferta:

- dostawa echokardiografu,

- dostawa zestawu do badań EKG,

- dostawa aparatury na OIOM,

- wyposażenie sal chorych,

- wyposażenie gabinetów zabiegowych.

W związku z tym ogłoszono kolejne postępowania.



 Na etapie badania ofert znajdują się następujące postępowania:

- dostawa spirometrów,

- dostawa wózków anestezjologicznych,

- dostawa lamp bakteriobójczych i drobnego sprzętu medycznego,

- dostawa aparatu RTG,

- dostawa systemu informatycznego.

W przypadku postępowania dotyczącego dostawy tomografu komputerowego – datę

otwarcia  ofert  przesunięto  na  26.04.2010  r.,  ze  względu  na  złożenie  odwołania  i

arbitraż.

W ramach tegorocznego budżetu powiatu powierzono dla SP ZOZ przeprowadzenie

przetargów na wyposażenie w meble szpitalne na ogólną kwotę 1,2 mln zł.

W tym zakresie ogłoszono cztery postępowania:

1)dostawa  i  montaż  komory  chłodniczej  do  przechowywania  zwłok  oraz

wyposażenie pomieszczenia na odpady medyczne – planowany termin otwarcia ofert

5.05.2010 r.,

2)dostawy  mebli  drewnianych  i  metalowych  –  planowany  termin  otwarcia  ofert

8.05.2010 r.,

3) dostawa sprzetu medycznego – planowany termin otwarcia  ofert  6.05.2010 r.,

4) dokończenie prac budowlanych stacja łóżek – w trakcie realizacji.

Wicestarosta  poinformował,  że  podjęto  działania  w  sprawie  wykonawstwa  drogi

dojazdowej do szpitala.

Uchwałą Nr 298/2010 z dnia 21 kwietnia bieżącego roku Zarząd Powiatu udostępnił

działki Burmistrzowi w celu budowy drogi.

Na dzisiejszej Sesji  została podjęta uchwała o przekazaniu zadania: budowy drogi

dojazdowej  Burmistrzowi,  w  ramach  jednego  przetargu  ogłoszonego  przez

Burmistrza na wykonawstwo ulicy Teofila Kwiatkowskiego, przeznaczając na ten cel

środki w wysokości 69.000 zł.

Na dzisiejszej Sesji została również podjęta uchwała w sprawie przekazania majątku

budowy szpitala w użytkowanie SPZOZ.

Wykonane czynności  i  zadania  są zgodne z harmonogramem działań  przekazania

szpitala dla SPPZOZ, przyjętym przez Zarząd Powiatu do realizacji.



Poza  tym dokonano  rozliczenia  kosztów  pod  kątem  zabezpieczenia  środków  na

ostateczne odbiory i czynności rozruchowe urządzeń technicznych.

Odbiory, zgodnie z poprzednią informacją przekazaną na sesji – planowane są maj –

czerwiec 2010 r.  

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z informacją pierwszoplanowym działaniem

jest  wyposażenie  szpitala  w  sprzęt.  Tu  pojawiły  się  problemy  i  sytuacje

nieprzewidziane np. nikt  nie zgłosił  się do przetargu, trzeba postępowanie ogłosić

ponownie  –  w  niektórych  przypadkach  ceny  ofert  były  wyższe  niż  możliwości

finansowe – trzeba postępowania ogłosić ponownie.

Są to problemy niezależne od nas, trzeba je pokonać, chociaż wpływają na wydłuże-

nie czasu oraz  termin dostaw.    

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik –  poinformowała,  że  od  ostatniego  posiedzenia  Rady  Powiatu  Zarząd

Powiatu podjął następujące uchwały zmieniające budżet powiatu na 2010r.:
– Nr 290/10 z dnia 25 marca 2010r. Została podzielona rezerwa celowa w kwocie

271.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół im.

