
Protokół Nr XV/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 21 grudnia 2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał

otwarcia XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram

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

uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17

Radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji

i uchwał. 

Przewodniczący  przywitał:  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Witolda

Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  lista obecności radnych- stanowi

załącznik nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Starosta - w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku zaproponował rozszerzenie

porządku dzisiejszej Sesji  o punkt  Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w

sprawie  przekazania  mienia  w  formie  darowizny –mienia,  które  będzie

darowane  z  przeznaczeniem na  prowadzenie  przez  Ministra  Rolnictwa  szkół

wchodzących w skład Zespołu Szkół  Rolniczych im. Jadwigi  Dziubińskiej  w

Golądkowie 

Starosta wyjaśnił, że zmiana ww. uchwały podjętej przez Radę Powiatu na Sesji

w dniu 30 października 2007r. jest konieczna ponieważ przy dwóch działkach

położonych  w  gminie  Winnica  nie  została  uwzględniona  właściwa  księga
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wieczysta,  to  znaczy przy  działce  nr  19/2  oraz  nr  41/2  powinna  być  księga

wieczysta nr 22831. 

Ponadto  zgodnie  z  zaleceniami  Notariusza  w  §1  ust.  1  litera  „c’  należy

wykreślić  słowa „na cele  oświatowe” ,  czyli  ten podpunkt  powinien  brzmieć

„Nieruchomość  określona  w  ust.  1  lit.  „a”  i  „b”  będzie  darowana  na

prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi

Dziubińskiej w Golądkowie”

Stąd też propozycja zmiany §1 ust. 1 litery „a” i „c” .

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym, zaraz po zakończeniu Sesji Rady

Powiatu  będzie  miało  miejsce  podpisanie  umowy darowizny  w  formie  aktu

notarialnego  o  przekazaniu  przedmiotowych  nieruchomości  na  rzecz  Skarbu

Państwa z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi   Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Zarządu  Powiatu  o

uzupełnienie porządku obrad o punkt  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie przekazania mienia w formie darowizny jako punkt 11a. 

Za                                 15 Radnych 

Przeciw                          0

Wstrzymało się              0

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad:  

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XI i XII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych oraz  szkół  specjalnych w powiecie

pułtuskim. 
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6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Technikum  Ekonomicznego  w

Golądkowie

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Technikum  Mechanicznego  w

Golądkowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golądkowie.

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji

Rewizyjnej.

11.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  powołania  Rady

Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku.  

11a.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania mienia w

formie darowizny

12.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.

13.Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.

14.Podjęcie  uchwały w sprawie  wydatków niewygasających z  upływem roku

budżetowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego  na rok 2008.

a. odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  wraz  z

uzasadnieniem Zarządu Powiatu 

b. odczytanie opinii  Komisji stałych Rady Powiatu, w tym

Komisji Budżetu i Finansów, 

c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie;

d. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii

Komisji,

e. dyskusja  nad  wniesionymi  poprawkami  i  ich

przegłosowanie,
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f. głosowanie nad projektem  uchwały budżetowej na 2008r.

16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2007 – 2020”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego. 

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

powiatu na 2007r.

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

20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

22.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za                               15 Radnych 

Przeciw                          0

Wstrzymało się             0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3 

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku  obrad  Przyjęcie  protokołu  jedenastej  i  dwunastej   Sesji  Rady

Powiatu
Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał  czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

protokołów  jedenastej i dwunastej  Sesji Rady Powiatu

Za                               15 Radnych 

Przeciw                          0

Wstrzymało się             0

Protokoły nr XI/07 oraz XII/07 zostały przyjęte.  

Na salę obrad weszła Radna Krystyna Estkowska. 
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Stan radnych obecnych na Sesji - 16.

Ad. 4 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie   do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny Jerzy Wal –  zapytał jak przebiegają negocjacje w sprawie kontraktu SP

ZOZ w Pułtusku  z  NFZ na  2008r.  Radny  zapytał  kiedy  zostanie  podpisany

kontrakt?

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Łachmański – poinformował, że kończy

się grudzień 2007r.  i zgodnie z zapowiedzią Wicestarosty i Dyrektora SP ZOZ

w  Pułtusku  sprzęt,  o  który  wnioskowało  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi

Pułtuskiej  miał  być  zakupiony  jak  najszybciej,  jeszcze  w  grudniu  2007r.

Wiceprzewodniczący zapytał jaki zakres prac został wykonany aby owy sprzęt

znalazł się w szpitalu. Kiedy zostanie sfinalizowany zakup. 

Co dzieje się ze sprzętem RTG, któremu płynie/upływa gwarancja od 2006r. a

on w dalszym ciągu nie pracuje. 

W  związku  z  planowaną  na  początku  2008r.  wizytą  Radnych  na  budowie

nowego szpitala , Wiceprzewodniczący poprosił o odpowiedź na piśmie , jakie

prace zostały do wykonania w ramach środków niewygasających – ok. 6,4 mln

zł. oraz środków koniecznych do zakończenia prac budowlanych-ok. 4,5 mln zł.

Wiceprzewodniczący poprosił o przedstawienie na piśmie specyfikacji sprzętu

medycznego i innych zakupów koniecznych do przeniesienia szpitala.  

Wiceprzewodniczący  przypomniał,  że  podczas  IV  Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku  w  dniu  27  grudnia  2006r.  uzyskał  zapewnienie,  że  zostanie

wyremontowana ulica Staszica. Zapytał kiedy to nastąpi? Ponadto zauważył, że

w projekcie   budżetu powiatu  na 2008 rok są niewielkie  środki  dla  Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku. Zapytał jakie inwestycje i prace remontowe lub

prace  wynikające   z  bieżącego  utrzymania  dróg  zostały  wykonane  w 2007r.

przez  Zarząd Dróg Powiatowych, czy nastąpił  wzrost wynagrodzeń. Ponadto
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Wiceprzewodniczący poruszył sprawę sprzątania ulic, np. Stare Miast, Staszica,

Tysiąclecia. Ich stan  pozostawia wiele do życzenia.

Radny – Wojciech Żukowski – zapytał jaki jest termin wykonania modernizacji

drogi powiatowej Łady – Gotardy?

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił  Przewodniczących Komisji  Stałych Rady Powiatu o

przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław

Barkała   -  poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  na

posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2007r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące

przedmiotem XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska  -

poinformowała, Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 4 grudnia

2007r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 3

grudnia 2007r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów – Pani  Henryka Pielachowska–

poinformowała, że Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2007r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem XV Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku .

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie
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ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  szkół

specjalnych w powiecie pułtuskim. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za                      15 Radnych

Przeciw                      0

Wstrzymało się          0

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

Uchwała Nr XV/108/07 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Technikum

Ekonomicznego w Golądkowie

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za                     16 Radnych

Przeciw                    0

Wstrzymało się        0

Uchwała Nr XV/109/07 została podjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Technikum

Mechanicznego w Golądkowie.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za                          16 Radnych
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Przeciw                 0 

Wstrzymało się     0

Uchwała Nr XV/110/07 została podjęta. 

Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w

Golądkowie.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za                     16Radnych

Przeciw                     0

Wstrzymało się        0

Uchwała Nr XV/111/07 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i  Zastępcy  Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący -  poprosił  Pana  Krzysztofa  Pieńkosa  Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie kandydata na Zastępcę Przewodniczącego

Komisji. 

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  -   Pan  Krzysztof  Pieńkos –

poinformował,  że  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 grudnia  br.

podjęła  jednomyślną  decyzję  o  zgłoszeniu  Pani  Henryki  Pielachowskiej   na

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący -  poinformował,  że  Pani  Henryka  Pielachowska  w  formie

pisemnej wyraziła zgodę na kandydowanie.

(pisemna  zgoda  na  kandydowania  pani  Henryki  Pielachowskiej  stanowi

załącznik do nin. protokółu) 
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Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za                       16 Radnych

Przeciw                       0

Wstrzymało się          0

Uchwała Nr XV/112/07 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu

kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący -  poprosił  Pana  Krzysztofa  Pieńkosa  –  Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej  o zabranie głosu. 

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  -   Pan  Krzysztof  Pieńkos –

poinformował,  że  komisja  rewizyjna  na  posiedzeniu  w  dniu  3  grudnia  br.

opracowała plan kontroli Komisji Rewizyjnej, który został przekazany wraz z

materiałami na posiedzenie dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej,   i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za           - 16 Radnych

Przeciw                  0

Wstrzymało się      0

Uchwała Nr XV/113/07 została podjęta. 
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Ad. 11

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:

powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  (zmiana składu Rady Społecznej

SP ZOZ została spowodowana zmianą Starosty Pułtuskiego – na miejsce p. T.

