Protokół Nr XV/04
XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 18 czerwca 2004r.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski o godz. 1900 otworzył XV 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 Rady zarządził przystąpienie

do kolejnego punktu porządku

obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o zgłaszanie propozycji zmian do
porządku obrad.
Radny Z. Wiernicki poinformował , że ma wątpliwość czy zwołanie Sesji w tak
krótkim czasie może doprowadzić do unieważnienia uchwał mimo, że na
dzisiejszym posiedzeniu nieobecny jest tylko jeden radny.
Radca Prawny – B. Sokalski wyjaśnił, że Sesja została zwołana na podstawie §14 ust.
2 Statutu Powiatu Pułtuskiego, który mówi, iż na wniosek co najmniej ¼
ustawowego składu Rady lub Zarządu, Przewodniczący jest obowiązany zwołać
Sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Starosta Pułtuski poinformował, że Sesja została zwołana na podstawie Statutu
Powiatu

Pułtuskiego

przyjętego

przez

Radę

Powiatu

oraz

Wojewodę

Mazowieckiego. Następnie dodał, że korzystając ze statutowych uprawnień po
posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 17 czerwca 2004r. wystąpił do
Przewodniczącego Rady z propozycją zwołania Sesji. Termin Sesji został
wyznaczony na dzień dzisiejszy na godz.. 19.00.
Przewodniczący Rady poinformował, że Sesję Rady Powiatu zwołał zgodnie ze
Statutem

Powiatu Pułtuskiego. Ponadto o proponowanym terminie Sesji oraz

przedmiocie jej obrad informowano na posiedzeniach Komisji stałych Rady
Powiatu w Pułtusku.
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Radny Z. Wiernicki wyjaśnił, że pytanie dot. prawidłowości zwołania dzisiejszej
Sesji nie miało na celu zerwania jej obrad.
Starosta Pułtuski poinformował, że tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji zostały omówione na posiedzeniach komisji Rady Powiatu. Sprawa jest bardzo
ważna i pilna – w terminie do dnia 21 czerwca 2004r. należy złożyć do Marszałka
Sejmik Woj. Maz. wniosek dot. budowy szpitala w Pułtusku.
Wobec braku zmian w porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił porządek
obrad , który jest zgodny z przekazanym radnym w zawiadomieniu na Sesje.
Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcia obrad
Ad. 3
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji trzeciego punktu
porządku obrad Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący prosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacji i zapytań Radny nie było.
Przed

przystąpieniem

do

realizacji

kolejnego

punktu

porządku

obrad

Przewodniczący porosił Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu o
przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji.
-

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw
Społecznych – p. Magda Dziubanowska – Wojtyra poinformowała, że na
posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004r. Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał będących przedmiotem dzisiejszej Sesji.
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-

Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu – p. Helena Wojtaszek
poinformowała , że na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała tematy dzisiejszej Sesji.

-

Przewodniczący

Komisji

Polityki

Regionalnej

–

p.

Wiesław

Barkała

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004r.
pozytywnie zaopiniowała tematy dzisiejszej Sesji.
-

Przewodniczący

Komisja

Bezpieczeństwa,

Porządku

Publicznego

i

Przestrzegania Prawa – p. Zbigniew Szczepanik poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004r. Komisja pozytywnie zaopiniowała
pozostałe tematy będące obrad XV Sesji Rady Powiatu.
-

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. Stanisław Myślak
poinformował na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projektu uchwał będące tematem dzisiejszej Sesji.

