
Protokół Nr VII/03

VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 czerwca 2003 r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski o godz. 1600 otworzył VII

Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w

posiedzeniu  uczestniczy  16  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu drugiego porządku

obrad  -  Zgłoszenie  zmian  do  porządku  obrad.  Zapytał,  czy  są  wnioski

dotyczące zmian w porządku obrad ? 

Radny K. Łachmański  -  zaproponował  zdjęcie  z porządku obrad pkt  12 –

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego oraz pkt

18 –  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg.

Uzasadniając zdjęcie z porządku obrad pkt 12, Radny poinformował, że jeżeli

okaże  się,  iż  w  trakcie  kadencji  Rady  Powiatu  nikt  nie  skorzysta  z  tego

dobrodziejstwa,  to  można  stwierdzić,  że  50  tys.  zł  zostało  „wyrzucone  w

błoto”.   Poza  tym  brak  jest  informacji  o  konkretnych  osobach,  które

chciałyby uczestniczyć w takich programach (osobach fizycznych i prawnych

z  powiatu  pułtuskiego).  Jest  bardzo  duża  ilość  publikacji  nt.  procedury

przystąpienia samorządu do spółek prawa handlowego, która krytykowana

jest  powszechnie  jako  bardzo  korupcjogenna  i  jako  niewiążąca  się  z

wykorzystaniem  zadań  m.in.  powiatu.  Obecnie  w  ramach  prac  nad

projektem  nowej  ustawy  o  finansach  publicznych  przewidziano  przepisy

mówiące  o  możliwości  tzw.  prefinansowania  –  czyli  finansowania

programów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, także wspierani w

tych  działaniach  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  budżetu  państwa.
1



Wobec powyższego temat przystąpienia do spółki prawa handlowego przez

powiat  pułtuski  powinien  być  jeszcze  raz  wnikliwie  przeanalizowany,  a

obecnie  skreślony  z  porządku  obrad.  Radny  oznajmił,  że  z  informacji

uzyskanych w dniu dzisiejszym wynika, że regionalne izby obrachunkowe są

przeciwne  takim decyzjom.

Odnośnie pkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań

z zakresu modernizacji dróg, Radny stwierdził, że podstawowym argumentem

za skreśleniem tego punktu z porządku obrad jest to, że Radni nie otrzymali

do dnia dzisiejszego żadnego projektu porozumienia pomiędzy np. Starostą

Pułtuskim i Burmistrzem Pułtuska w przedmiocie, który jest treścią uchwały.

Wobec  braku  tych  podstawowych  informacji  oraz  jasności  dalszego

realizowania zadań z zakresu modernizacji dróg, Samorządowe Porozumienie

Ziemi Pułtuskiej wnioskuje o skreślenie tego punktu z porządku obrad. 

Starosta -  w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku zaproponował następujące

zmiany w porządku obrad:

- po  posiedzeniu  Rady  Społecznej  SPZOZ  zaproponował  wykreślenie  z

porządku  obrad  pkt  –  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu

rzeczowo-finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej.  Temat  ten  zostałby  omówiony  na  kolejnej  Sesji  Rady

Powiatu,  która  prawdopodobnie  odbędzie  się  pod  koniec  sierpnia  br.

Starosta  poinformował,  że  Prezes  Rady  Ministrów  powołał  Zespół

doraźny, który spotkał się 26 czerwca br. Spotkanie dotyczyło zadłużenia

SPZOZ  –ów  w  Polsce.  Kolejnym  argumentem  za  wykreśleniem

powyższego  tematu  z  porządku  obrad  jest  to,  że  w najbliższym czasie

prawdopodobne  zostanie  powołany  nowy  Dyrektor  SPZOZ  ,  zatem

decyzje dotyczące spraw SPZOZ w roku 2003 powinny być podejmowane

przy udziale  Dyrektora bądź kandydata na to stanowisko. 

- W powyższym punkcie  proponowane  jest  podjęcie  uchwały  w sprawie

zmiany  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w  Pułtusku  .  Zmiana  dotyczy  wprowadzenia  do  Statutu
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aktualnego  numeru  wpisu  w  rejestrze  zakładów  opieki  zdrowotnej

prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego.

- W pkt 16 i 17 porządku posiedzenia znajdują się punkty podjęcie uchwały

w  sprawie  przekazania  mienia  w  formie  darowizny.  Uchwały  dotyczą

nieruchomości  –  Ośrodków  Zdrowia  położonych  na  terenie  Gmin

Świercze i Pokrzywnica.  Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym

odbyła  się  Sesja  Rady  Gminy  w  Gzach,  na  której  zostało  przyjęte

Stanowisko w sprawie wskazania podmiotu zapewniającego opiekę zdrowotną

dla  mieszkańców  Gminy  Gzy (NZOZ  „DAR-MED”  w  Winnicy).W

Stanowisku Rada Gminy zwraca się o przekazanie Gminie Gzy własności

nieruchomości,  na  których  zlokalizowane  są   Ośrodki  Zdrowia  w

Przewodowie-Parcelach i w Szyszkach. W związku z powyższym Starosta

proponuje wprowadzenie do porządku VII Sesji Rady Powiatu tematu –

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny.

- Starosta  poinformował,  że  przygotowano  projekt  uchwały  w  sprawie

wyrażenia  zgody na zawarcie  umowy najmu,  w związku z docierającymi

informacjami  o  zamiarach  łączenia  Biur  Powiatowych  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  organizowanych  w  celu

zbudowania systemu IACS umowa najmu pomieszczeń na okres dłuższy

niż  3  lata.  może  być  argumentem za  pozostawieniem Biura  ARiMR w

Pułtusku z siedzibą w Golądkowie.

Starosta  poinformował,  że  wnioski  zgłoszone  przez  Radnego  K.

Łachmańskiego nie były przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.

Radny  W.  Cienkowski  –  zgłosił  wniosek  dot.  zarządzenia  5  minutowej

przerwy.

Przewodniczący – zarządził 5 minut przerwy.

Przewodniczący –  po  przerwie  wznowił  obrady.  Ponieważ  nie  zgłoszono

innych zmian do porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad

wnioskiem Radnego K. Łachmańskiego o wykreślenie z porządku obrad pkt

12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego 
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Za 5 radnych

Przeciw 11 radnych

Wstrzymało się -

Wniosek został oddalony. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Radnego  K.

Łachmańskiego o wykreślenie z porządku obrad pkt18 – Podjęcie uchwały w

sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg.

Za 5 radnych

Przeciw 11 radnych

Wstrzymało się -

Wniosek został oddalony.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez

Starostę  o  wykreślenie  z  porządku  obrad  pkt  10  –  Podjęcie  uchwały  w

sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo-finansowego  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Za 14radnych

Przeciw -

Wstrzymało się   2 radnych

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez

Starostę o rozszerzenie porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w

Statucie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku –

jako pkt 10

Za 16radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez

Starostę o rozszerzenie porządku obrad o pkt 17a- Podjęcie uchwały w sprawie
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przekazania  mienia  w  formie  darowizny,  dotyczącej  przekazania  mienia  na

rzecz Gminy Gzy

Za 16radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez

Starostę o rozszerzenie porządku obrad o pkt 17b- Podjęcie uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Za 16radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący odczytał porządek obrad wraz ze zmianami:

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  porządku  obrad

wraz ze zmianami 

Za 16radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty.

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Rozpatrzenie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,
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zagrożeniach  pożarowych    i  innych  miejscowych  oraz  zabezpieczeniu

operacyjnym powiatu pułtuskiego

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie za 2002r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim .

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania

Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania

finansowego  

SP ZOZ za rok 2002.

10.Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Pułtusku. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych SP ZOZ 

za I kwartał 2003r. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r..