Nalewajka został powołany p. A. Dolecki). 

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za              - 16 Radnych

Przeciw                   0

Wstrzymało się      0

Uchwała Nr XV/114/07 została podjęta. 

Ad. 11 a

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie

przekazania  mienia  w  formie  darowizny (dot.  przekazania  mienia  z

przeznaczeniem na prowadzenie przez Ministra Rolnictwa szkół wchodzących w

skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie)

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania mienia w formie darowizny i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
Za                             - 16 Radnych

Przeciw                      0

Wstrzymało się          0

Uchwała Nr XV/115/07 została podjęta. 
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Ad. 12

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2007r  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za                            - 16 Radnych

Przeciw                      0

Wstrzymało się          0

Uchwała Nr XV/115/07 została podjęta.  

Ad. 13 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

zmian budżetu powiatu na 2007r.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za                           16 Radnych

Przeciw                   0

Wstrzymało się      0

Uchwała Nr XV/116/07 została podjęta.  

Ad. 14

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków  niewygasających  z

upływem roku budżetowego.

Przewodniczący -zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie

wydatków  niewygasających  z  upływem  roku  budżetowego  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.
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Za                      -  15 Radnych

Przeciw                      0

Wstrzymało się          0

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

Uchwała Nr XV/117/07 została podjęta.  

O godzinie 14.00 Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 14.15

Ad. 15 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego

na rok 2008 - Podpunkt  „a” odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz

z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.
Wiceprzewodniczący K. Łachmański - odczytał projekt uchwały. 
Przewodniczący poprosił  Pana  Starostę  Pułtuskiego  o  przedstawienie

uzasadnienia Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej. 
Starosta  -  odczytał  uzasadnienie  Zarządu  Powiatu  do  projektu  uchwały

budżetowej w brzemieniu załącznika do protokołu. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  „B”

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

Finansów, 
Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław

Barkała –  poinformował,  że  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  na

posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2007r. zwróciła uwagę na następujące sprawy:

– budowę chodnika w Grabówcu,

– zakres  prac  przewidziany  do  wykonania  przy  budowie  hali  sportowo  –

widowiskowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku,

– remont budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2008r. 
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Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska  -

poinformowała,  że   Komisja   obradowała  na  posiedzeniu  w dniu  4  grudnia

2007r. 

Komisja zwróciła  uwagę na następujące sprawy:

– pilną potrzebę budowy chodnika w Grabówcu,

– zakres  prac  przewidziany  do  wykonania  przy  budowie  hali  sportowo  –

widowiskowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku,

– remont budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2008r. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski -

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa  na posiedzeniu w dniu 3 grudnia

2007r. zwróciła uwagę na następujące sprawy:

– modernizację drogi Łady – Gotardy,

– budowę chodnika w miejscowości Szyszki, 

– budowę chodnika w Grabówcu,

– remont budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2008r. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu  i  Finansów – Pan Jerzy Król -

poinformował,  że   Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  na  trzech

posiedzeniach Komisji, tj:  4 grudnia, 6 grudnia oraz w dniu dzisiejszym.  

Na posiedzeniu  w dniu 4 grudnia,  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały budżetowej na 2008r. 

Na  drugim  posiedzeniu  w  dniu  6  grudnia   Komisja  Budżetu  i  Finansów

obradując wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczącymi Komisji  Stałych

Rady  Powiatu  przyjęła  wniosek  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  o  nie

wprowadzaniu  do  projektu  budżetu  powiatu  na  2008r.  spraw  ,  o  których

dyskutowano na posiedzeniach Komisji.

Ponadto w drodze głosowania Komisja przyjęła autopoprawkę Zarządu Powiatu

do  projektu  budżetu  powiatu  na  2008r.  dot.  zakupu  mammografu  dla
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  na kwotę

314.285zł.  

Natomiast  na  posiedzeniu  w  dniu  dzisiejszym  Komisja  przyjęła  dwie

autopoprawki Zarządu Powiatu dotyczące:

-  wprowadzenia  do  projektu  budżetu  dotacji  celowej  dla  Powiatowego

Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

i sportu na kwotę – 45.000zł.

- likwidacji rezerwy celowej w wysokości 40.000zł proponowanej na zadania z

zakresu  zarządzania  kryzysowego  i  przeniesienie  środków  na  wydatki

bezpośrednie  budżetu  ,  tj.  dział  754  –  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrono

przeciwpożarowa, rozdział  75421 – zarządzanie  kryzysowe , paragraf  4210 –

zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł oraz paragraf 4300 – zakup usług

pozostałych – 20.000zł. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „C” porządku

obrad  odczytanie  opinii  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Skarbnik  Powiatu  –  odczytała  uchwałę  Nr  307/C/2007  Składu  Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  14  grudnia  2007r.  w

sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  Pułtuskiego

projekcie  uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości  sfinansowania

deficytu  budżetowego  i  o  prognozie  kształtowania  się  długu  Powiatu

Pułtuskiego. 

(Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu.)

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „D” porządku

obrad odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji.

Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.
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Starosta  Pułtuski  –  poinformował,  że  na  posiedzeniach  komisji  stałych

zgłoszono  wnioski  formalne  do  projektu  budżetu  powiatu  na  2008r.

Jednocześnie  komisje  stałe  wydały  pozytywne  opinie  o  przedłożonym przez

Zarząd Powiatu projekcie budżetu na 2008r. 

Starosta  poinformował,  że  na  posiedzeniach  komisji  zwracano  uwagę  na

następujące sprawy:

– modernizację drogi powiatowej Łady – Gotardy,

– wykonanie chodnika w miejscowości Szyszki,

– wykonanie chodnika w miejscowości Grabówiec, 

– jaki  zakres  prac  jest  przewidziany  do  wykonania  przy  hali  widowiskowo

-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku,

– sprawa remontu budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Starosta  poinformował,  że  powyższe  sprawy  Zarząd  Powiatu  przyjmuje  do

rozpatrzenia.  Prawdopodobnie  w trakcie  roku  pojawią  się  dodatkowe  źródła

finansowania  i  niektóre  zadania  drogowe  będzie  można  zrealizować.  Będą

składane wnioski o środki z rezerwy drogowej, do Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych oraz Marszałka o współfinansowanie infrastruktury drogowej. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „E” porządku

obrad: Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Starosta  Pułtuski  -  zgłosił  następujące  autopoprawki  Zarządu  Powiatu  do

projektu uchwały  budżetowej na 2008r. dotyczące:

– zakupu  mammografu  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  w Pułtusku   na  kwotę  314.285zł.-  źródło  dochodów – pomoc

finansowa Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Starosta  poinformował,  że  została  podpisana  umowa  z  Marszałkiem  o

dofinansowanie  zakupu  mammografu  w  dniu  31.10.2007r.  Z  uwagi  na

unieważnienie przetargu, zgłoszono do Marszałka wniosek w dniu 19.11.2007r.

o  utworzenie  wydatków  niewygasających  z  terminem  realizacji  do  dnia

30.06.2008r.
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– wprowadzenie  do  projektu  budżetu  dotacji  celowej  dla  Powiatowego

Szkolnego  Związku  Sportowego  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury

fizycznej  i  sportu  na  kwotę  –  45.000zł.,  źródło  pokrycia  wydatków:

przeniesienie  wyżej  wymienionej  kwoty  z  działu  921  –  kultura  i  ochrona

dziedzictwa narodowego z rozdziału 92195 – pozostała działalność paragraf

4210 – zakup materiałów i wyposażenia. 

Starosta  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  pożytku  publicznymi

wolontariacie  został  przeprowadzony  konkurs  na  realizację  zadań  kultury

fizycznej  i  sportu.  Wpłynęła  tylko  jedna  oferta  Szkolnego  Powiatowego

Związku Sportowego. Zarząd Powiatu w dniu 19.12.2007r. zaakceptował wynik

konkursu.

– likwidacji rezerwy celowej w wysokości 40.000zł proponowanej na zadania z

zakresu   zarządzania  kryzysowego  i  przeniesienie  środków  na  wydatki

bezpośrednie  budżetu,  tj.  dział  754  –  bezpieczeństwo publiczne  i  ochrona

przeciwpożarowa, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe , paragraf 4210 –

zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł oraz paragraf 4300 – zakup usług

pozostałych – 20.000zł. 

Starosta poinformował,  że w uzasadnieniu do uchwały nr  307/C/2007 z dnia

14.12.2007r.  w sprawie:  wydania  opinii  o  projekcie  uchwały  budżetowej  na

2008r Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, co następuje: “Z uwagi na to,

że zawarta w ustawie formuła matematyczna daje wynik ujemny, co powoduje

niemożność utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy

o zarządzaniu kryzysowym, Skład Orzekający zauważa potrzebę całościowego

zaplanowania kosztów własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w formie

wydatków bezpośrednich bezpośrednich budżetu”. 