Ad. 4
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji czwartego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r.
Skarbnik Powiatu poinformował, że projekt uchwały zawiera zmiany dochodów
dot. m.in.:
a) 350.000zł środki pozyskane z rezerwy subwencji drogowej z przeznaczeniem
na drogę Mickiewicza - Gąsiorowo
b) 36.000zł – środki pozyskane z rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na
rodziny zastępcze,
c) 14.000zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na remont pieca w ZSR w
Golądkowie
d) ok. 6000zł – środki pozyskane ze sprzedaży łódek w ZSZ, które proponuje
się przeznaczyć na zwiększenie planu tej jednostki,
Następnie Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
uwzględnia zwiększenie wartości 3 dróg powiatowych modernizowanych w ramach
programu SAPARD

o dodatkowe 15% , co stanowi ok. 299.000zł. (tj.

uwzględniając skutki wzrostu VAT-u). W związku z powyższym proponuje się,
aby do projektu uchwały została wprowadzona pomoc rzeczowo - finansowa gmin
w wysokości ok. 213.000zł natomiast pozostałe środki tj. 86.000zł, proponuje się
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przeznaczyć z rezerwy drogowej przeznaczonej na modernizację drogi Mickiewicza
– Gąsiorowo.
Ponadto projekt uchwały zawiera wprowadzenie zadania – budowa szpitala.
Skarbnik wyjaśniła, że uchwała budżetowa na 2004r. zawierała prognozowaną
wysokość środków na zadanie budowa szpitala w Pułtusku.
Obecnie pojawiła się szansa na pozyskanie środków z Kontraktu Województwa dla
Województwa Mazowieckiego na rok 2004. Jednak jednym z warunków
pozyskania środków z Kontraktu jest posiadanie przez samorząd lokalny 25%
środków własnych. Pozostałe środki, tj. 75% będzie pochodziło z budżetu państwa.
Następnie Skarbnik dodała , że aby zrealizować umowę podpisaną

z

Przedsiębiorstwem ”ZAMBET” na wykonanie robót wykończeniowych w
budynku „A”, konieczne są środki w wysokości ok. 6.400.000zł. (uwzględniając
wzrost VAT i nadzór inwestorski), czyli powiat pułtuski musi posiadać środki w
wysokości 1.600.000zł. Z uwagi na fakt, że budżet powiatu nie dysponuje takimi
rezerwami proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
Starosta Pułtuski poinformował, że reforma administracji publicznej doprowadziła
do przekazania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom.
Jednak w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji
centralnych samorządom

województw i powiatom oraz wykazu inwestycji

centralnych podlegających przekazaniu (Dz. U Nr 162 poz. 1139 z późn. zm.) nie
znalazła się nasza inwestycja pn.: budowa szpitala w Pułtusku.
W roku 1998 budowa szpitala w Pułtusku była inwestycją „niczyją” – toczyło się
postępowanie sądowe pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a wykonawcą –
Konsorcjum Spółek.
Powiat Pułtuski inwestycję pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku” przejął
od Wojewody Mazowieckiego w lutym 2002r., po uregulowaniu przez Skarb
Państwa – reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego

wcześniejszych

zobowiązań, tj. ok. 25 mln zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
- odpowiedzialny za kreowanie polityki w regionalnie jest województwo , które
działa w porozumieniu z samorządami lokalnymi.
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Dzięki działaniom wszystkich sił politycznych powiatu pułtuskiego inwestycja pn.
Budowa