B. Prusa, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. A. Karłowicz w

Pułtusku oraz Bursie Szkolnej. Rezerwa po zmianie wynosi 484.527 zł.
– Nr 296/10 z dnia 14 kwietnia 2010r.  Podzielona została rezerwa celowa w kwocie

8.100  zł.  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat

pułtuski. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 476.427 zł. 
Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad przyjęciem informacji  na temat  uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 13 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

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

wiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

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 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Informacja została przyjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Wicestarostę o udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
Wicestarosta  – poinformował, że jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez Panią

Henrykę  Pielachowską  dot.  ogłoszenia  przetargu  na  wykonanie  chodnika  i  na-

wierzchni na ul. Grabowej oraz o partycypację powiatu i gminy, Wicestarosta poin-

formował, że Rada Powiatu przyznała środki na to zadanie w wysokości 800.000 zł.

Na wykonanie odcinka 1 km drogi. W dniu 22 kwietnia 2010r. odbyło się spotkanie

z  Burmistrzem Pułtuska  w  przedmiotowej  sprawie.  Podczas  spotkania  Burmistrz

udzielił  informacji,  że  w budżecie  gminy Pułtusk  nie  zostały  ujęte  środki  na  ul.

Grabową.  Jednocześnie  Burmistrz  zaznaczył,  że  w sytuacji  pojawienia  się  dodat-



kowych środków w budżecie gminy, zostaną one przeznaczone na dofinansowanie

tej inwestycji. 

Wicestarosta poinformował, że Burmistrz przekazał nieodpłatnie w użytkowanie dla

powiatu 3 działki,  niezbędne do “wejścia” na teren  budowy ul.  Grabowej.  Został

również podpisany stosowny akt notarialny w kancelarii Obsługi Finansowej Stefa-

nia Pariaszewska w Ciechanowie.  Został głoszony przetarg. Termin składania ofert

to 17 maja 2010r.,a termin wykonania zadania to 31 sierpnia 2010r. 

Radna Henryka Pielachowska – podziękowała za odpowiedź. Dodała, że dobrze by-

łoby gdyby Burmistrz Pułtuska również udzielił wsparcia finansowego. Podczas spo-

tkania w Grabówcu Burmistrz obiecał wsparcie finansowe inwestycji. Uważa, że wy-

powiedziane  przez  Burmistrza  słowa  podczas  spotkania  nie  zostały  rzucone  “na

wiatr”. 

Wicestarosta  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  interpelację  zgłoszoną  przez  Wice-

przewodniczącego Łachmańskiego dot. terminu zakończenia procesu sprzątania ulic

po okresie zimowym, jest to proces permanentny, jednak w związku z tym, że w po-

siedzeniu nie uczestniczy przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,od-

powiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Jeśli chodzi o interpelację dot. Koncepcji przeniesienia szpitala do nowego obiektu,

Wicestarosta poinformował, że są 2 dokumenty: 

– harmonogram działań przekazania inwestycji  pn. budowa szpitala w Pułtusku –

kontynuacja I etapu, który obejmuje terminy realizacji od 26 lutego 2010r. do koń-

ca 2010r.

– Koncepcja przeniesienia szpitala do nowego obiektu. W chwili obecnej trwają roz-

strzygnięcia, o których Wicestarosta mówił dokładnie w pkt  Informacja nt. Budo-

wy szpitala w Pułtusku. Dyrektor SP ZOZ oraz Zarząd Powiatu będzie musiał do-

konać korekt w koncepcji. 

Wicestarosta poinformował, że POZ w dalszym ciągu pozostanie w Pułtusku przy ul.

3 Maja. 

Wicestarosta poinformował, że czynności te zajmą mniej więcej czas do końca maja

2010r. 



W koncepcji  funkcjonowania SP ZOZ Dyrektor przedstawił  jak ewentualnie będą

funkcjonowały oddziały oraz jaka kadra będzie potrzebna do ich obsady. 