Starosta  poinformował,  że  w  przypadku  powiatu  formuła  matematyczna

wynikająca z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym  przedstawia się

następująco:

wydatki  bieżące:  35.787.829zł  minus  wydatki  inwestycyjne:  26.257.181  zł,

wynagrodzenia i pochodne: 23.808.319 zł, obsługa długu: 810.280 zł.
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wynik:  minus  15.087.951  zł.  Od  wielkości  ujemnej  nie  można  utworzyć

rezerwy. Stąd też środki należy przenieść na bezpośrednie wydatki budżetu. 

Przewodniczący  otworzył  dyskusję  nad  projektem  uchwały   budżetowej  na

2008r..

Wiceprzewodniczący  Rady  Krzysztof  Łachmański –  poprosił  o  wyjaśnienie

następujących spraw:

– dlaczego  w projekcie  budżetu  na  2008r.  w  porównaniu  z  2007r,  wzrosły

koszty utrzymania Starostwa Powiatowego w Pułtusku o 600.000zł?

– jaki  zakres  prac  został  wykonany  i  sfinansowany  przy  budowie  hali

widowiskowo - sportowej przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w 2007r.?

– z jakich środków powiat pułtuski zamierza sfinansować budowę boiska przy

Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku?

Przewodniczący - poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik  Powiatu   –  odnośnie  pytania  dot.  wzrostu  kosztów  utrzymania

Starostwa  odpowiedziała,  że  koszty  utrzymania  Starostwa  Powiatowego  w

Pułtusku w roku 2007 wynosił  5.950.722 zł.,  natomiast w projekcie budżetu

powiatu  na  2008r.  koszty  założono  na  poziomie  5.  896.169  zł.  A  więc  nie

nastąpił wzrost kosztów. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański – wyjaśnił, że w zadanym pytaniu

chodziło  mu o wzrost  kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego w trakcie

roku budżetowego. 

Skarbnik  Powiatu     odpowiedziała,  że  w  trakcie  2007r.  budżet  powiatu  był

kilkanaście  razy  zmieniany.  Obecnie  został  przedstawiony  aktualny  budżet

powiatu na rok 2007r. w odniesieniu do wysokości budżetu na rok 2008. 

Odnośnie  pytania  dot.  budowy  boiska  przy  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w

Pułtusku  na  kwotę  400.000zł  Skarbnik  odpowiedziała,  że  finansowanie  tego

zadania przewidziano poprzez pozyskanie środków z funduszy strukturalnych

lub Totalizatora Sportowego lub też z Ministerstwa Sportu  w kwocie 200.000

zł, natomiast pozostała kwota tj. 200.0000 zł. – zostanie zabezpieczona poprzez

emisję obligacji. 
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Odnośnie  pytania  dot.  zakresu  pracy  jaki  został  wykonany  w  2007r.  przy

budowie hali widowiskowo – sportowej przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku,

Skarbnik  poinformował,  że  w  roku  2007  sfinansowane  zostały  badania

wykopaliskowe na łączna kwotę 50.000 zł. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański – zapytał dlaczego nastąpił wzrost

kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego w odniesieniu do projektu budżetu

na  rok  2007  przyjętego  w  grudniu  2007r.  Ponadto  prosił  o  przedstawienie

informacji gdzie powiat  zamierza aplikować o środki  na budowę boiska przy

ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku.  Czy  to  będzie  Totalizator  czy

Ministerstwo Sportu? Poprosił  o wskazanie konkretnego źródła finansowania.

Poza tym jaki zakres prac został wykonany przy hali widowiskowo – sportowej

im. Piotra Skargi w Pułtusku?

Skarbnik  Powiatu   –  poinformowała,  że  od  momentu  uchwalenia  budżetu

powiatu na rok 2007 upłynął rok i nie pamięta pierwotnej kwoty przeznaczonej

w  budżecie  powiatu  na  utrzymanie  Starostwa  Powiatowego.  Podkreśliła,  że

zadań  w  ciągu  roku  przybywało.  Między  innymi  był  realizowany  projekt

Euroalternatywa 2 gdzie budżet tego programu wynosił ok. 900.000 zł. Ponadto

zostały  zwiększone  wydatki  rzeczowe  związane  z  zakupem  tablic

rejestracyjnych, druków komunikacyjnych. Skarbnik poinformował, że w chwili

obecnej  nie  pamięta  wszystkich  zadań,  które  miały  wpływ  na  zwiększenie

kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba,

przygotuje stosowny materiał. 

W  przypadku  hali  widowiskowo  –  sportowej  Skarbnik  powtórzyła  ,że  na

inwestycje  zostały  przekazane  środki  w  wysokości  50.000  zł.  na  prace

odkrywkowe. 

Odnośnie  budowy boiska  przy  ZSZ –  Skarbnik  poinformowała,  że  założono

pozyskanie  środków  z  zewnątrz.  W  chwili  obecnej  trudno  jest  wskazać

konkretnego źródła finansowania, ponieważ wnioski będą składane do funduszy

w ramach programów strukturalnych, do Ministerstwa Sportu.
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Przewodniczący – poinformował, że szczegółowe informacje na pytania zadane

przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  zostaną  przedstawione  na  następnym

posiedzeniu Rady Powiatu w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański – poinformował, że cieszy go fakt,

że powiat chce pozyskiwać środki z zewnątrz na sfinansowanie inwestycji pn.

Budowy  boiska  przy  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku.  Jednak  z

informacji  jakie  posiada  wynika,  że  prawdopodobnie  powiat  nie  pozyska

środków finansowych z  Totalizatora  Sportowego,  ponieważ  termin  składania

wniosków na zadania realizowane w 2008r. upłynął z dniem 31 sierpnia 2007r. 

Wiceprzewodniczący  Krzysztof  Łachmański  –   poprosił  Wicestarostę  aby

odniósł się do badań archeologicznych przy hali widowiskowo – sportowej przy

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Wicestarosta  Pułtuski-  poinformował,  że  podczas  posiedzeń  komisji  stałych

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wyjaśniał  podstawowe  sprawy,  które  są  dziś

poruszane. Problem wykupu działki pod budowę hali widowiskowo – sportowej

przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku został rozwiązany. W dniu 17 sierpnia

2007r. zapadła decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do wybudowania

ww. obiektu. Przeprowadzono kilka spotkań, w których udział wzięli Starosta

Pułtuski, Ksiądz Dziekan Kosek oraz przedstawiciele Diecezji Płockiej, podczas

których dyskutowano o wariantach projektowych hali. Miejsce, na którym ma

powstać hala widowiskowo -sportowa jest miejscem, gdzie historia zgromadziła

wiele ciekawych budowli. Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków z grudnia

2006r.  przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy  przeprowadzić  badania

archeologiczne  natomiast  pozwolenie  na  przeprowadzenie  ww.  prac  zostało

wydane przez Konserwatora Zabytków w maju 2007r. 

Badania archeologiczne na terenie dawnego Kolegium Pojezuickiego przy ul.

Piotra Skargi  w Pułtusku przeprowadziło Stowarzyszenie Starożytników pod

przewodnictwem Pani Marzenny Kasprzyckiej. 

Wicestarosta poinformował, że zrobiono cztery wykopy.
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W  wykopie  I  odkryto  zewnętrzny  mur  Kolegium  wraz  z  jego

fundamentowaniem.  Na podstawie  znalezionej  ceramiki  stwierdzono,  że  mur

został  zbudowany  w  II  połowie  XVI  wieku,  był  budowany  partiami.

Stwierdzono,  że miarą  długości  używaną przy budowie  był  pręt.  W miejscu,

gdzie mur obronny łączył się z murem Kolegium odkryto fundamenty budynku

starszego  niż  Kolegium  wraz  z  posadzką  wykonaną  z  gruzu  ceglanego

przemieszanego z zaprawą wapienną,  ułożoną na warstwie kamieni.  Budynek

pochodzi z I połowy XVI wieku. W ścianie Kolegium widoczny jest wyraźny,

zamurowany  łuk,  sugerujący  istnienie  w  XVI  wieku  półkolistego  otworu,

prawdopodobnie przejścia, pomiędzy wnętrzem odkrytego budynku, a terenem

późniejszego Kolegium.