14.Podjęcie  uchwały  w sprawie podziału  środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

16.Podjęcie  uchwały  w sprawie  przekazania  mienia  w  formie  darowizny  

(dot. przekazania mienia na rzecz Gminy Świercze).

17.Podjecie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny (dot.

przekazania mienia ba rzecz Gminy Pokrzywnica) 

18. Podjecie  uchwały  w sprawie  przekazania  mienia  w  formie  darowizny

(dot. przekazania mienia ba rzecz Gminy Gzy) 

19.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg.  

21.Informacja  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu.  
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22.Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 

23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

25.Zamknięcie Sesji. 

Ad.3 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku

obrad  -  Przyjęcie protokółu VI Sesji Rady Powiatu.  Poinformował, że do

dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu

szóstej Sesji Rady Powiatu. Wobec braku wniosków zarządził głosowanie nad

przyjęciem protokółu VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

Kto jest za 16 radnych

Kto jest przeciw -

Kto się wstrzymał -

Protokół został przyjęty. 

Ad. 4

Przewodniczący  – zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad  - - Interpelacje i zapytania radnych.   

Radny  K.  Łachmański  –  zgłosił  interpelacje  dotyczącą  budowy  szpitala  w

Pułtusku. Zaniepokojenie wyborców oraz partii Samorządowe Porozumienie

Ziemi Pułtuskiej budzi sprawa braku informacji o pracach Zarządu Powiatu

w Pułtusku i  o działaniach jakie są podejmowane, aby zabezpieczyć na rok

2004 środki finansowe na budowę szpitala.   Ze względu na najróżniejsze  i

często  sprzeczne  informacje,  Radny  w  imieniu  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  prosił  Starostę  o  wyjaśnienie,  czy  jest  w

posiadaniu  dokumentu  stwierdzającego,  że  budowa  szpitala  w  Pułtusku

„wypadła” z Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok. Radny prosił również o

wyjaśnienie,  czy  wystąpienia  do  Wojewody  Mazowieckiego  i  do
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Departamentu Polityki Regionalnej miało na celu rozpoczęcie działań w celu

kontynuacji budowy szpitala w Pułtusku. 

Radna M. Dziubanowska – Wojtyra – kontynuując wcześniejszą interpelację

dot.  stanu  prawnego  nieruchomości  w  Świerczach  i  Strzegocinie,  która

nabrała istotnego znaczenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem tych

obiektów w formie darowizny, zwróciła się o przekazanie wyciągu z Księgi

Wieczystej – działek w Świerczach i Strzegocinie oraz wyjaśnienie §2 umowy

zawartej  w  dniu  11  października  2002  r  pomiędzy  Zarządem  Powiatu  w

Pułtusku  a  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku. Cytowany paragraf  mówi, że mienie przekazane SPZOZ będzie

służyć jego działalności statutowej. Radna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie,

dlaczego SPZOZ oczekiwał prawie dwa lata na oficjalne przekazanie mienia

powiatu  w  zarządzanie,  umożliwienie  gospodarowania  (z  dostarczonych

dokumentów wynika, że pismo Dyrektora SPZOZ wpłynęło 24.01.2001 r. a

finał  swój  znalazło  11.10.2002  r.).  Ponieważ  Radna  dowiedziała  się,  że

powyższa decyzja należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, prosi o

wyjaśnienia tego w związku z § 10 Statutu Powiatu Pułtuskiego.

Radny  D.  Mikuś  –  w  imieniu  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  prosił  o  konserwacje  dróg  żwirowych  na  terenie  Gminy  Gzy

(m.in. drogi Skaszewo).

Radny  K.  Łachmański  –  w  imieniu  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  oraz  w  związku  z  niepokojem  części  pracowników  SPZOZ,

zapytał,  czy  biorąc  pod  uwagę  bark  jasności  co  do  treści  kontraktów  z

Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  środki  na  realizację  zadań  w  zakresie

opieki  zdrowotnej  są  zabezpieczone  w  bieżącym  roku  w  wystarczającej

wielkości.

Przewodniczący -   przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad,  zwrócił  się  do  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady
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Powiatu o przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem

obrad dzisiejszej Sesji. 

Stanisław  Myślak  -  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów –

przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów (opinia stanowi załącznik  do

nin. protokółu). 

Wiesław Barkała - Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej –przedstawił

opinii  Komisji  Polityki  Regionalnej  (opinia  stanowi  załącznik  do  nin.

protokółu). 

Zbigniew  Szczepanik  -  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku

Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa –  przedstawił  opinię  Komisji

Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa (opinia stanowi

załącznik. do nin. protokółu).

Helena Wojtaszek - Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu –

przedstawił  opinię  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  (opinia  stanowi

załącznik do nin. protokółu).

Krzysztof   Łachmański  -  Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Zdrowia,

Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych –  przedstawił  opinię

Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

(opinia stanowi do nin. protokółu).

Ad.5

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Rozpatrzenie  informacji  Komendanta  Powiatowego  Państwowej

Straży  Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,

zagrożeniach  pożarowych   i  innych  miejscowych  oraz  zabezpieczeniu

operacyjnym  powiatu  pułtuskiego.  W  związku  z  głosami  większości

radnych tym., że radni wcześniej otrzymali pisemną informację na powyższy

temat  oraz,  że  Informacja była  omawiana  na  posiedzeniu  Komisji

Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa,
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Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań dot. przedłożonej

Informacji.

Radny  L.  Smyk –  zapytał  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej,  czy  środki  przeznaczone  na  funkcjonowanie  Komendy  są

wystarczające  do  końca  2003  r.  i  czy  umożliwiają  prawidłowe

funkcjonowanie.

W.  Musiński  -  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  –

stwierdził,  że  środki  przeznaczone  na  funkcjonowanie  Komendy  są

niewystarczające do końca 2003r.  

Niedobór środków finansowych zaczyna zagrażać utrzymaniu w gotowości

sprzętu  i  bezpieczeństwu  ludzi.  Nie  można  ryzykować  zdrowiem,  życiem

strażaków  biorących  udział  w  akcjach.  Części  zamienne,  niezbędne  do

utrzymania sprawności sprzętu są brane na tzw. zeszyt (obecne zobowiązania

z tego tytułu wynoszą ok. 5.000 zł), ubranie gazoszczelne nie były poddane

badaniom.  Komendant  poinformował,  że  budżet  Komendy  został  po  raz

kolejny w tym roku zmniejszony (o  ok.   56 tys.  zł  ograniczono wydatki

rzeczowe), surowa zima wpłynęła na wzrost kosztów utrzymania budynku

KPPSP,  wzrosły  ceny  paliw.  Koniecznym  stały  się  oszczędności  energii

cieplnej, elektrycznej, wody. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost

kosztów jest większa o ok. 120 liczba interwencji (w bieżącym roku ok. 500

interwencji).  Zaszła  konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  w

związku  z  awarią  nowego  pojazdu  (ok.  14  tys.  zł)  a  nie  ma  możliwości

wyegzekwowania   naprawy  gwarancyjnej.   Na  wydatki  rzeczowe

zaplanowano środki w wysokości  480 tys. zł, z tego ok. 202 tys. zł na tzw.

świadczenia  okołopłacowe,  a  pozostałe  ok.  280 tys.  na  bieżące utrzymanie

KPPSP i gotowości operacyjnej.  

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
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Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.  

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 6

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum

Pomocy  Rodzinie  za  2002r. W związku  z  brakiem  pytań  dotyczących

przedstawionej  informacji,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem  Sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie za 2002r.

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.  