Wicestarosta – poinformował, że jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez Radne-

go Jerzego Wala, dot. Modernizacji ul. Kolejowej, opracowywana jest dokumenta-

cja, są prowadzone uzgodnienia z właścicielami działek. Będzie wymieniana całości

nawierzchni  oraz wymiana chodników po obydwu stronach jezdni.  W momencie,

gdy będzie gotowa dokumentacja zostanie ogłoszony przetarg.
Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. N. Tokarski – poinformował, że do końca roku

szpital będzie funkcjonował w nowym obiekcie jednak na warunkach kontraktu za-

wartego  na  “stary”  szpital.   Nowy  kontrakt  będzie  negocjowany  w  miesiącu  li-

stopadzie. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – zaznaczył, że nie tylko finanse są

ważne. Oświata i służba zdrowa to bardzo delikatne materie. Wiceprzewodniczący

poinformował,  że  posiada  małą  wiedzę  jeśli  chodzi  o  koncepcję  funkcjonowania

szpitala, dlatego chciałby zgłosić wniosek o przekazanie tego dokumentu oraz har-

monogramu. Martwi go fakt, że nie ma możliwości renegocjowania kontraktu. 

Jeśli  chodzi o ul.  Kolejową Wiceprzewodniczący chciałby usłyszeć konkretną od-

powiedź kiedy zostanie ogłoszony przetarg na tą ulicę.

Wicestarosta – poinformował, że plany są takie, aby do końca maja ogłosić przetarg

W chwili obecnej nie ma jeszcze gotowej dokumentacji. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – poinformował, że jeśli  chodzi o

sprzątanie ulic, termin ich zakończeniu powinien zostać wyznaczony. Uważa, że po-

winny zacząć się już remonty dróg. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że oskarżenie przez Panią Henrykę Pielachow-

ską Pana Burmistrza o “rzucanie słów na wiatr” jest zbyt pochopne. Jego zdaniem

jest to nadużycie ze strony Pani Radnej. W wypowiedzi Wicestarosty, na spotkaniu

padło zapewnienie, że w razie pojawienia się wolnych środków w budżecie gminy

Pułtusk, zostaną one przekazane na inwestycję, o którą Radna interpelowała. 

Radna  Henryka  Pielachowska – poinformowała,  że  Radną  Rady Powiatu  jest  od

2007r. Przez te wszystkie lata “oczkiem w głowie” Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  była  inwestycja  budowy  chodnika  w  Grabówcu.



Wiadomym było, że w budżecie powiatu zostały zabezpieczone są środki na tą in-

westycję. Natomiast pomocy z Gminy Pułtusk nie ma. Radna zaznaczyła, że nie “rzu-

ca słów na wiatr”. Che zdementować jedynie to co pisała prasa, że powiat nie chce

chodnika  w Grabówcu.  Jest  to  najbardziej  medialna  inwestycja,  ponieważ  od  lat

mówi  się  tylko  o  tym. Klub  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Puł-

tuskiej  nie  zrobił  nic  w  tym kierunku.  Podczas  wspólnego  posiedzenia  Komisji

Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Regionalnej w dniu 19 kwietnia 2010r.

Radny Jerzy Wal stwierdził, że wykonanie budżetu powiatu za 2009 rok jest dobre i

będzie  głosował  za  udzieleniem absolutorium Zarządowi  Powiatu.  W takim razie

pyta co się wydarzyło się przez tych kilka dni, że tak się nie stało?
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – poinformował, że jednym z argu-

mentów, dla których Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej

wstrzymał się od głosu przy udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu było wła-

śnie niewykonanie ul. Grabowej.
Radna Henryka Pielachowska – poinformowała, że w budżecie powiatu były zare-

zerwowane środki na wykonanie dokumentacji na ul.  Grabową. Nie było żadnego

zaniedbania ze strony Zarządu Powiatu. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – poinformował, że zauważył pewną

sprzeczność w wypowiedzi Radnej Pielachowskiej. Zacytował słowa “od lat mówi

się” o jednym, o chodniku w Grabówcu. W takim razie czy się  mówi czy się nie

mówi?
Radna  Henryka  Pielachowska –  poinformowała,  że  Wiceprzewodniczący  jej  nie

słucha, ponieważ dalej powiedziała, że cieszy się, że nastąpił postęp. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – poinformował, że powiat to nie tyl-