W  wykopie  II  odkryto  pozostałości  pali  drewnianych  będących  elementem

konstrukcyjnym budynku drewnianego oraz warstwy kulturowe świadczące o

użytkowaniu  tego  terenu  w  początkach  XVI  wieku.  Z  dużym

prawdopodobieństwem  można  przypuszczać,  że  kamienie  znajdujące  się  w

warstwie pożarowej,  zalegające pod fundamentem muru Kolegium, stanowiły

fundament  wcześniejszego  budynku,  prawdopodobnie  Seminarium  –  szkoły

kolegiackiej,  umiejscowionej  wcześniej  na  tym  terenie.  Odsłonięto  duży

fragment muru obronnego miasta zbudowanego w XVI wieku. Odkrycie zgodne

jest  z planami miasta  Pułtusk pochodzącymi z 1803r.  opartymi o dawniejsze

plany archiwalne. 

W wykopie II odkryto konstrukcje ułożoną z olbrzymich głazów zalegających

na  ponad  1,5  metrowej  warstwie.  W  wykopie  II  okryto  ogromne  słupy

kamienne,  prawdopodobnie elementu konstrukcyjne XIX-wiecznego budynku.

W  wykopie  IV  odsłonięto  pozostałość  drugiego  narożnika  ceglanego

fundamentu  arkadowego  budynku  odkrytego  w  wykopie  II  oraz  doskonale

zachowany fragment ceglanej posadzki.

Wicestarosta poinformował,  że głębokość wykopów archeologicznych wynosi

ponad 3m. Najcenniejszymi z  odkrytych  dotychczas  zabytków nieruchomych

wydają się być: renesansowy mur dawnego Kolegium jezuickiego.
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Zgodnie  z  ustaleniami  zespołu  przeprowadzającego  badania  dalszych  badań

wymaga cały teren dawnego Kolegium, a zwłaszcza istotne wydaje się dokładne

zbadanie  budynku Kolegium i  sprawdzenie  czy jego fundamenty - zgodnie  z

założoną roboczą hipotezą – rzeczywiście leżą  na fundamentach wcześniej tu

istniejącego Seminarium kolegiackiego,  co wyjaśniałoby nietypowy dla  szkół

jezuickich kształt budynku Kolegium. 

Wicestarosta poinformował, że na początku roku będą prowadzone rozmowy, co

do  dalszych  prac  w terenie.  Poza  tym powiat  będzie  występował  o  środki  z

zewnątrz na dalsze prace  dot. odkrywki muru kolegium jezuickiego. Mur ten w

roku  1984  był  odkryty,  jednak  ówczesne  prawo mówiło,  że  dokumentacja  z

wykonanej  odkrywki  należała  do  osoby  ją  wykonującej.  W  chwili  obecnej

archeolog,  który  jest  w  posiadaniu  przedmiotowej  dokumentacji  nie  chce

podzielić  się  swoją  wiedzą  na  ten  temat  nawet  z  Konserwatorem Zabytków.

Późną  jesienią  powiat  otrzymał zgodę na  przysypanie  dokonań.  Wicestarosta

poinformował,  że w chwili  obecnej pomysł jest  taki,  aby przy projektowaniu

hali  widowiskowo  –  sportowej  jednocześnie  wyeksponować  odkrycia  dla

zwiedzających.  Oczywiście  podrożyłoby  to  inwestycję,  jednak  na  te  prace

powiat chciałby pozyskać środki z zewnątrz bez udziału środków własnych.

Wiceprzewodniczący Krzysztof  Łachmański – poinformował,  że zaniepokoiło

go to, że przy budowie hali została wykonana duża ilość prac a nie widział za

nie  rachunku.  Ponadto  uważa,  że  wyeksponowanie  odkryć  wiązałoby  się  z

budową hali na tzw. palach. Stwierdził, ze jest to szczytny cel, jednak jest to

ponadregionalne i wymaga zaangażowania nie tylko samorządu powiatowego.

Uważa, że powiat zabezpiecza zbyt małą ilość środków chcąc zrealizować taką

inwestycję.  Następnie  Wiceprzewodniczący K. Łachmański  poinformował,  że

kolejna niepokojąca sprawa to wypowiedź, że samorząd nie będzie angażował

swoich  środków  na  dalsze  prowadzenie  badań  archeologicznych.

Wiceprzewodniczący  zauważył,  że  takie  środki  zostały  w  budżecie  powiatu

przeznaczone pod warunkiem pozyskania  całej  kwoty z zewnątrz.  Uważa,  że

jest to mało prawdopodobne, jednak ma nadzieję, że zdanie zostanie zmienione

w 2008 roku, kiedy powiat  środki otrzyma. 
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Wicestarosta Pułtuski – uzupełniając swoją wypowiedź przedstawił propozycje

złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  (szacowana  kwota  wniosku  –

3.000.000zł.):

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa XII: Kultura i

dziedzictwo  kulturowe.  Cel  Projektu:  Ochrona,  zachowanie  i  efektywne

wykorzystanie  dziedzictwa  kulturowego  -  reliktów  dawnego  zespołu

pojezuickiego i pobenedyktyńskiego – wniosek jest w trakcie przygotowywania.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet VI

Wykorzystanie  walorów  naturalnych  i  kulturowych  dla  rozwoju  turystyki  i

rekreacji.  Cel  Projektu:  promocja  i  zwiększanie  atrakcyjności  turystycznej

regionu  poprzez  renowację  i  adaptację  historycznych  obiektów  dawnego

zespołu pojezuickiego i pobenedyktyńskiego - wraz z ich otoczeniem.

Wicestarosta poprosił aby w dniu dzisiejszym nie poruszać tak złożonych spraw

jakim  jest  projekt  architektoniczny  hali.  W  pierwszej  kolejności  należy

przedyskutować wykonanie prac na posiedzeniach komisji stałych a następnie

przedstawić je na Sesji Rady Powiatu.  

Wiceprzewodniczący Krzysztof Łachmański – poinformował, że ten temat był

poruszany już na komisjach stałych, stąd ma taką wiedze. Poza tym uważa, że

środków  finansowe  pozyskane  z  zewnątrz  nie  wystarczą  na  badania

archeologiczne  w  Pułtusku,  chociażby  dlatego,  że  w  Sandomierzu  ulega

degradacji Starówka, która również wymaga renowacji. Jednak ma nadzieję, że

się myli. 

Wiceprzewodniczący przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej w sprawie projektu budżetu powiatu na 2008:

“Projekt  budżetu  powiatu  na  2008  rok  Klub  Radnych  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  przeanalizował  szczegółowo.  Staraliśmy  się

dostrzec w nim słabe i mocne strony oraz warunki zewnętrzne w jakich obecnie

funkcjonują samorządy. Zgadzamy się z priorytetami przyjętymi przez Zarząd

Powiatu, chociaż naszym zdaniem, biorąc pod uwagę płynący strumień środków

unijnych do samorządów na lata 2007-2013 (przy znikomym wykorzystaniu ich
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w  2007r.)  i  znając  potrzeby  mieszkańców  Naszego  Powiatu  uważamy,  że

projekt  Budżetu  na  2008r.  nie  jest  budżetem “proinwestycyjnym”.  W latach

2007-2013  Polska  jest  największym  beneficjentem  wśród  państw  UE  do

absorpcji  tych  środków,  a  po  tym  okresie  zwiększony  strumień  środków

skierowany   zostanie  do  innych  państw  bardziej  potrzebujących.  Nie

wykorzystanie  szansy  przez  nas  będzie  nieodwracalnym  procesem

pogarszającego  się   stanu  infrastruktury  w  Naszym  Powiecie,  a  przez  to

poziomu  życia  jego  mieszkańców.  Klub  Radnych  Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej stoi na stanowisku, że projekt budżetu jest nie

tylko mało “proinwestycyjny”, ale także ośmielam się wysunąć hipotezę – mało

realny do wykonania. 

Uzasadnię krótko te dwie wysunięte hipotezy.

Poza kontynuacją budowy szpitala w projekcie zapisano także dwa duże

projekty  drogowe  oraz  budowę  hali  widowiskowo  –  sportowej  prze  LO  i

budowę boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego.

W sumie wydatki majątkowe w wysokości 26 mln. zł. stanowiące 42,5%

wydatków wyglądają imponująco. Aby to błędne myślenie zweryfikować, trzeba

każdą  inwestycję  przeanalizować  oddzielnie.  Na  budowę  szpitala  w  2008r.

Zapisano kwotę ponad 17 mln. zł., choć do zakończenia budowy potrzeba 4,5

mln.  zł.  Reszta  środków  to  zakupy  sprzętu  i  wyposażenia.  Jak  zamierzmy

wykonać  tę  część  planu?  Żeby starać  się  o  sprzęt  specjalistyczny,  musi  być

odbiór budynku. Z tego co mi wiadomo absorpcja środków z tzw. ZPORR-u

wymaga  zaangażowania  udziału  własnego  w  wysokości  15%   (75%  środki

unijne, 10% budżet  państwa, 15% udział  samorządu).  Zabezpieczono 10% w

projekcie  budżetu.  Pamiętajmy  także  o  kwocie  6,4  mln.  zł.  jako  środków

niewygasających, za które mamy wykonać prace w przyszłym roku. Powyższą

analizę pozostawiam Państwu do przemyślenia. 