szpitala

w

Pułtusku

znalazła

się

w

Kontrakcie

Województwa

Mazowieckiego uchwalonym na lata 2001, 2002 i 2003.
Dotychczas

powiat pułtuski prowadził budowę szpitala bez udziału środków

własnych. Obecnie sytuacja się zmieniła.
W dniu 7 czerwca br. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Kontrakt
Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004, który wcześniej został
podpisany przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
W Kontrakcie zostały zaplanowane środki w wysokości ok. 13,5 mln zł na priorytet
- rozwój infrastruktury zdrowotnej w województwie mazowieckim. Starosta
wyjaśnił, że jest to kontrakt tylko na jeden rok i każdego roku będzie konieczność
negocjacji warunków kontraktu.
Następnie dodał, że są duże szanse na pozyskanie środków z Kontraktu na budowę
szpitala w Pułtusku. Jedyny warunek to konieczność posiadania przez powiat 25%
środków własnych.
Ze względu na brak środków w budżecie powiatu na realizację ww. inwestycji,
proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Starosta podkreślił, że Rada Powiatu podjęła już w tym roku decyzję o zaciągnięciu
kredytu na modernizację dróg w ramach programu SPARAD oraz na
termomodernizację obiektów szkolnych. Zaciągnięcie kredytu na budowę szpital w
wysokości 1.600.000zł będzie znacznym obciążeniem dla budżetu powiat, ale
Starosta uważa, że warto to ryzyko podjąć.
Zadłużenie powiatu pułtuskiego w stosunku do dochodów powiatu w roku 2004
będzie wynosiło w sumie 12%
Następnie Starosta przypomniał, że w zeszłym roku przetarg na wykonanie robót
wykończeniowych w budynku „A” wygrało Przedsiębiorstwo ”ZAMBET”.
Umowa podpisana z ww. firmą została tak skonstruowana, że zakres prac
wykończeniowych uzależniony jest od środków finansowych posiadanych przez
samorząd powiatowy na danym rok.
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Jeżeli w dniu dzisiejszym nie podejmiemy decyzji o zaciągnięciu kredytu wówczas
nie pozyskamy środków z Kontraktu Województwa Mazowieckiego i nie
zrealizujemy umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem ZAMBET.
Wniosek na pozyskanie środków z Kontraktu musi złożyć samorząd powiatowy
wraz z załącznikami, tj. uchwała Rady Powiatu zabezpieczającą środki na zgłoszone
zadanie oraz promesa o udzielonym kredycie przez dany bank.
Starosta poinformował, że uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Strategii
Rozwoju

Regionalnego

i

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Mazowieckiego, której Przewodniczącym jest p. Jerzy Król. Podczas posiedzeń
Komisji Starosta wraz z Przewodniczącym Komisji oraz Radnym Sejmiku Woj.
Maz. Witoldem Chrzanowskim podejmowali próby nadaniu inwestycji pn. Budowa
szpitala w Pułtusku – charakteru inwestycji samorządowej wieloletniej. Jednak
okazało się, że nie ma takiej możliwości, ponieważ taki status mogą posiadać
inwestycje , które w 1998r. znajdowały się w planie centralnym.
Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z udziałem
Zarządu Powiatu, Wójtów Gmin Powiatu Pułtuskiego oraz Z-cy Burmistrza
Pułtuska podczas, którego dyskutowano nt. budowy szpitala w Pułtusku oraz
ewentualnej partycypacji gmin w zaciągniętym przez powiat kredycie w wysokości
1.600.000zł. Starosta przekazał, że każdy z Wójtów zadeklarował pomoc.
Starosta poinformował, że trudno jest odpowiedzieć na pytanie: Co dalej z budową
szpitala? Koszt zadania został wyceniony na ok. 86 mln zł. a obecna wartość
szpitala w budowie wynosi ok. 42 mln zł. Kontrakt jest tylko na 2004r. a sytuacja
polityczna naszego kraju jest każdemu znana, ale inwestycja budowa szpitala w
Pułtusku jest priorytetem dla powiatu pułtuskiego.
Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie proponowanych uchwał.
Wiceprzewodniczący Rady – Z. Wiernicki poinformował, że budowa szpitala w
Pułtusku jest dla powiatu pułtuskiego najważniejszą inwestycją. Rada Powiatu
przejmując tę inwestycję jako zadanie własne przejęła ją z myślą dalszej kontynuacji.
Radny przypomniał, że na posiedzeniu Rady Powiatu w kwietniu br. proponował,
aby w załączniku do uchwały budżetowej została zamieszczona informacja nt.
przebiegu realizacji inwestycji, ponieważ ww. uchwale zapisano tylko nakłady.
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Obecnie w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu pojawiły się kwoty , które
prognostycznie pokazują wysokość