ko Grabówiec. 
Radna Henryka Pielachowska – powtórzyła, że  Klub Radnych Samorządowego Po-

rozumienia Ziemi Pułtuskiej nic nie zrobił w tym kierunku aby ul. Grabowa została

wykonana. 
Radny  Krzysztof  Pieńkos –  poinformował,  że  czasem zastanawia  się  czy  Wice-

przewodniczący Łachmański jest Radnym Rady Powiatu czy adwokatem Burmistrza

Pułtuska? Zamiast “trzymać stronę powiatu”, aby te środki uzyskać idzie na przekór,



po linii partyjnej za Burmistrzem. Dodał, że Radna Pielachowska wyraziła się do-

kładnie, natomiast Wiceprzewodniczący  “grał słówkami”. Poinformował, że Wice-

przewodniczący zauważył, że gminy powiatu pułtuskiego zostały “postawione pod

ścianą” i nie mają innego wyjścia jak tylko przekazać 50% udziału własnego na za-

dania inwestycyjne. Być może gdyby w taki sam sposób potraktować Gminę Pułtusk,

wówczas dofinansowałaby zadania inwestycyjne. Dlaczego Gmina Pułtusk nie może

udzielić  wsparcia  finansowego,podczas  gdy  pozostałe  gminy  nie  mają  z  tym

problemów?
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – poinformował, że Gmina Pułtusk

również angażuje środki finansowe, poprosił o zapoznanie się w wykonaniem budże-

tu Gminy Pułtusk. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że nie jest niczyim adwokatem, odnosi sie na-

tomiast do wypowiedzianych słów 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Starosta – poinformował,  że za udzielone  absolutorium za 2009r.  dziękuje przede

wszystkim Zarządowi Powiatu w Pułtusku, który jest  odpowiedzialny za realizację

budżetu  powiatu  pułtuskiego,  bezpośrednio  uczestniczącym w pracach  Zarządu  -

Skarbnikowi Powiatu oraz Sekretarzowi Powiatu.
Starosta  podziękował  Przewodniczącemu  Rady,  Wiceprzewodniczącym  Rady,

Radnym  Rady  Powiatu,  Panu  Wicestaroście  oraz   pracownikom  Starostwa

Powiatowego. 
Ponadto  Starosta  podziękował  Dyrektorom, kierownikom, pracownikom jednostek

organizacyjnych  powiatu  pułtuskiego,  inspektorom  oraz  wszystkim  tym,  którzy

przyczynili się do realizacji budżetu powiatu za 2009r. 

Starosta zaprosił Radnych oraz zaproszonych gości na uroczystą obiadokolację do

Restauracji San Armando. 

Wiceprzewodniczący Rady –  p.  J.  Król  –  poinformował,  że  podczas  III  kadencji

Rady Powiatu zgłaszanych było wiele wniosków, postulatów, oświadczeń, jednak na



niektóre nie zostały udzielone konkretne odpowiedzi. Poinformował, że chciałby aby

do tych tematów powrócić. Wiceprzewodniczący złożył wniosek aby przygotować na

następną Sesję rejestr  interpelacji  oraz wolnych wniosków składanych podczas III

kadencji Rady Powiatu w Pułtusku. 
Wiceprzewodniczący Rady - p. K. Łachmański – zgłosił wniosek aby przygotować

rejestr interpelacji Radnej K. Estkowskiej o ul. Grabową. 
Przewodniczący - poinformował, że zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy o samorządzie poinformował, że zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy o samorządzie

powiatowym  w  dniu  30  kwietnia  br.  upływa  termin  składania  oświadczeńpowiatowym  w  dniu  30  kwietnia  br.  upływa  termin  składania  oświadczeń

majątkowych. Przewodniczący poprosił omajątkowych. Przewodniczący poprosił o składanie oświadczeń. składanie oświadczeń.

Ad. 18
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku ob-

rad  Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach trzydziestej ósmej Sesji  Rady Powiatu Radnym

i  zaproszonym  gościom.  Wiceprzewodniczący  zamknął  XXXVIII  Sesję  Rady

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.40

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