Dwa duże projekty drogowe za kwotę ponad 23 mln. zł. proponowane są

w kolejnym czwartym budżecie. Inwestycje planowane na lata 2005-2009 (tak

było  w  budżecie  ubiegłego  roku,  a  w  bieżącym  do  2010r.).  Czy  zostaną

zrealizowane,  czas  pokaże,  coć  jak  uczy  doświadczenie,  mamy  co  do  tego
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poważna wątpliwości.  Inne inwestycje drogowe nie są brane pod uwagę, nie

wspomnę o chodniku na ul. Grabowej, o który p. Estkowska interpeluje od kilku

lat. Tzw. “wyspa” dzięki ul. Staszica jest “wizytówką” Stolicy Powiatu i troski

Samorządu o dobry wizerunek Powiatu Pułtuskiego i dobro jego mieszkańców.

Co  więcej,  nie  planuje  się  żadnych  inwestycji  w  zakresie  infrastruktury

drogowej na lata następne. Przecież każda inwestycja wymaga przygotowania

dokumentacji a nie zauważyliśmy zabezpieczenia środków. Czemu służą zatem

przygotowywane  przez  pracowników  Starostwa  i  przez  Rade  zatwierdzone

Strategie Rozwoju? Nijak sie to ma do rzeczywistości. Czy Radni z Pułtuska

spoza Naszego Klubu, których w sumie jest ośmiu, nie widza potrzeby remontu

dróg  na  terenie  Gminy Pułtusk?  Kolejna  inwestycja:  hala  przy  LO, gdzie  w

projekcie zapisano 3 mln. zł. (jak się dowiedziałem na posiedzeniach Komisji

Stałych  Rady  Powiatu  prace  archeologiczne  ewentualnie  ze  środków

pozyskanych).  Można  by  rzec  pobożne  życzenia,  które  nic  nie  wnoszą  do

dynamiki prac nad budową hali. Grunt kupiony i spłacony kredyt i nie można

dostrzec w bliższej perspektywie szansy na oddanie tak przecież potrzebnej hali.

Choć  przypomnę,  że  na  ubiegłorocznej  sesji  grudniowej  (27.12.2006r.)

Przewodniczący  Zarządu  zapewniał,  że  w  roku  2007  opracowana  zostanie

koncepcja i prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji technicznej.

Dofinansowanie budowy boiska przy ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w 2008r.

Jest  mało  prawdopodobne.  Bardziej  realne  w  2009r.  bo  przecież  termin

składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego (z gier losowych)do końca

sierpnia. 

Myślę, że Państwu uważanie słuchającym i analizującym projekt budżet

wystarczająco uzasadniłem, że w kwestii planów wydatków inwestycyjnych na

2008r.,  jest  on nieproinwestycyjny i  wręcz mało realny do wykonania.  Jeżeli

weźmiemy pod uwagę inne propozycje zapisane w projekcie. Z obrad Komisji

Stałych  Rady  Powiatu  wynika,  że  szacowany  niedobór  w  Oświacie,  mimo

zabezpieczeń  rezerwy celowej  w wysokości  ponad  1  mln.  zł.,wynosi  juz  na

początku  roku  około  600  tyś.  Nie  uwzględnia  on  zaproponowanych  przez

Państwo podwyżek dla nauczycieli, nie mówiąc już o administracji i obsłudze,
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dla  której  konieczne  są  znaczne  podwyżki.   W  roku  2008  dodatkowym

argumentem  budzący  nasz  niepokój  jest  niedoszacowanie  wydatków  w

pozostałych jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego. 

Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok dla Zarządu Dróg Powiatowych

stanowiące  wzrost  w  stosunku  do  ubiegłego  roku  o  40  tyś.  zł.  a  w

wynagrodzeniach o 75 tyś. zł., zatem zmniejszenie o 35 tyś. zł., które wynoszą

ok.  630  zł.  nie  dają  żadnej  nadziei  na  jakiekolwiek  inwestycje  w  zakresie

infrastruktury drogowej. 

Naszym zdaniem projekt  budżetu powinien być inaczej  skonstruowany,

by  dawać  większe  pole  i  możliwości  pozyskania  środków,  szczególnie  w

zakresie infrastruktury drogowej i inwestycji oświatowych. 

Wobec powyższego Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi

Pułtuskiej  nie  może  wydać  pozytywnej  opinii  na  temat  projektu  budżetu  na

2008r. przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.” 

(opinia stanowi załącznik do nin. protokółu).

Radny Zbigniew Szczepanik – poinformował, że dzisiejsza Sesja Rady Powiatu,

podczas której  przyjmowany jest projekt budżetu powiatu, jest najważniejsza w

ciągu  całego  roku.  Przyjęcie  budżetu  to  przyjęcie  dokumentu,  który  można

nazwać planem dochodów i wydatków, gdzie administracja Starostwa realizuje

przedstawione  zadania.  Wcześniej  Rada  Powiat  przejęła  uchwałą  procedurę

uchwalania  budżetu.  Radny  chciałby  przypomnieć,  że  projekt  budżetu  był

omawiany  na  posiedzeniach  poszczególnych  komisji  stałych  Rady Powiatu.

Uważa, że komisje to ciała kolegialne, na których powinno się wypracowywać

zadania  do  budżetu.  To  w  momencie  posiedzeń  komisji  stałych  można

wskazywać  różne  zadania  i  dokładnie  je  analizować.  Radny  uważa,  że

zgłaszania  takich  problemów w dniu  dzisiejszym, na posiedzeniu  Sesji  Rady

Powiatu jest bezowocne. Zmian w projekcie budżetu, jeśli powoduje to wzrost

deficytu, może dokonać tylko i wyłącznie Zarząd Powiatu w Pułtusku, a jeśli nie

- to wnioskodawcy muszą wskazać źródło finansowania.  W dniu dzisiejszym
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zgłaszanie  takich  propozycji  praktycznie  nic  nie  daje  oprócz  podsycania

atmosfery. 

Poinformował, że budżet powiatu różni się chociażby od budżetu gminy. Powiat

ma bardzo małe dochody własne, które składają się przede wszystkim z takich

środków jak subwencje i dotacje celowe. Na pytanie, czy projekt budżetu jest

budżetem dobrym na  rok  2008  Radny  odpowiedział  by  ,  że  jak  najbardziej

„tak”.  Projekt  budżetu  zawiera  liczne  zadania,  które  powiat  realizuje  już  od

kilku  lat.  Poza  tym często  mówiono,  że  są  to  zadania  “ponad  podziałami”.

Uważa,  że pytania  stawiane przez Wiceprzewodniczącego  są nie  na  miejscu,

gdyż  dzień  dzisiejszy  nie  jest  właściwy   na  dokonywanie  ocen  realizacji

inwestycji. Takiej oceny będzie można dokonać w chwili otrzymania informacji

z  wykonania  budżetu  za  rok  2007.  Radny  dodał,  że  Zarząd  Powiatu  na

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu bardzo szczegółowo przedstawiał

projekt  budżetu  na  2008  rok  uzasadniając  poszczególne  zadania  i  wydatki.

Wówczas  większych  uwag  nie  było.  Radny  nie  zgodził  się  z  wypowiedzią

Wiceprzewodniczącego Rady dot.  strumienia środków unijnych w latach 2007-

2013. Radny p. Szczepanik pinformował, że znając dokładnie podział środków

unijnych  na  poszczególne  kategorie  dróg,  może  stwierdzić,  że  na  drogi

powiatowe  jest  bardzo  mało  środków  zewnętrznych.  Gdyby  powiat  chciał

realizować  duży  projekt  drogowy  za  kwotę  23  mln  zł,  to  praktycznie

wykorzystałby  wszystkie  środki  unijne  przypadające  na  województwo

mazowieckie.  W  związku  powyższym  widać  jest,  że  sytuacja  jest  trudna.

Środków  unijnych  praktycznie  nie  wystarcza  dla  jednego  powiatu.  Radny

stwierdził, że realizacja zadań drogowych opóźnia się nie z  winy działalności

władz  powiatu  czyli  Rady Powiatu.  Rok 2007  był  rokiem “straconym” gdyż

poprzedni Rząd nie potrafiły się “dogadać” z Komisją Europejską do podziału

środków UE a tym samym traciły samorządy i to  każdego szczebla. W roku

2007  nie  zostały  wykorzystane  żadne  środki  unijne  i  to  również  nie  z  winy

powiatu.  Radny  poinformował,  że  nie  może  zgodzić  się  z  wypowiedzią

Wiceprzewodniczącego  Rady  p.  Łachmańskim,  że  budżet  jest  mało
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proinwestycyjny,  ciężki  i  niewykonalny,  ponieważ  dopiero  od  1  stycznia  br.

będziemy go realizować. 