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 7

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu

Działań na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych w Powiecie  Pułtuskim. W

związku z brakiem pytań dotyczących powyższego tematu, Przewodniczący

odczytał  uchwałę w sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu Działań  na

Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  w  Powiecie  Pułtuskim   i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/ 52/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.
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Ad.8

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania

Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim 

Wicestarosta –  stwierdził,  że  dokument  jest  bardzo  obszerny,  był

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury

Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  i  jest  to  materiał  otwarty  na  propozycje,

uwagi i wnioski. Art. 10 a pkt 2  ustawy o pomocy społecznej nakłada na

każdy powiat obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych. Wicestarosta podkreślał, że na posiedzeniach Komisji zwrócono

uwagę na następujące sprawy: sposób pozyskiwania środków na działania z

zakresy  pomocy  społecznej,  funkcjonowanie   Powiatowego  Zespołu

Orzekania  o  Niepełnosprawności,  funkcjonowanie  Ośrodka  Interwencji

Kryzysowej,  utworzenie  warsztatów  terapii  zajęciowej  (funkcjonują  na

terenie  DPS  Obryte  i  DPS  Ołdaki,  ale  brakuje  takich  zajęć  np.  dla

mieszkańców  Pułtuska).  Wicestarosta  podkreślał,  że  Powiatowy  Programu

Działań  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  w Powiecie  Pułtuskim  i Strategia

Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Powiecie  Pułtuskim  zostały

opracowane  przy  pomocy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie,

Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Gminnych. 

Przewodniczący   -  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Strategii

Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Powiecie  Pułtuskim  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/ 53/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad.9
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Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego SP ZOZ za rok 2002.

Przewodniczący –  poinformował,  że  wszyscy  radni  otrzymali  projekt

powyższej  uchwały.  Ponadto  sprawozdania  finansowe  SP  ZOZ  były

omawiane  na  posiedzeniu  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  kultury

Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  które

pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał. Sprawozdanie uzyskało również

opinię Rady Społecznej SP ZOZ. Przewodniczący prosił o zadawanie pytań

w sprawie przedstawionego sprawozdania Dyrektorowi SPZOZ. 

Radny  K.  Majewski  –  zapytał,  jaka  kwota  była  wydana  na  tzw.  domowe

dyżury lekarskie. 

B.Więcek – Główny Księgowy SPZOZ –  dyżury lekarzy „pod telefonem”

kosztowały SPZOZ w 2002 r. – ok.  109 tys. zł

Przewodniczący   - w związku z brakiem innych pytań, odczytał uchwałę w

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok

2002. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 13 radnych

Przeciw   1 radny

Wstrzymało się   1 radny

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/ 54/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad.10

Przewodniczący –  zarządził  przejście   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w

Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku

Wicestarosta  –  po  rozpatrzeniu  przez  Radę  Społeczną  SPZOZ,  Zarząd

Powiatu w Pułtusku proponuje  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
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Pułtusku.  Zmiana  dotyczy  wprowadzenia  do  Statutu  aktualnego  numeru

wpisu  w  rejestrze  zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonym  przez

Wojewodę Mazowieckiego. 

Przewodniczący  - w związku z brakiem pytań, odczytał uchwałę w sprawie

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/55/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad.11

Przewodniczący –  zarządził  przejście   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdań

finansowych SP ZOZ za I kwartał 2003r.  Przewodniczący poinformował,

że Radni otrzymali projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem. Sprawozdania

finansowe  SP  ZOZ  były  omawiane  na  posiedzeniu:  Komisji  Edukacji,

Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji

Budżetu  i  Finansów,  na  których  zostały  pozytywnie  zaopiniowane.

Przewodniczący  prosił  o  zadawanie  pytań  w  sprawie  przedstawionych

sprawozdań. 

Radny K. Majewski – ponieważ pierwszy kwartał 2003 r. zakończył się stratą,

zapytał,  czy  przeprowadzono  analizę  wysokości  zadłużenia  SPZOZ  na

koniec br. 

L.Trędota  -  Dyrektor  SPZOZ  –  poinformował,  że  taka  analiza  została

sporządzona i przedłożona Staroście i Radzie Powiatu 27 maja br. w formie

planu finansowo-inwestycyjnego SPZOZ na rok  2003. W planie zapisano na

koniec  2003  r.  stratę  w  wysokości  2.094.937  zł  i  jest  to  kwota

nieuwzględniająca zadłużenia z roku 2002 (dotyczy tylko 2003roku).  
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Przewodniczący   - w związku z brakiem innych pytań, odczytał uchwałę w

sprawi przyjęcia  sprawozdań  finansowych  SP  ZOZ  za  I  kwartał  2003r.  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 13 radnych

Przeciw   1 radny

Wstrzymało się   1 radny

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/ 56/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Wicestarosta  – w związku z oczekiwaniem na Wiesława Kołodziejskiego  –

przedstawiciela  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego,  który  przedstawi

informację nt. funduszu poręczeń kredytowych,  zgłosił wniosek dotyczący

przesunięcia  pkt  12 porządku obrad  – do momentu przybycia  gościa   na

Sesję.

Przewodniczący -  zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego wniosku

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty.

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 13

Przewodniczący –  zarządził  przejście   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r.

Skarbnik  – proponowane  zmiany  były  szczegółowo  omówione  na

posiedzeniach  Komisji  stałych  Rady  Powiatu.  Skarbnik  zwróciła  się  o

uwzględnienie  dodatkowych  zmian,  w  związku  z  decyzjami  Wojewody

Mazowieckiego i Marszałka Województwa, które wpłynęły po posiedzeniach

Komisji:

- dotacja  celowa  Wojewody  Mazowieckiego  w  wysokości  10.000  zł  z

przeznaczeniem na rodziny zastępcze;
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- zwiększone  o  8.000  zł  środki  na  modernizacje  drogi  powiatowej

Pobyłkowo - Ciepielin – Łosewo na odc. Ciepielin - Łosewo przyznane

przez  Urząd  Marszałkowski  (w  projekcie  budżetu  zakładano  40.000  zł,

natomiast otrzymano promesę 48.000 zł).

W związku z powyższym w projekcie powyższej uchwały, który otrzymali

Radni, dochody powiatu zostałyby zwiększone o 18.000 zł.

Przewodniczący  - w związku z brakiem pytań, odczytał uchwałę w sprawie

zmian budżetu na 2003r.i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/57/03 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad.15

Przewodniczący –  zarządził  przejście   do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r.

Skarbnik  -   poinformowała,  ze  w  czerwcu  Prezes  Zarządu  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przedstawił informację  o

wysokości środków na rok 2003 dla powiatu pułtuskiego. Zgodnie ustawą o

rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób

niepełnosprawnych,  zadania  i  podział  środków  przyjmuje  Rada  Powiatu

uchwałą. 

Przewodniczący  - w związku z brakiem pytań, odczytał uchwałę w sprawie

podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2003r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr VII/58/03 
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Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady.

Ad. 12

Przewodniczący – zarządził przejście  do realizacji punktu 12 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego. 

Przewodniczący  powitał  przedstawiciela  Urzędu  Marszałkowskiego

Województwa  Mazowieckiego  -  Wiesława  Kołodziejskiego  ,  prosząc  go  o

przedstawienie powyższego tematu.

Starosta  –  został  w  dniu  dzisiejszym  poinformowany,  że  spółka  prawa

handlowego  nie  została  zarejestrowana,  w  związku  z  czym  dyskusja  nt.

przystąpienia do spółki była bezprzedmiotowa. Rada Powiatu nie będzie w

dniu dzisiejszym podejmowała uchwały o przystąpieniu powiatu pułtuskiego

do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Ponieważ gościem na

dzisiejszej Sesji jest Wiesław Kołodziejski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego,

który od początku zajmuje się tworzeniem tego Funduszu, prosił o zadawanie

pytań,  zgłaszanie  ewentualnych  wątpliwości.  Temat  -   Podjęcie  uchwały  w

sprawie  przystąpienia  do  spółki  prawa  handlowego  będzie  przedmiotem

kolejnej Sesji Rady Powiatu. 