środków koniecznych do zrealizowania tej

inwestycji.
Radny poinformował, że Kontrakt na lata 2001 – 2003 przewidywał na zadanie:
budowa szpitala w Pułtusku ok. 16 mln zł. Faktem jest , że Zarząd Powiatu jak i my
wszyscy doprowadziliśmy do tego, że Wojewoda Maz. uregulował należne
zobowiązania i środki na ww. zobowiązania nie zostały przekazane z Kontraktu.
Jednak powiat pułtuski nie uzyskał pełnej kwoty przewidzianych środków, tj. 16
mln zł , tylko 9 mln zł.
Mając świadomość , że jest to nasza inwestycja powinniśmy przez cały czas o tym
rozmawiać i myśleć w jaki sposób pozyskać środki. Niestety rozmowy na
powyższy temat prowadzone są dopiero od dwóch dni , czyli wówczas gdy pojawiła
się konieczność zwołania w trybie pilnym Sesji Rady Powiatu.
Radny przekazał, że informację o podpisanym Kontrakcie każdy znał ok. 13 maja
br. i wówczas już było wiadomo, że samorząd lokalny chcący skorzystać ze
środków Kontraktu musi posiadać 25% udziału własnego w inwestycjach nie
realizowanych jako inwestycje wieloletnie dot. ochrony zdrowia.
Już wówczas powinniśmy podejmować rozmowy na temat budowy szpitala.
Każdy z Radnych sądził, że środki z Kontraktu zostaną przekazane na ww.
inwestycję na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych.
Następnie dodał, że

należy dążyć do pozyskania jak największych środków,

ponieważ kwota 6 mln zł przewidziana na ten rok nie rozwiązuje nam sprawy.
Zgodnie z prognozą konieczne jest do zakończenia inwestycji 86,5mln zł. Radny
zapytał w jaki sposób zabezpieczyć 35 mln na przyszły rok oraz 45 mln na rok
kolejny.
Radny ma obawy, czy zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.600.000zł przybliży
powiat do rozwiązania problemu. Jeżeli tak , to należy głosować „za” podjęciem
uchwały. Radny prosił o informację, czy powiat jest w stanie zrealizować tę
inwestycję i w jaki sposób wykona to, co zamierzamy.
Radny rozumie, że gminy powiatu pułtuskiego nie powiedzą „nie” i udzielą
pomocy finansowej przy budowie szpitala w Pułtusku.
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Jednak uważa, że należy również wystąpić do mieszkańców o udzielenie wsparcia
finansowego.
Radny zastanawia się, czy byłaby możliwość przeniesienia części oddziałów ze
Szpitala przy ul. 3-go Maja do nowego Szpitala.
Burmistrz Pułtuska – W. Dębski – poinformował, że do katalogu potrzeb, o
których mówił Wiceprzewodniczący Rady , należy dodać jeszcze jedną bardzo
ważna rzecz, tzn. powinniśmy otrzymywać, w miarę wcześnie, rzetelną informację.
Burmistrz poinformował, że na pewno samorządy nie będą odżegnywać się od
udziału finansowego przy realizacji zadania: budowa szpitala w Pułtusku.
Samorząd pułtuski może zaoferować kwotę ok. 400.000 (przeliczając 10 zł na
jednego mieszkańca) i być może nie jest to kwota znacząca. Jednak Burmistrz chciał
przekazać, iż w dniu wczorajszym uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu
podczas, którego dyskutowano nt. budowy szpitala w Pułtusku. Wówczas
Burmistrz informował, że Gmina Pułtusk jest zainteresowana nie tylko poprawą
wizerunku szpitala przy ul. 3-go Maja, ale również funkcjonowaniem publicznej
służby zdrowia w Gminie Pułtusk. Burmistrz uważa, że pytanie dot. partycypacji
Gminy Pułtusk w kosztach budowy szpitala, Zarząd mógł zadać na posiedzeniu,
dając tym samym czas władzom gminy na podjęcie rozmów w tej sprawie.
Prawdopodobnie na spotkaniu z Wójtami, które odbyło się w dniu dzisiejszym, ze
strony Gminy Pułtusk przedstawiono by konkretne propozycje.
Burmistrz przypomniał, że na początku września br. odbyło się spotkanie nt.
budowy szpitali na terenie woj. mazowieckiego, podczas którego Senator A.
Anulewicz zadał pytanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, czy na
zadanie: budowa szpitala w Pułtusku zostaną przeznaczone środki w ramach planu
wieloletniego. Wówczas Marszałek poinformował, że w dniu dzisiejszym trudno
jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie został jeszcze uchwalony. budżet
państwa. Burmistrz poinformował , że zastanawiał się nad celem zadanego pytania.
Z rozmowy z Senatorem dowiedział się, że inwestycja: budowa szpitala w Pułtusku
nie będzie realizowana jako inwestycja wieloletnia.
Starosta Pułtuski na