Radny stwierdził, że opinia  Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej o

projekcie  budżetu  na  2008  jest  natury  medialnej,  nie  jest  natomiast

merytoryczna. Radny przypomniał, że na początku II kadencji Rady Powiatu w

Pułtusku  członkami  Zarządu  Powiatu  byli  Radni  Klubu  Samorządowego

Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  Pierwszy  budżet  powiatu  posiadał  deficyt..

Wówczas Radny Zbigniew Wiernicki wyjątkowo “zachwalał” projekt tamtego

budżetu. Radny Szczepanik zastanawiał się wówczas dlaczego projekt ten jest

zachwalany? Czy dlatego, że po raz pierwszy był deficyt czy dlatego, że po raz

pierwszy  Radni  Samorządowego  Klubu  Ziemi  Pułtuskiej  weszli  do  Zarządu

Powiatu? Radny zaznaczył, że o tym jak ciężko jest zrealizować budżet, Radni

jako doświadczeni samorządowcy wiedzą. 

Radny jest przekonany, że administracja Starostwa Powiatowego przy pomocy

Radnych Rady Powiatu  sprosta  postawionym zadaniom a  budżet  zostanie  na

pewno zrealizowany. 

Radna  Krystyna  Estkowska –  odnosząc  się  do  wypowiedzi  Radnego

Szczepanika, poinformowała, że Klub Radnych Samorządowego Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej przedstawił ocenę dot. budżetu powiatu na 2008r. na podstawie

dyskusji prowadzonych na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. Radna

podkreśliła, że z całą pewnością przedstawienia ocena budżetu na 2008r. nie jest

medialna.  Sesja Rady Powiatu nie może się obyć bez podsumowań a opinia

SPZP była  opinia  merytoryczną.  Radni  mają  prawo  bronić  swoich  racji  ,  co

właśnie Klub Radnych Samorządowe Porozumienie  Ziemi Pułtuskiej  uczynił.

Zaznaczyła, że na posiedzeniach komisji zgłaszała sprawę budowy chodnika w

Grabówcu  za  kwotę  ok.  300.000  zł.  i  zastanawia  się  jakie  są  możliwości

pozyskiwania środków z zewnątrz. 

Radna  poinformowała,  że  podczas  głosowania  nad  przyjęciem  uchwały

budżetowej na 2008r.  nie będzie głosowała „przeciw”  a jedynie „wstrzyma się”

od głosu 
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Wiceprzewodniczący Rady  Krzysztof Łachmański – poinformował, że Radny

ma prawo do przedstawiania oceny danej sprawy. Natomiast Radny Szczepanik

ma prawo do tego aby mieć odmienne zdanie .

Radny  Zbigniew  Szczepanik –  zaznaczył,  że  to  Przewodniczący  kieruje

przebiegiem Sesji i to do niego powinien zwracać się Wiceprzewodniczący K.

Łachmański. 

Wiceprzewodniczący  Krzysztof  Łachmański –  podkreślił,  że  Klub  Radnych

Samorządowe Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie ocenił projektu budżetu jako

niewykonalny ale jako mało prawdopodobny do wykonania. Klub zgłaszał do

projektu kilka poprawek podając źródła finansowania nowych zadań. Zaznaczył,

że słuszne wnioski składał również Klub Radnych PSL, które też nie uzyskały

akceptacji. Jednak każdy ma prawo do wyrażenia opinii. 

Wicestarosta Pułtuski  –  poinformował,  że  bardzo  długo  trwała  dyskusja

merytoryczna  nad  projektem  budżetu  na  2008  rok.  Zgłoszono  kilka  uwag.

Rozumie  to,  że  każdy  ma  prawo  wyrażać  swoją  opinię,  uwagi  ma  prawo

zgłaszać  zarówno  Przewodniczący  Klubu  jak  i  Radni.  Jednak  nie

powątpiewałby w wykonanie tego budżetu. Każdy budżet, podobnie jak i budżet

domowy jest bardzo trudny do realizacji. Został ustalony priorytet, którym jest

budowa szpitala w Pułtusku. Wicestarosta przypomniał, że w roku poprzednim

odebrano  powiatowi  pułtuskiemu  możliwość  dofinansowania  inwestycji  z

budżetu  państwa.  Gdyby  nie  pomoc  Radnego  Sejmiku  Województwa

Mazowieckiego  –  p.  Witolda  Chrzanowskiego  oraz  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego, w dniu dzisiejszym powątpiewania byłyby słuszne. Natomiast

tam gdzie państwo nie pomogło, pomógł Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta  dodał,  że  w 2008  roku  działania  Starosty  będą  skierowane  aby

wygospodarować brakującą ilość pieniędzy na zakończenie budowy szpitala. W

przeciwnym razie powiat nie jest w stanie tego “udźwignąć”. Wiadomym jest,

że powiat ma ograniczone środki własne na realizację priorytetowej inwestycji.

Ale pewne jest  to, że nie zabraknie wytrwałości aby o te środki zabiegać. W

chwili obecnej Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego

pracuje nad nowymi projektami.  
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Wicestarosta poinformował, że sprawa budowy chodnika w Grabówcu zostanie

rozważona na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu na początku I kwartału. Na

temat  współfinansowania  przeprowadzono  wstępne  rozmowy  z  Burmistrzem

Pułtuska, jednak on niechętnie odniósł się do tej propozycji.  Prawdopodobnie

to  zadanie  będzie  musiał  w  całości  sfinansować  powiat.  Wicestarosta

przypomniał, że w swoim wystąpieniu Pan Starosta stwierdził, że powiat będzie

składał wnioski o środki z rezerwy drogowej, o środki z FOGR oraz wniosek do

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  o  współfinansowanie  infrastruktury

drogowej. Do tej pory Marszałek na jedną drogę przeznaczał sumę nie większą

niż 1 mln. zł. Powiat liczy na te pieniądze. Wicestarosta poinformował, że do tej

pory funkcjonowała zasada współfinansowania dróg rozpoczętych przed rokiem

1989. 

Wicestarosta poinformował,  że w dniu 17 sierpnia br.  Rada Powiatu przyjęła

uchwałę  w sprawie  zadań  planowanych  do  realizacji  w latach  2008-2010  w

ramach programów operacyjnych, w której  został uwzględniony duży projekt

drogowy na kwotę 23 mln. zł. Po posiedzeniach komisji stałych, Zarząd Powiatu

podszedł  do  sprawy w ten  sposób,  że  jeżeli  istniałaby szansa  na  pozyskanie

środków  z  zewnątrz  to  Zarząd  Powiatu  jest  skłonny  zaproponować,  aby  tę

inwestycję  drogową zrealizować  w ciągu  1  roku.  Wicestarosta  zaznaczył,  że

Zarząd zdaje sobie sprawę, że proponowany budżet jest być może niedoskonały,

ale jest to budżet, który warto realizować ku pożytkowi społeczeństwa. 

Radna Krystyna Estkowska – stwierdziła, że nie szuka medialności mówiąc, że

już 7 rok interpeluje o wykonanie chodnika w Grabówcu .

Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  i  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem dyskusji:

Za                          -  15 Radnych 

Przeciw                       0

Wstrzymało się           0

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

Dyskusja została zamknięta 
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad propozycją  Zarządu Powiatu o

wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2008r. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  pierwsza  autopoprawka  dotyczy

wprowadzenia  do  projektu  budżetu:  zakup  mammografu  dla  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  na kwotę 314.285zł.  

Za                       -  15 Radnych

Przeciw                         0

Wstrzymało się             0

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

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  drugą   autopoprawką  Zarządu

dotyczącą  wprowadzenia do projektu budżetu dotacji celowej dla Powiatowego

Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

i sportu na kwotę – 45.000zł.

Za                      -  15 Radnych

Przeciw                         0

Wstrzymało się             0

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

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  trzecią  autopoprawką  Zarządu

dotyczącą  likwidacji rezerwy celowej w wysokości 40.000zł proponowanej na

zadania z zakresu  zarządzania kryzysowego i przeniesienie środków na wydatki

bezpośrednie  budżetu,  tj.  dział  754  –  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona

przeciwpożarowa, rozdział  75421 – zarządzanie  kryzysowe , paragraf  4210 –

zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł oraz paragraf 4300 – zakup usług

pozostałych – 20.000zł. 

Za                   -  15 Radnych

Przeciw                           0
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Wstrzymało się              0

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

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  „F”

głosowanie nad projektem  uchwały budżetowej na 2008r. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad podjęciem uchwały Nr XV/119/07

Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Powiatu. 

Za                      -  10  Radnych

Przeciw                         0

Wstrzymało się       -  5 Radnych 

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

Uchwała Nr XV/119/07 została podjęta. 