W. Kołodziejski -  poinformował, że obecnie jest dziesięciu założycieli spółki:

Województwo Mazowieckie – 1.000.000 zł,  Powiat Kozienicki  – 50.000 zł,

Powiat Płocki – 50.000 zł, Miasto Siedlce-50.000 zł, Powiat Sochaczewski –

50.000  zł,  Gmina  Grodzisk  Mazowiecki  –  50.000 zł,  Miasto  Legionowo –

50.000  zł,  oraz  trzy  gminy,  których  wkład  wynosi  również  po  50.000zł

(łącznie  1.500.000  zł).  Przygotowano  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do

założenia  spółki,  zostanie  zwołane  Walne  Zgromadzenia  i  spółka  zostanie

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejne gminy i powiaty

mogą przystępować do spółki na tych samych warunkach, co założyciele. 

Pan  W.  Kołodziejski poinformował,  że  jednym  z  założeń  Zarządu

Województwa  Mazowieckiego  jest  aby  udziałowcy  funduszu  byli  równi  a

każdy udział będzie stanowić jeden głos. 
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Wicestrosta  Pułtuski –  zapytał,  czy  został  sporządzony  bilans  potrzeb  w

zakresie pozyskania poręczeń kredytowych. 

Pan  W.  Kołodziejski  odpowiedział,  że  bilans  potrzeb  w  tym  zakresie

sporządziło  Ministerstwo  Gospodarki.  Obecnie  Zarząd  Województwa

Mazowieckiego  realizuje  program  rządowy,  wprowadza  w  życie  politykę

państwa.  System  funduszy  poręczeń  kredytowych  tworzony  jest   w  16

województwach – obecnie powstało ich 11. 

Program  dot.  poręczeń  kredytowych  został  opracowany,  w  znacznym

stopniu, w oparciu o doświadczenia państw Unii Europejskiej. Realizowany

jest w Polsce ponieważ przedsiębiorstwa, np. z terenu powiatu pułtuskiego

będą  miały  możliwość  składania  projektów do  Urzędu  Marszałkowskiego,

który jest pośrednikiem w składaniu wniosków do Ministerstwa Gospodarki.

Aby taki projekt  mógł zostać przyjęty musi osiągnąć odpowiedni poziom

finansowy. Nie należy mówić, że otrzymamy 25% dodatkowych środków.

Należy posiadać 100% środków własnych a dopiero wówczas można mówić,

że  zostanie  zwrócone  25%. Większość  małych przedsiębiorstw nie  posiada

historii kredytowej, a firmy,  które w ogóle funkcjonują,  nie mają majątku.

Firmy mikro  - zatrudniające do 9 osób, przeważnie prowadzą  księgowość w

sposób uproszczony. Stanowi to duże utrudnienie dla banku, który posiada

swoje procedury i to powoduje, że udzielenie kredytu jest znacznie  droższe.

Wprowadzenie  systemu  –  fundusz  poręczeń  kredytowych,  ma  na  celu

ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom składanie tych projektów. 

Pan Kołodziejski poinformował, że tworząc funduszu poręczeń kredytowych

należy spełnić m.in. warunki korupcjogenne, tzn. do publicznej wiadomości

będą  podawane  informacje  o  podmiotach,  którym  udzielono  poręczenie.

Ponadto  do  Zespołu,  który  będzie  decydował  o  tym,  komu  zostanie

udzielone poręczenie, zostanie powołany przedstawiciel Rady Powiatu. 

Radny  K.  Łachmański    poinformował,  że  nie  zgadza  się  z  Panem

Kołodziejskim, że utworzony funduszu nie będzie korupcjogenny, ponieważ

Statutem Spółki określa kryteria przyznawania kredytu. Następnie zauważył,
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że Pan Kołodziejski wskazywał, że jest to bezpieczne poręczenie, ale może

okazać  się  niebezpieczne  jeżeli  firma,  której  zostanie  udzielone  poręczenie

zbankrutuje.  

Pan  W.  Kołodziejski  odpowiedział,  że  regulamin  udzielania  poręczeń,  o

którym wspominał  Pan Radny,  jest projektem zapożyczonym z funduszy,

który  funkcjonują  w  Polsce  od  7  lat..  Obecnie  ww.  regulamin  został

umieszczony  w  internecie  w  celu  uzyskania  opinii  przedsiębiorców  i

samorządowców.

Regulamin  poręczeń  kredytowych  zostanie  ustalony  przez  Walne

Zgromadzenie Funduszu, który podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

Pan Kołodziejski  poinformował,  że regulamin został  przekazany,  np.  izbie

gospodarczej,  która  naniosła  uwagi,  precyzyjnie  określiła  znacznie  terminu

„kredyt obrotowy”, itd.

Następnie  dodał,  że jedną z zasad regulaminu może być sytuacja,  że  jeżeli

bank  obniży  prowizję  przedsiębiorcy,  dlatego  że  ma  poręczenie,  to

przedsiębiorca może zapłacić, np.  0,5% funduszowi za udzielone poręczenie. 

Pan Kołodziejski poinformował, że projekt regulaminu został zamieszczony

na  stronie  internetowej  Urzędu   Mazowieckiego.  Uwagi  dot.  regulaminu

przekazane  

e-mail:  mfpk@mazowia.pl.  zostaną  przedstawione  podczas  posiedzenia

Walnego Zgromadzenia 

Radny  K.  Łachmański  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma

czytelnych kryteriów udzielania poręczeń kredytowych. 

Pan W. Kołodziejski  odpowiedział , że czytelny efekt jest taki, iż stratowść

stanowi  1,6%,czyli  na  3.200  poręczonych  kredytów  91  nie  zostało

odzyskanych, natomiast  średnia krajowa wynosi 7%. 

Spółka  prawa  handlowego,  jakim  jest  fundusz  poręczeń  kredytowych,

powstaje po to aby udzielać pomocy przedsiębiorcom. 

Radny  K.  Łachmański  poinformował,  że  w  nowym  projekcie  ustawy  o

finansach  publicznych  również  przewidziane  są  przepisy  mówiące  o
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przejściowym finansowaniu przedsięwzięć z budżetu państwa, które z kolei

mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach spółki prawa

handlowego  –uzyskanie  środków  na  realizację  przedsięwzięć  nie  jest

uzasadnione. 

Pan W. Kołodziejski   odpowiedział,  ze Rada Ministrów podjęła uchwałę w

sprawie programu dot. tworzenia funduszy poręczeń kredytowych a Zarząd

Województwa Mazowieckiego realizuje zadanie rządowe. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  Rady  podziękował  Panu  W.

Kołodziejskiemu  za  przybycie  i  przedstawienie  informacji  nt.  funduszu

poręczeń kredytowych.

Ad. 15

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  punktu  kolejnego  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszystkie  Komisji  Rady  Powiatu

pozytywnie  zaopiniowały  zmiany  w  Statucie  Powiatu.  Przewodniczący

zapytał czy ktoś z Radnych ma ewentualne pytania. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie

zmian  w  Statucie  Powiatu  Pułtuskiego  i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem:

 za - 15

przeciw -

wstrzymało się  -

Uchwała Nr VII/59/03 została podjęta.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady. 

Ad. 16

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku

obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  mienia  w  formie

darowizny (dot. przekazania mienia na rzecz Gminy Świercze)

Przewodniczący poprosił  Starostę o zabranie głosu. 
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Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  sprawa  przekazania  nieruchomości  –

ośrodków  zdrowia,  na  rzecz  gmin  jest  omawiana  na  posiedzeniu  Rady

Powiatu  po  raz  drugi.  Po  raz  pierwszy  działania  w  tym  zakresie  zostały

podjęte w roku 2001. 

Starosta  poinformował,  że  ośrodki  zdrowia,  w  każdej  gminie  powstawały

przy udziale mieszkańców danej gminy – ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Zdrowia. Ustawodawca w pewnym momencie określił właściciela

ww. nieruchomości – m.in. powiaty. W Województwie Mazowieckim można

zaobserwować  tendencje do przekazywania ośrodków na  rzecz gmin.  