pytanie „co dalej z budowa szpitala w Pułtusku?” ,

odpowiedział, że politykę inwestycyjną

w naszym kraju kształtuje państwo
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przekazując określone środki, natomiast o tym na , co zostaną one przeznaczone
decyduje sejmik województwa.
Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 4 września 2003r. Marszałek Struzik,
nie mógł odpowiedzieć na pytanie zadane przez Senatora Anulewicza – „co będzie
z budową szpitala w Pułtusku”, ponieważ nie jest to inwestycja wieloletnia , a do
inwestycji wieloletnich zaliczamy inwestycje, które znajdowała się w załączniku nr
7 do budżetu państwa na rok 2000.
Starosta przypomniał, że inwestycję budowa szpitala w Pułtusku można było
wprowadzić do planu centralnego w roku 1998r. Jednak ze względu na fakt, że nie
została wykazana jako inwestycja centralna, nie została również wykazana jako
inwestycja wieloletnia .
Poza tym szanse na wprowadzenie inwestycji do planu wieloletniego pojawiły się w
2001r. za rządów premiera Buzka, ale wówczas inwestycja była „niczyja”.
Obecnie wpływ na za zapisy w planie centralnym ma wojewoda jako dysponent
budżetu oraz Minister Finansów. Wnioski dot. zamieszczenia naszej inwestycji w
planie centralnym przekazywano zarówno do Wojewody Pietkiewicza jak i do
Wojewody Mizielińskiego.
W ostatnich dniach wizji lokalnej obiektu szpitala dokonał Wojewoda Mazowiecki.
Starosta poinformował, że dokument Kontraktu został zatwierdzony przez Sejmik
Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004r. Na stronie internatowej
Sejmiku ww. dokument ukazał się w dniu 9 czerwca br. , a więc prowadzenie
rozmów na ww. temat było by przedwczesne.
Starosta poinformował, ze podczas spotkania z Wójtami nie wymagał żadnych
deklaracji, tylko zapytał wprost , „czy jest wola współpracy przy budowie szpitala
w Pułtusku”. Każdy z Wójtów oferował swój udział. Natomiast Wójt Gminy
Winnica zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania, którego tematem
będzie budowa szpitala w Pułtusku.
Odnośnie zbiórki pieniędzy od mieszkańców powiatu – Starosta poinformował, że
Fundacja Budowy Szpitala powstała w latach 90 z myślą o budowie szpitala, która
wyasygnowała w 2001r. ok. 12.000zł na nadzór inwestorski.
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Jerzy Król poinformował, że
uczestniczył w różnych debatach nt. budowy szpitala , ale przeważnie
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politycznych,

przedwyborczych.