O godzinie 15.50 Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 16.00

Ad. 16

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju

Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 – 2020”.

Przewodniczący poprosił Pana Wicestarostę Pułtuskiego o zabranie głosu. 

Wicestarosta Pułtuski – poinformował,  że na dzień dzisiejszy powiat  posiada

Strategię Rozwoju Powiatu Pułtuskiego, która została opracowana w roku 2001

i  miała  obowiązywać  do  roku  2015.  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o

aktualizacji  ww.  dokumentu  i  w  dniu  dzisiejszym  została  przedstawiona

Państwu ostateczna wersja Strategii. Czasu nie było dużo, jednak prace zostały

wykonane w szybkim tempie. Zarząd Powiatu w Pułtusku powołał Zespół do

spraw opracowania Strategii w dniu 22 sierpnia br. W dniach 19-20 września br.

odbyły się warsztaty. Ustanowiono 8 grup:
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– Edukacja publiczna, kultura fizyczna, ochrona dóbr kultury

– Pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna

– Promocja i ochrona zdrowia, zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi

– Sfera gospodarcza

– Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona praw konsumenta,

obronność

– Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, potencjał

instytucjonalny, współpraca z organizacjami pozarządowymi

– Ochrona środowiska i przyrody, zapobieganie zagrożeniom środowiska

– Drogi powiatowe, utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicz-

nej oraz administracyjnych, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

geodezja,  kartografia,  kataster,  zagospodarowanie  przestrzenne  i  nadzór

budowlany, gospodarka wodna, gospodarka nieruchomościami.

Wicestarosta dodał, że w sprawie strategii prowadzono konsultacje z gminami,

instytucjami,  również  Radni  Rady  Powiatu  przekazali  wiele  ciekawych

materiałów.  Ponadto  dokument  został  udostępniony  na  stronie  internetowej

Starostwa Powiatowego w Pułtusku do konsultacji społecznej. 

W dniu dzisiejszym przedstawiony jest projekt Strategii do akceptacji. 

Wicestarosta  poinformował,  że  do  Strategii  chciałby  wnieść  jeszcze  trzy

poprawki, mianowicie:

w  związku  z  planowana  lokalizacją  wielofunkcyjnej  hali  widowiskowo  –

sportowej przy LO im. Piotra  Skargi w Pułtusku na terenie dawnego zespołu

pojezuickiego  oraz  pobenedyktyńskiego  oraz  wytycznymi  w  zakresie

konieczności  wyeksponowania  obiektów  archeologicznych  dawnego  zespołu

prawdopodobnie  w pierwszym etapie  realizacji  inwestycji  może  być  projekt,

którego  celem  będzie  ochrona,  zachowanie  i  efektywne  wykorzystanie

dziedzictwa kulturowego dawnego zespołu tych dwóch budowli.  Środki na to

zadanie można pozyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

oś  priorytetowa  XII  Kultura  i  Dziedzictwo  Kulturowe.  (  60  -65  mln  euro

rocznie) lub projekt, którego celem będzie promocja i zwiększanie atrakcyjności

turystycznej  regionu  poprzez  renowację  i adaptację  historycznych  obiektów
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dawnego zespołu pojezuickiego i pobenedyktyńskiego - wraz z ich otoczeniem

możliwość  dofinansowania  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego.  Priorytet  VI Wykorzystanie

walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Zapis na stronie 62 Strategii  Zeszyt III 

dodano zapis dotyczący drugiego wariantu realizacji projektu “Przebudowa dróg

powiatowych  czynnikiem  decydującym  o  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych”. Złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy 3 odcinków

wchodzących  w  jego  skład  w  latach  2007-2009  jeżeli  zostaną  ogłoszone

odpowiednie konkursy. Wicestarosta poinformował, że środków zewnętrznych

na takie zadania środków na infrastrukturę drogową (drogi lokalne) jest około

90 mln euro na województwo mazowieckie.

na stronie 63 jako uzupełniono zapis dotyczący projektów nieinwestycyjnych o

projekty SP ZOZ w Pułtusku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Wicestarosta  poinformował,  że  przygotowany  materiał  jakim  jest  Strategia

Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007-2020 jest materiałem planistycznym.

To dokument,  który wymagany jest  przy występowaniu  o środki  z zewnątrz.

Dodał, że jest on zgodny z dokumentami wyższej rangi, np. Strategia Rozwoju

Województwa  Mazowieckiego  oraz  z  innymi  dokumentami,  poprzez  które

można czerpać fundusze strukturalne. 

Dodał,  że  na  stronie  64  -  “Plan  finansowy  realizacji  projektów”  wskazano

propozycje   źródeł  dofinansowania  projektów.  Wicestarosta  podkreślił,  że

dochody  własne  powiatu  wynoszą  ok.  2.900.000  zł.,  stąd  konieczne  jest

aplikowanie o środki z zewnątrz.  Wicestarosta podziękował za zaangażowanie

wszystkich  tym,  którzy  pomagali  w  tworzeniu  Strategii,  przede  wszystkim

Wójtom gmin powiatu pułtuskiego, Burmistrzowi Miasta Pułtusk. 

Wicestarosta  poprosił  Radnych  o  przyjęcie  Strategii  Rozwoju  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2007-2020.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  w  sprawie

przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 – 2020”.

Za                      -  12 Radnych
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Przeciw                   - 0

Wstrzymało się      - 0

Czterech Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali rady

Uchwała Nr XV/120/07 została podjęta. 

Ad. 17 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia

Starosty Pułtuskiego. 

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  12  pkt   2,   ustawy  o

samorządzie  powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Powiatu  należy

ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  zaproponował  ustalenie

wynagrodzenia  Staroście  Pułtuskiemu  w  sposób  przedstawiony  w  projekcie

uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za                      -  13 Radnych

Przeciw                   -  0

Wstrzymało się      -   0

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali rady  

Uchwała Nr XV/121/07 została podjęta.  

Ad. 18

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie

zmian w budżecie powiatu.  

Przewodniczący - poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik – poinformowała, że  Zarząd Powiatu podjął następując uchwały w

sprawie zamian budżetu powiatu:
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– uchwała  Nr  60/07  z  dnia  30  października  2007r.  zwiększenie  budżetu  o

środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na zadania bieżące z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania  zlecone  ustawami

realizowane przez powiat w kwocie 56.793 zł. Środki te zostały przeznaczone

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w kwocie

35.193 zł. oraz 21.600 zł. na monitoring w szkołach.

– uchwała Nr 66/07 z  dnia  14  listopada  2007r.  -  zwiększa budżet  o  dotację

celową  otrzymaną  z  budżetu  państwa   na  zadania  bieżące  z  zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat  w kwocie  12.015  zł.  Środki  te  zostały  przeznaczone  na Zespół  do

Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  kwocie  6.500  zł.  oraz  punkt

konsultacyjny dla Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w kwocie 5.515.

– uchwała  Nr  69/07  z  dnia  21  listopada  2007r.  zwiększa  budżet  o  kwotę

801.825 zł. Składają sie na to: dotacja celowa – 1.610 zł., dotacja celowa z

Ministerstwa Rolnictwa na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół

Rolniczych  im.  J.  Dziubińskiej  w  Golądkowie–  394.215  zł.,  dotacja  dla

Domów Pomocy Społecznej- 402.000 zł. oraz na stypendia 4.000 zł. 

– uchwała  Nr  73/07  z  dnia  28  listopada  2007r.  -  zwiększa  budżet  o  kwotę

89.505  zł.  z  przeznaczeniem dla  Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży

Pożarnej w Pułtusku – 39.505 zł. oraz wydatki majątkowe dla DPS Ołdaki w

kwocie 50.000 zł. 

– uchwała Nr 80/07 z dnia 6 grudnia 2007r. zwiększyła budżet o kwotę 2.642

zł.  -  dotacja  dla  Państwowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w

Pułtusku. 

– uchwała  nr  81/07  z  dnia  19  grudnia  2007r.  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku

dokonał podziału rezerwy celowej oświatowej  w wysokości 80.000 zł. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji. 

Za                      -  13 Radnych

Przeciw                   - 0
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Wstrzymało się      - 0

Trzech  Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali rady 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 19 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji

uchwał Rady Powiatu. 

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na

piśmie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji. 

Za                     -  13 Radnych

Przeciw                   - 0

Wstrzymało się      - 0

Trzech Radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali rady. 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 20

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący - poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.

Starosta –  poinformował, że na interpelację zgłoszoną przez  Radnego J. Wala

dot. przebiegu negocjacji w sprawie kontraktu SP ZOZ w Pułtusku z NFZ na

2008r.  oraz  kiedy  zostanie  podpisany  kontrakt  odpowiedzi  udzieli  Zastępca

Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych Pani Bogusława Więcka. 