Zarządu  Powiatu  po  rozpatrzeniu  wniosku  Gminy  Świercze,  Gzy  i

Pokrzywnica  dot.  przekazania  nieruchomości  –  ośrodków  zdrowia,

postanowił  zaproponować  Radzie  Powiatu  podjęcie  uchwały  w  sprawie

przekazania nieruchomości w formie darowizny na cele związane z ochrona

zdrowia.  Starosta  uważa,  że  przekazanie  nieruchomości  jest  uzasadnione,

gdyż umożliwi gminie właściwą realizację zadań w tym zakresie.

Starosta uważa, że przekazanie majątku musi nastąpić właśnie teraz ponieważ

Narodowy  Fundusz  Zdrowia  jest  na  etapie  wypracowywania  sposobu

zawierania  kontraktów  na  2004r.  i  każdy  podmiot  świadczący  usługi

podstawowej opieki zdrowotnej musi wiedzieć, czy jest inwestorem majątku i

w jaki sposób może występować o zawarcie kontraktu.  

Radna M. Dziubanowska – Wojtyra -   przypominała,  że  wokół  ośrodków

zdrowia położonych w Świerczach i Strzegocinie jest dużo sprawa spornych,

również  ww. sprawie  toczy  się  postępowanie  sądowe.  Radna  zapytała  jaki

wpływ na postępowanie sądowe będzie miało przekazanie przedmiotowych

nieruchomości na rzecz gminy. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Gmina  Świercze  przejmując  Ośrodki

Zdrowia przejmuje aktywa i pasywa. Sprawa, która się toczy w sądzie dot.

SPZOZ w Pułtusku oraz ZLR „VITA – MED” i stanowi oddzielną kwestię.  
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Wójt  Gminy  Świercze  –  A.  Misiewicz  –  poinformował,  że  w  miesiącu

kwietniu  br.  Rady  Gminy  w  Świerczach  zajęła  stanowisko,  w  którym

zadeklarowała chęć przejęcia ośrodków zdrowia położonych w Strzegocinie i

w Szyszkach. Powyższe stanowisko zostało przekazane do Zarządu Powiatu. 

Podczas  posiedzenia  Rady  Gminy  w  Świerczach  dyskutowano  nt.  spraw

toczących się w Sądzie, które dot. SP ZOZ w Pułtusku i ZLR „VITA MED”.

Radni mają pełną świadomość, że ewentualne przejęcie - umową darowizny

ośrodków  zdrowia,  nastąpi  łącznie  z  zawartymi  umowami  z  roku  1998.

Wyrażano również  obawę, że ostatecznie Dyrektor ZLR „VITA - MED.”,

który  jednocześnie  jest  Radnym Rady  Gminy  Świercze,  stanie  przeciwko

Wójtowi. Wójt podkreślił, że nie chce być kontynuatorem ww. spraw.

Starosta  Pułtuski  przedstawił  Stanowisko  Rady  Gminy  Świercze,  które

stanowi załącznik do protokółu.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie przekazania mienia w formie darowizny i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem

za 15

przeciw -

wstrzymało się -

Uchwała Nr VII/60/03 została podjęta.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, nie był obecny na Sali Rady.

Ad.  17 

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie

darowizny (dot. przekazania mienia na rzecz Gminy Pokrzywnica)

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Wójtowi  Gminy  Pokrzywnica  –

Adamowi Rachubie.

Wójt  Gminy  Pokrzywnica  –  poinformował,  że  od  ponad  roku  zabiega  o

przekazanie ,  w formie darowizny  nieruchomości – Ośrodka Zdrowia, na

rzecz Gminy Pokrzywnica. 
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W związku z tym, że Radni Rady Powiatu w Pułtusku – I kadencji, podjęli

uchwałę  w  sprawie  przekazanie  ww.  nieruchomości  w  formie  użyczenia,

Wójt ponowił swój wniosek. 

Wójt wyjaśnił, że w budynku, w którym ulokowany jest ośrodek zdrowia,

znajduje się również Urząd Gminy i Komisariat Policja. Powyższy budynek

wyremontowano bez udziału finansowego SP ZOZ w Pułtusku. 

Wójt  zwrócił  się  do  Radnych  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania

gminie Pokrzywnica – Ośrodka Zdrowia, w formie darowizny. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie przekazania mienia w formie darowizny i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem

za 15

przeciw -

wstrzymało się -

Uchwała Nr VII/61/03 została podjęta. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, nie  był obecny na Sali Rady

Ad. 18

Przewodniczący  Rady  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  -   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  mienia  w

formie darowizny (dot. przekazania mienia na rzecz Gminy Gzy)

Przewodniczący  Rady udzielił  głosu  Wójtowi  Gminy  Gzy – Zbigniewowi

Kołodziejskiemu

Wójt Gminy Gzy – poinformował o problemach poprzedniej kadencji Rady

Gminy  związanymi ze wskazaniem podmiotu, który zapewni podstawową

opiekę  zdrowotną  mieszkańcom  Gminy  Gzy.  Na  posiedzeniu  w  dniu

dzisiejszym  Rada  Gminy  zajęła  stanowisko,  w  którym  wskazała,  że

podstawową  opiekę  zdrowotną  w  Ośrodkach  Zdrowia  w  Szyszkach  i
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Przewodowie  zapewni  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „DAR-

MED.”

Wójt poinformował, że Ośrodki Zdrowia, znajdujące się na terenie Gminy

Gzy,  są w złym stanie technicznym. Mimo zapewnień Dyrektor  SP ZOZ

odnośnie  przeprowadzenia  w  nich  remontu  -  nie  zrobiono  nic  w  tym

kierunku. 

Po przejęciu obiektów Gmina Gzy wykona w nich generalny remont. 

Wójt zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie przekazania mienia w formie darowizny i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem

za 15

przeciw -

wstrzymało się -

Uchwała Nr VII/62/03 została podjęta. 

Jeden radny nie brał udziału głosowaniu,  był nieobecny na Sali Rady

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

najmu

Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pułtuskiego o zabranie głosu.

Starosta Pułtuski przypomniał, że podczas organizowania Biura Powiatowego

IACS  w  Pułtusku,  ARiMR  stawiała  różne  wymagania  m.in.  w  zakresie

potrzeb  lokalowych  –  wynajmowane  pomieszczenia  muszą  stanowić

własność  powiatu.  Zdecydowano,  że  IACS zostanie  ulokowany w ZSR w

Golądkowie. 

Na  początku  czerwca  br.  do  Starosty  Pułtuskiego  dotarły  informacje  o

zamiarach  łączenia  Biur  Powiatowych  Agencji  Restrukturyzacji  i

Modernizacji Rolnictwa  organizowanych w celu zbudowania systemu IACS.
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Przyczyna,  m.in.  brak  długoterminowej  umowy  najmu  obiektów

wynajmowanych na potrzeby IACS. 

Wobec powyższego do Jerzego Millera – Prezesa ARiMR  oraz Jana Aust –

Dyrektora  Mazowieckiego  Oddziału  Regionalnego  ARiMR  wystosowano

pismo wyrażające protest przeciwko likwidacji Biura Powiatowego ARiMR

w Pułtusku z/s w Golądkowie.

Natomiast Zarząd Powiatu proponuje, aby Rada Powiatu  wyraziła zgodę na

zawarcie na okres 10 lat umowy najmu lokali, o łącznej powierzchni  265 m2,

usytuowanych  na  parterze  i  pierwszym  piętrze  budynku  położonego   w

Golądkowie gmina Winnica na nieruchomości oznaczonej numerem działki

19/1  pomiędzy  Zespołem  Szkół  Rolniczych  w  Golądkowie  a  Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 

Na zakończenie Starosta dodał, że z informacji jakie posiada - J. Miller i J.

Aust zostali zdymisjonowani. Nikt nie wie, czy zamiary dot. łączenia  Biur

Powiatowych będą kontynuowane przez nowego Prezesa ARiMR. 

Wicestarosta  Pułtuski   zapytał,  czy  Biuro  Powiatowe  IACS  w  Pułtusku

zostało  przygotowane  do  obsługiwania  rolników.  Na  jakim  obecnie  jest

etapie.

Stanisław Guzel  – Kierownik Biura Powiatowego IACS w Pułtusku z/s w

Golądkowie  odpowiedział,  że  Biuro  Powiatowe  IACS  w  Pułtusku  z/s  w

Golądkowie realizuje zadania wg zaleceń władz ARiMR.

Na dzień dzisiejszy zostało zaewidencjonowane bydło oraz gospodarstwa, w

których one są znajdują. Stanowi to 60% wszystkich gospodarstw w powiecie

pułtuskim. Powyższe gospodarstwa mają nadany numer siedziby stada oraz

indywidualny  numer  gospodarstwa  rolnego.  Nie  funkcjonuje  system

informatyczny ponieważ prace nad ww. systemem zlecane są odgórnie. 

Pan Kierownik poinformował, że z wiedzy jaką posiada nt. dyrektyw UE w

sprawie powiatowych jednostek zintegrowanego systemu kontroli i nadzoru,

wynika  ,  że  łącznie  Biur  Powiatowych  IACS  nie  jest  zgodne  z  prawem

unijnym. Biura Powiatowe wykonują pewne zadania - objęte tajemnicą , do
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których inne podmioty nie mają dostępu. Następnie p. Kierownik dodał, że

biuro IACS obsługujące dwa powiaty napotykało by na różne problemy, np.

powiatowe wydziały geodezji posiadają odrębne systemy ewidencjonowania

gruntów 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw    -

Wstrzymało się   -

Uchwała Nr VII/63/03 została podjęta. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu,  był nie obecny na Sali Rady 

Ad. 20

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu por

zadku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  realizacji  zadań  z  zakresu

modernizacji dróg.  

Przewodniczący Rady  poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Pułtuski poinformował, że inwestycje drogowe były realizowane w

różny sposób, tj. przy pomocy środków finansowych z SAPARD, FOGR,

przy współudziale gmin , np. w roku 1999 zostało podpisane porozumienie

między powiatem pułtuskim a gminą Obryte oraz gminą Zatory. 

 Podczas uchwalania budżetu powiatu na 2003r. informowano o konieczności

ustalenia  priorytetów  modernizacji  dróg.  Obecnie  nadszedł  moment  aby

Rada Powiatu przyjęła pewną zasadę w tym zakresie. 

Starosta  zaproponował  zapisać  w  protokóle  Sesji  priorytety  modernizacji

dróg  w roku 2004  i  w latach  następnych,  które  będą  wykonywane  przy

współudziale  gmin.  Starosta  uważa,  że  minimalny  udział  gmin  powinien

wynosić  25% kosztów zadania.  Nie może  być  sytuacji,  że  „ten  który  jest

biedny  to  będzie  jeszcze  biedniejszy,  a  ten  który  ma  środki  wyremontuje

drogę”. 
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Jeżeli  gminy  nie  zadeklarują  udziału  w  kosztach  modernizacji  dróg  ,  to

wówczas o ich kolejności powinna  decydować Rada Powiatu. 

Starosta poinformował o powołanej Komisji, która dokonała przeglądu dróg

na  terenie  powiatu  pułtuskiego.  W  skład  Komisji  weszli   –  Wicestrosta

Pułtuski, Radni Rady Powiatu – Cz. Czerski, L. Smyk, W. Barkła, Dyrektor

ZDP. W przeglądzie dróg na terenie gminy Pokrzywnica udział brali Wójt

Gminy Pokrzywnica i Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica.  

Komisja stwierdziła, że wszystkie drogi powiatowe są ważne, jednak niektóre

z  nich  są  bardziej  obciążone  ruchem  drogowym  i  one  powinny  być

modernizowane w pierwszej kolejności. 

Następnie  Starosta  poinformował  o  możliwości  złożenia  wniosków  na

dofinansowanie w 2004r z programu SAPARD trzech dróg o łącznej długości

15 km.  Powiat Pułtuski nie posiada środków na modernizację trzech dróg,

dlatego też występuje do gmin z propozycją współfinansowania. 

Odnośnie  modernizacji  chodnika  położonego przy  ul.  Rynek  w Pułtusku,

Starosta  poinformował,  że  ze  względu  na  to  ,  iż  koszt  zakupu  płytek

pokrywa się  z  ceną ich położenia,  zaproponowano Burmistrzowi  Pułtuska

równy  podział  kosztów,  tj.  po  50%.  Niestety  do  dnia  dzisiejszego  nie

wpłynęła odpowiedź. 

Starosta  proponował  podjęcie  stosownej  uchwały  w  sprawie  modernizacji

chodnika położonego przy ul. Rynek. 
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Radny  K.  Łachmański poinformował,  ze  niektóre  gminy  są  biedniejsze  i

istnieje niebezpieczeństwo, że na ich terenie nie będą modernizowane drogi.

Potrzeb  w zakresie  dróg  jest  bardzo  dużo,  ale  poprosił  o  podanie  zakres

finansowania gmin. 

Starosta  Pułtuski poinformował,  że  gdyby  w  dniu  dzisiejszym  posiadał

deklarację  ,  że  Gmina  Pułtusk  partycypuje  w  25%  kosztów  wykonania

chodnika przy ul. Rynek  to prawdopodobnie zostałby ogłoszony przetarg na

wykonanie  ww.  zadania..  Starosta  poinformował,  że  sprawę  modernizacji

dróg można  rozwiązać  następująco – o  kolejności  ich  modernizacji  będzie

decydowała Rada Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  najważniejszą  kwestią  jest

utrzymanie przejezdności dróg powiatowych. 

Wójt  Gminy  Pokrzywnica  –  zapytał  jak  Gmina  Pokrzywnica,  która

rozpoczęła  liczne  inwestycje  drogowe,  wodociągowe,   może  skorzystać  z

oferty Starosty.  Z tej propozycji skorzystają inne gminy. Zapytał, czy to jest

sprawiedliwy podział kosztów modernizacji dróg – 25% gmina i 25% powiat,

50% środki pomocowe. 

Wicestarosta  Pułtuski   poinformował,  że  Komisja,  o  której  mówił  Pan

Starosta,  dokonała  przeglądu  dróg  powiatowych  położonych  w  powiecie

pułtuskim. Członkowie Komisji , podczas spotkań, ustalili priorytety  dróg.

W pierwszej kolejności,  przy udziale środków pomocowych, z SAPARD-u

zamierzano modernizować drogi:  Łosewo – Ciepiel,., Gąsiorowo – Łosewo –

Skurznice, Golądkowo – Niestępowo, Zatory – Ciski. 

Wicestrosta uważa, że dzięki właściwej decyzji wykonano modernizację drogi

Przewodowo  –  Goladkowo  również  przy  współudziale  środków

pomocowych. 

Odnośnie  propozycji  Starosty  Pułtuskiego  dot.  podziału  kosztów

modernizacji dróg -: 50% środki pomocowe, 25% udział powiatu, 25% udział

gminy   -  poinformował,  ze  jest  to  pewne  rozwiązanie  sprawy.  Ponadto

również z bieżącego utrzymania dróg można wykonać pewne zadania. 
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Odnośnie ułożenia chodnika przy ul. Rynek - Wicestrosta poinformował, że

Gmina Pułtusk  miał czas na podjęcie decyzji w tym zakresie. W budżecie

powiatu na ww. zadanie zaplanowano 130.000zł ale niestety nie potrafimy

tego zorganizować i przeprowadzić w terminie , w którym natężenie ruchu

jest najmniejsze.  