Zastępca  Dyrektora  SP  ZOZ ds.  Ekonomicznych  –  p.  Bogusława  Więcka –

poinformowała, że SP ZOZ  posiada tzw. umowy wieloletnie na kontrakty w

obszarze lecznictwa zamkniętego, specjalistki i poz. Kontrakty te obowiązują do

roku  2009.  Wieloletnie  kontrakty  gwarantują  jedynie,  że  Narodowy Fundusz

Zdrowia  jest  zobowiązany  zakontraktować  usługi  w  SP  ZOZ  w  Pułtusku,

natomiast  określenie  wartości  i  ilości  punktów  podlega  negocjacjom.  W
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przypadku  lecznictwa  zamkniętego  NFZ zaproponował  SP  ZOZ w Pułtusku

zawarcie kontraktu na okres 4 miesięcy. Kontrakt będzie aneksowany, jednak na

dzień dzisiejszy nie został  on jeszcze podpisany i  nie jest  znany termin jego

podpisania. Dyrektor dodała, że głównie wynika to z tego, że od dnia 1 stycznia

2008r. miały nastąpić zmiany w systemie procedur medycznych. Ze względu na

powołanie nowego Ministra Zdrowia zostało to odłożone do maja 2008r.  

W przypadku specjalistki Dyrektor poinformowała, że obszar ten również został

objęty umową wieloletnią. NFZ zaproponował kontrakt na okres 1 roku. 

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej Dyrektor poinformowała, że do

umowy  wieloletniej  zostały  złożone  dokumenty  aktualizacyjne.  Umowa

prawdopodobnie zostanie podpisana do końca styczna 2008r.  Umowa z NFZ

dla  Pogotowia  Ratunkowego  upływa  z  końcem roku  2007.  Zostały  złożone

dokumenty  do  konkursu  ofert.  Jednak  z  nieznanych  przyczyn  oferty  zostały

unieważnione.  W  związku  z  tym  NFZ  zaproponował  kontrakt  na  okres  3

miesięcy.  W chwili  obecnej  SP ZOZ oczekuje  na  podpisanie  aneksu  w tym

temacie. 

Dyrektor  podkreśliła,  że  obecna  sytuacja  dla  SP  ZOZ  -ów  jest  bardzo

niezdrowa,  gdyż jej  zdaniem umowy powinny obowiązywać,  co najmniej  do

końca roku.  Wówczas SP ZOZ miałby zapewnioną stabilność ekonomiczną i

mógłby  podejmować  dalej  idące  decyzje.  Sytuacja,  gdzie  kontrakt  jest

podpisany jedynie na okres 4 miesięcy powoduje dużą niepewność.

Wiceprzewodniczący – K. Łachmański – zapytał jaka jest wartość punktu i co z

poz?

Zastępca  Dyrektora  SP  ZOZ ds.  Ekonomicznych  –  p.  Bogusława  Więcka –

poinformowała, że wartość punktu została zwiększona o 1 zł, natomiast na poz

nie  zaproponowano  jeszcze  stawki,  ale  z  informacji  jakie  Dyrektor  posiada

wynikam że stawka kapitacyjna została trochę zwiększona. 

Starosta –poinformował,  że  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  K.

Strzyżewski  udzieli  odpowiedzi  na  interpelacje  zgłoszone  przez  Radnego  K.

Łachmańskiego w sprawie:

- remontu  ulica Staszica. 
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- jakie  inwestycje i  prace remontowe lub prace wynikające  z bieżącego

utrzymania  dróg  zostały  wykonane  w  2007r.  przez   Zarząd  Dróg

Powiatowych, czy nastąpił wzrost wynagrodzeń. 

- sprzątania ulic, np. Stare Miast, Staszica, Tysiąclecia

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  –  p.  Kazimierz  Strzyżewski –

poinformował, że głównym celem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku jest

bieżące utrzymanie dróg, które polega na odkrzaczaniu poboczy dróg,  remonty

nawierzchni  bitumicznej  przy  pomocy  recyklera,  na  gorąco,  na  zimno,

utrzymanie  oznakowania  pionowego  i  poziomego,  sprzątanie  ulic.  Dyrektor

poinformował, że do chwili obecnej Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prawie

6.000  m² remontów dróg.  Dodatkowo przy pomocy recyklera  -przetwarzanie

odpadów z nawierzchni bitumicznej przy temp. min. 200° C,  zostanie jeszcze

wykonane ok. 500 m², gdyż tyle znajduje się w zakresie bieżącego utrzymania

dróg. 

Jeśli chodzi o utrzymanie oznakowania pionowego, Dyrektor poinformował, że

na  dzień  dzisiejszy  ustawiono  365  sztuk  znaków  pionowych.  W przypadku

oznakowania  poziomego  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  roku  bieżącym

wymalował ponad 700 m² linii rozdzielających, segregacyjnych oraz przejść dla

pieszych,  wykonano  ścinkę  poboczy.  Poza  tym  został  wykonany  remont

chodnika  na  ul.  Białowiejskiej.  W  przypadku  ulicy  Staszica  Dyrektor

potwierdził,  że  nie  było  generalnego  remontu,  niemniej  jednak  zostało

wymienione  45  m²  płytek  kostkowych,  poprawione  zostały  krawężniki,

udrożniono studzienki kanalizacyjne. Z uwagi na fakt, iż ww. ulica nie została

zaplanowana w budżecie,  tylko taki  remont był  możliwy. Dyrektor  dodał,  że

podobne  remonty  były  przeprowadzane  na  innych  ulicach.  Dyrektor

poinformował, że gdyby prace remontowe ulic były zlecane firmie z zewnątrz,

wówczas  1  m²  kosztowałby  ok.  50  zł.,  jednak  w  sytuacji  gdy  Zarząd  Dróg

Powiatowych samo wykonuje remonty koszt wynosi  w granicach  20 zł./m².

W przypadku sprzątania ulic Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

poinformował, że jest ono wykonywane raz w tygodniu, przeważnie w piątki.
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Jednak często Dyrektor staje przed dylematem, czy remontować drogę, czy ją

sprzątać. Podkreślił, że ulica Stare Miast sprzątana jest w szczególności. 

Dyrektor  poinformował,  że w ramach inwestycji  Zarząd wykonał  następujące

inwestycje: 

– odcinek  Pułtusk  –  Białowieża  –  Trzciniec  –   wykonanie  przy  pomocy

środków z Urzędu Marszałkowskiego 

– Odcinek Smogorzewo – Krzyczki  – przy pomocy środków pomocowych z

FOGR 

– ciąg  drogowy  Pułtusk  –  Lipniki  –  Gąsiorowo  –  odcinek  Płocochowo  –

Lipniki, Bulkowo – Skórznice 

Starosta –  poinformował,  że  na  interpelację  dot.  sprzętu  RTG  któremu

płynie/upływa  gwarancja  od  2006r.  a  on  w dalszym ciągu  nie  pracuje,  dot.

terminu wizji lokalnej na terenie budowanego szpitala w Pułtusku, odpowiedź

zostanie udzielona na piśmie w regulaminowym terminie 14 dni.

Starosta  dodał,  ze  na  interpelację  zgłoszoną  przez  Radnego  Wojciech

Żukowskiego również zostanie udzielona pisemna odpowiedź. 

Wiceprzewodniczący  –  K.  Łachmański –  zaznaczył,  że  na  piśmie  prosił  o

odpowiedź  dot.  zakresu  prac  pozostałych  do  wykonania  w ramach  środków

niewygasających – ok. 6,4 mln. zł. oraz środków koniecznych do zakończenia

prac budowlanych  - ok. 4,5 mln. zł. oraz przedstawienie na piśmie specyfikacji

sprzętu  medycznego  i  innych  zakupionych  koniecznych  do  przeniesienia

szpitala.   Na  pytanie  dot.  zakupu  sprzętu  oraz  aparatu  RTG  poprosił  o

odpowiedź teraz.

Starosta – poinformował, że nie zmieni stanowiska i  na pewno taka odpowiedź

zostanie przekazana  na piśmie. 

Ad. 21

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
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Radna  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak –  poinformowała,  że  w  związku  ze

zbliżającymi  się  Świętami  Bożego  Narodzenia  złożyła  obecnym  życzenia

świąteczne.

Przewodniczący   -  z  okazji  nadchodzących  Świąt  Bożego  Narodzenia  złożył

Radnym oraz zaproszonym gościom najserdeczniejsze życzenia.

Ad. 22Ad. 22

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący -  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  XV  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -

Radnym i zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław

Czerski zamknął XV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

...................................................... ......................................................
            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

......................................................
       Bogumiła Przybyłowska

Nu
mer

Nu