   Radny K. Łachmański   poinformował, ze nie kwestionuje potrzeb w zakresie

modernizacji  dróg  w  powiecie  pułtuskim.  Nie  kwestionuje  również

zasadności  pracy  Komisji,  bo  zarówno  drogi  gminne,  powiatowe  jak  i

wojewódzkie są w bardzo złym stanie. Radny uważa, że propozycja dot. 25%

udziału  gmin,  w kosztach  modernizacji  dróg,  może uniemożliwić  gminom

skorzystanie  z  ww.   oferty.  Radny  poinformował,  że  nie  kwestionuje

kolejności  budowy  dróg,  oraz  ze  zrozumieniem  odnosi  się  do  intencji

Starosty  i  Wicestarosty  dot.  pozyskania  jak  największych  środków

pomocowych  na  ich  modernizację.  Jednak  Radny  obawia  się  ,  że  gminy

„biedniejsze” mogą tych środków nie uzyskać.

Starosta  –  zastanawiał  się  ,  czy  nie  należy  ustalić,  że  każda  proponowana

modernizacja  dróg  będzie  odrębnie  rozpatrywana.  Starosta  uważa,  że   nie

można doprowadzić do tego, aby na terenie gminy, której brakuje środków

nie były realizowane żadne inwestycje drogowe. Jednak należy ustalić pewne

standardy,  które  będą  obowiązywały.  W  przypadku  wymiany  chodnika

wokół  Rynku,  Zarząd  Powiatu  zaproponował  współfinansowanie  przez

Miasto Pułtusk w wysokości 25% kosztów inwestycji. 

Wójt  Gminy Świercze  -  A.  Misiewicz – poinformował,  że  sytuację  gminy

Świercze,  chyba  najlepiej  przedstawił  Zarządowi  i  Radnym   Dyrektor

Zarządy  Dróg  Powiatowych,  który  był  obecny  na  ostatniej  Sesji  Rady

Gminy  w Świerczach  i  zaproponował  przekazanie  powiatowi  części  dróg

(pewne  ciągi  dróg  są  w  częściowo  powiatowe,  częściowo  gminne).  Radni

Gminy zapytali, jakie wiązałyby się z tym korzyści. Zarówno przez cztery

lata  poprzedniej  kadencji  ,  jak  i  w obecnie  przedstawionych  priorytetach

modernizacji nie znalazły się drogi położone na terenie Gminy Świercze. Stan
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pewnych odcinków dróg jest tak, iż należałoby postawić znak zakaz ruchu.

Obecnie na drogach położonych na terenie gminy  ruszył ciężki transport –

transport  żwiru.  Wójt  stwierdził,  że  nie  może   zadeklarować  udziału

finansowego  gminy.  Wykonując  modernizację  jednej  z  dróg,  inne  drogi

zostałyby  odciążone,  zaoszczędzonoby  na  ich  remontach.  Gmina

dofinansowując w wysokości 25% kosztów inwestycji  - modernizację drogi

powiatowej, pomniejszałaby swój budżet a wzrastałby majątek powiatu. 

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku  –  K.  Strzyżewski –

poinformował, że wybrano 12 odcinków dróg, gdzie nie można zapominać o

bieżącym  utrzymaniu.  Są  drogi,  na  których  wystarczy  dokonać

powierzchniowego utrwalenia i można byłoby z nich korzystać przez kolejne

4  lata.  Wykonanie  1  m2 powierzchniowego  utrwalenia  kosztuje  ok.  3  zł.

Natomiast jeżeli w tym roku i w latach następnym nie zostanie wykonane

powierzchniowe utrwalenie to wówczas ok. 5 zł – nakładka o grubości 1 cm.

Prawidłowo  nakładka  powinna  mieć  min.  4  cm.  Przygotowano  kolejność

dróg na których powinno być wykonane bądź powierzchniowe utrwalenie,

bądź nakładka. Należy również wziąć pod uwagę konieczność wykonywania

odwodnień (ścinki poboczy). Podsumowując stwierdził, że poza inwestycjami

jest jeszcze bieżące utrzymanie dróg. Ustawiając znaki ograniczenia nośności

należy wskazać objazdy. 

Wójt Gminy Pokrzywnica – A. Rachuba – zaproponował, aby modernizację

trzech  dróg  ,  wpółfinansowanych  z  funduszu  SAPARD  wykonać  tak  jak

dotychczas  („starym  systemem”),  natomiast  później  można  rozmawiać  o

partycypacji w kosztach. Współfinansowanie modernizacji w połowie przez

gminę, jest zbyt dużym obciążeniem. Sądzi, że należałoby rozważyć udział

finansowy gminy w wysokości 10%.   

Starosta - podsumowując, stwierdził, że gdyby na dzisiejszej Sesji byli wszyscy

Wójtowie  i  Burmistrz  Miasta  można  byłoby  poczynić  pewne  ustalenia.

Zaproponował, aby podjąć uchwałę w sprawie modernizacji dróg – dotyczącą

Rynku i określić procentowo wysokość współfinansowania inwestycji przez
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Miasto. Przed kolejną Sesją można omówić priorytety modernizacji dróg na

posiedzeniach  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  na  spotkaniach  Klubów  i

dokonać ustaleń w formie zapisu w protokóle Sesji. Starosta przypomniał, że

drogi  Przewodowo-Golądkowo,  Psary-Pułtusk  zostały  wykonane  przy

udziale  środków  pomocowych  bez  udziału  gmin,  ale  drogi  Cygany-

Sokołowo,  Zamoście  było  wykonane  przy  udziale  finansowym  Gminy

Obryte,  drogi  Ciski,  Mystkówiec-Kalinówka-Pniewo  przy  udziale

finansowym  Gminy  Zatory,  chodniki  przy  ul.  Świetojańskiej  przy

współfinansowaniu przez Miasto i Gminę Pułtusk.  

Radny  W. Barkała  –  zwrócił  uwagę,  że  rok 2004  będzie  ostatnim rokiem

kiedy  będzie można uzyskać dofinansowanie z funduszu SAPARD. Powiat

pułtuski  nie jest w stanie,  aby samodzielnie zrealizować modernizację tych

trzech  dróg.  Przy  niewielkiej  partycypacji  gmin  w kosztach  modernizacji,

możliwym byłoby zrealizowanie tych wszystkich inwestycji – 15 km dróg.

Jeżeli  gminy  nie  przystąpią  do  współfinansowania  zostanie  wykonana

modernizacja tylko jednej drogi, gdyż na tyle wystarczy środków.  

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie modernizacji zadań z zakresu

modernizacji dróg i zarządził głosowanie nad podjęciem

Za głosowało 10 radych

Przeciw -

Wstrzymało się   3 radnych

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr VII/64/03. 

Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu były nieobecne na Sali Rady.

Ad. 21

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w

budżecie powiatu i poprosił Skarbnika Powiatu o jej przedstawienie. 

Skarbnik – pomiędzy VI a VII  Sesją Rady Powiatu Zarząd Powiatu podjął

dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu:
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- uchwała  25/03  z  dnia  13  maja  2003 r.  –  dotyczyła  dotacji  celowej  dla

Powiatowego  Urzędu  Pracy   -  13.000  zł  (na  mocy  decyzji  Wojewody

Mazowieckiego),

- uchwała nr 27/03 z dnia 9 czerwca 2003 r. – dotyczyła dotacji – 5.000 zł z

przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Obie  uchwały  zawierały  zmiany  wydatków  rzeczowych  –  przeniesienia

pomiędzy paragrafami na wniosek kierowników jednostek. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem  Informacji  na temat

uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Dwóch radnych nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady. 

Ad. 22

Przewodniczący  –  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku

posiedzenia Informacja nt. prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady

Powiatu.  Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni

otrzymali  na  piśmie.  Zapytał,  czy  są  pytania  w  sprawie  przedstawionej

informacji.  W  zwiazku  z  brakiem  pytań,  Przewodniczący  zarządził

głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i

realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na Sali Rady. 

Ad. 23

Przewodniczący  –  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku

posiedzenia Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Starosta – w odpowiedzi na interpelację Radnego K. Łachmańskiego dot. nie

umieszczenia  w  Kontrakcie  Wojewódzkim  na  2004  r.   finansowania

inwestycji  „Bodowa Szpitala w Pułtusku”, stwierdził, że nie ma Kontraktu na

rok  2004  a  dotychczasowy  Kontrakt  Wojewódzki  dotyczył  lat  2001-2003.

Starosta uważa, że nikt w Polsce nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie –

co stanie  się  z inwestycjami w służbie zdrowia,  po wejściu Polski do Unii

Europejskiej.  W  środkach  strukturalnych  ,  wynegocjowanych  przez  Rząd

Polski nie znalazły się fundusze na służbę zdrowia, a ponadto nie przewiduje

się  finansowania  inwestycji  już  rozpoczętych.  Starosta  poinformował,  że

Zarząd  Powiatu  wystąpił  do  Wojewody  Mazowieckiego,  Marszałka

Województwa  Mazowieckiego,  Ministra  Zdrowia,  z  pytaniem dotyczącym

finansowania  –  kontynuacji  inwestycji  „Budowa  Szpitala  w  Pułtusku”  w

następnych   latach.  Nie  jest  to  problem  dotyczący  tylko  Pułtuska,  ale

również Radomia, Ostrołęki... . Prawdopodobnie na koniec 2003 r. wartość

inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku” wyniesie ok. 38.000.000 zł. Starosta

poinformował,  że  przygotowano  harmonogram  finansowy  inwestycji  na

kolejne trzy lata. 

Zbigniew Tyszkiewicz- Pułtuska Gazeta Powiatowa – zapytał, czy mówiąc o

środkach finansowych należy rozumieć dwie transze – w 2003 r. i w 2004 r.?

Starosta – wyjaśnił, że środki finansowe ma budowę szpitala wynosiły: 

- w 2001 r. – 1.000.000 zł,

- w 2002 r. – 4.000.000 zł,

- w 2003 r. – 4.000.000 zł.

Starosta  poinformował,  że  zmarła  arch.  Krystyna  Gutkowska,  która  była

wykonawcą, (wyłonionym w trybie  przetargu nieograniczonego)   projektu

restrukturyzacji  szpitala.   Zarząd  Powiatu  wystąpił  do  Prezesa  Urzędu

Zamówień Publicznych z wnioskiem o zatwierdzenie  trybu zamówienia  z

wolnej  ręki  na  dokończenie   wykonania  projektu  restrukturyzacji

budowanego szpitala w Pułtusku. Po akceptacji powyższego wniosku przez
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Prezesa  UZP  zostanie  podpisana  stosowna  umowa  z  arch.  Krzysztofem

Żurkowskim – pełnomocnikiem arch. K. Gutkowsiej. 

Starosta  poinformował,  że  w  międzyczasie  został  ogłoszony  przetarg  na

wykonanie robót wykończeniowych w budynku „A” budowanego Szpitala

w Pułtusku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących firm:

Oferta Nr 1 – Konsorcjum: „GRUPA 3J” Sp. z o.o.

   „WIBUD” Wiśniewski Sp.

Jawna 

Cena ofertowa (z VAT): 9.950.818,39 zł

Oferta Nr 2 „PRIBO-EPB” Sp. z o.o.

Cena ofertowa (z VAT):9.873.286,33 zł

Oferta Nr 3 Iławskie  Przedsiębiorstwo

Budowlane „IPB” Sp. z o.o.

Cena ofertowa (z VAT):9.119.215,15 zł

Oferta Nr 4 Konsorcjum: „NADBUD” S.A.

„DECOMA” Sp. z o.o.

Cena ofertowa (z VAT): 9.831.691,93 zł

Oferta Nr 5                                                Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Usługowe „ZAMBET” S.A.

Cena ofertowa (z VAT): 8.178.744,18 zł

Komisja dokonała następującej oceny ofert oceny ofert (kryteria oceny ofert i

ich wagi: 90% - cena, 10% - termin płatności faktur):

Oferta nr 1 – 341 pkt

Oferta nr 2 – 383 pkt

Oferta nr 3 – 447 pkt

Oferta nr 4 – 417 pkt

Oferta nr 5 -  500 pkt

W  związku  z  powyższym  Komisja  wnioskowała  o  wybór  oferty  nr  5

złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZAMBET” S.A. w
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Pułtusku. Jest  to oferta z najniższą ceną i najdłuższym terminem płatności

faktur. Uzyskała ona najkorzystniejszy dla Zamawiającego  bilans punktowy.

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Wykonawcy 9 czerwca 2003 r. W dniu 13

czerwca br. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. złożyło do

Zarządu  Powiatu  protest  na  rozstrzygniecie  Zamawiającego.  Protestujący

żądał  unieważnienia  wyników  przetargu  oraz  dokonania  ponownej  oceny

ofert, uzasadniając swoje stanowisko tym, że w wybranej ofercie występują

niezgodności  w przedmiarach robót,  cena ofertowa jest  cena dumpingową.

Do protestu przyłączyła się firma NADBUD S.A. w zakresie unieważnienia

wyników przetargu ze względu na cenę dumpingową. W dniu 18 czerwca br.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Przetargowej  w

sprawie oceny zarzutów i postanowił, by na protest nie udzielać odpowiedzi.

Brak  rozpatrzenia  protestu  w  rozumieniu  art.  84  ust.  2  ustawy  o

zamówieniach publicznych jest jego oddalaniem. Wobec oddalenia protestu

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w dniu 24 czerwca br.

złożyło protest do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zarząd Powiatu

w Pułtusku desygnował arbitra – p. Bogdana Andrzeja Winnickiego.  Do 8

lipca  powinna  wpłynąć  decyzja  Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych w

powyższej sprawie. Umowa będzie zawarta na trzy lata, ale jeżeli nie byłoby

środków – umowa obowiązywałaby tylko w 2003 r.   

Radny K. Łachmański – zapytał, czy aby budynek „A” był oddany pod klucz

– do użytkowania potrzeba ok. 8.200.000 zł ?

Starosta –  poinformował,  że  wystąpiono  do  Wojewody  Mazowieckiego  i

Marszałka  Województwa   z  wnioskiem  o  środki  finansowe  w  wysokości

74.000.000 zł w okresie najbliższych trzech lat. 

Starosta odpowiadając na pytania dot. kontraktów z Narodowym Funduszem

Zdrowia  i  zabezpieczenia  środków  na  realizację  zadań  w  zakresie  opieki

zdrowotnej stwierdził, że  bezpośrednio powiat nie odczuł zmiany w związku

z likwidacją Kas Chorych i utworzeniem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ostatnich dniach funkcjonowania SPZOZ w Pułtusku podpisał z MRKCh
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kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych. Kontrakt jest niższy niż w roku

ubiegłym. Poza corocznym spadkiem cen,  usługi  medyczne  są  limitowane.

Obecnie  krążą  opinie,  że  kontrakty  na  2004  będą  o  20%  niższe.  Oprócz

kontraktów na  lata  przyszłe  należy  zastanowić  się  nad  obecnymi długami

szpitali.  Starosta  podkreślał,  że  szpital  pułtuski  nie  ma  długu  z  tytułu

funkcjonowania szpitala, tylko w związku z tzw. ustawą  203. Wystąpiono do

sądu o refundację nadwykonania i przygotowywany jest wniosek w sprawie

„ustawy  203”.  Starosta  poinformował,  że  na  interpelację  Radnej  M.

Dziubanowskiej – Wojtyra odpowie pisemnie.

Ad. 24

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Ad.25

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad  Zamknięcie Sesji. Poinformował, że porządek obrad został

wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w  obradach  VII  Sesji  Rady  Powiatu

radnym i zaproszonym gościom. VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku została

zamknięta. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1950.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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