O

budowie

szpitalu

zazwyczaj

sobie

przypominano przed wyborami.
Radny podkreślił, że ta inwestycja może być zrealizowana przy dobrej woli
radnych miejskich ,

gminnych , powiatowych, którzy mogą decydować o tej

inwestycji poprzez swoje działania, opinie i poprzez popieranie inicjatyw.
Pan J. Król poinformował, że o posiedzeniu Rady Powiatu, tak samo jak Radny
Witold Chrzanowski, dowiedział się w dniu dzisiejszym.
Radny poinformował, że Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego mieli
bardzo wiele uwag , co do ustaleń przyjętych w Kontrakcie, które również dot.
budowy szpitala w Pułtusku. Jednak nie zatwierdzenie kontraktu przez Sejmik
wiązało się z przekazaniem środków dla innego województwa. Informacja o
uchwalonym

Kontrakcie pojawiła się na stronie Sejmiku Województwa

Mazowieckiego. Podejmowano wszelkie starania, aby powiat pułtuski w terminie
dostarczył wszelkie materiały dot. budowy szpitala.
Odnośnie planowanych środkach w wysokości 16 mln zł na budowę szpitala w
Pułtusku z Kontraktu na lata 2000-2003, Pan Król wyjaśnił, że powiat pułtuski
uzyskał tylko 9 mln zł, ale na wysokość przekazanej kwoty miała wpływ sytuacja
ekonomiczna kraju, „dziura budżetowa’.
Pan Król poinformował, że trudno jest odpowiedzieć na pytanie „czy podejmując
decyzję o zaciągnięciu kredytu przybliży to powiat do zakończenia tego zadania”.
Jest to decyzja bardzo ważna, historyczna i jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, to
oddali nas to na wiele lat.
Odnośnie Fundacji Budowy Szpitala

- Radny poinformował, że Fundacja

organizowała różne akcje związane z pozyskaniem środków na budowę szpitala w
Pułtusku, m.in. sprzedaż cegiełek i podobne akcje będą nadal organizowane.
Radny proponował opracowanie wniosku – przez wszystkie siły polityczne
powiatu pułtuskiego , który będzie wskazywał na konieczność dokończenia
budowy szpitala w Pułtusku. Powyższy wniosek należy skierować do przyszłych
parlamentarzystów, tj. osób, które będą decydowały w przyszłości o kontynuacji
rozpoczętych inwestycji w Polsce, które nie zostały zamieszczone w wykazie
inwestycji wieloletnich.
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Starosta Pułtuski zaproponował zorganizowanie posiedzenia Rady Fundacji
Budowy Szpitala w Pułtusku, której tematem będzie rozszerzenie jej składu o
przedstawicieli samorządów, zakładów pracy, itd.
p. J. Król poinformował , że takie spotkanie Rady Fundacji jest konieczne również
ze względu na zmiany personalne jakie miały miejsce w SPZOZ w Pułtusku.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zamkną dyskusję.
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały w sprawie
zmian budżetu powiatu na 2004r.
Treść uchwały na prośbę Przewodniczącego Rady odczytał Wiceprzewodniczący
Rady – Zbigniew Wiernicki
Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się

Uchwała Nr XV/120/04 została podjęta.

Ad. 5
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji czwartego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu
uchwały.
Skarbnik Powiatu – K. Rzepnicka poinformowała , że projekt uchwały zawiera
propozycję zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.600.000zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
dochodach, tj. Budowa Szpitala w Pułtusku. Kredyt zostanie spłacony w okresie
dziesięciu lat. Rok 2004 będzie rokiem karencji.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

16

Przeciw

-

Wstrzymało się
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Uchwała Nr XV/121/04 została podjęta.
Ad. 7
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji czwartego punktu
porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, iż nie zostały zgłoszone
interpelacje i zapytania radnych zarządził przejście do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 8
Wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Rady – L. Smyk podziękował Panu Staroście za podjęte
działania w celu pozyskania środków na

budowę szpitala w Pułtusku.

Wiceprzewodniczący poinformował, że podczas dzisiejszej Sesji zadziwiły go
wystąpienia niektórych osób. Z niektórych wypowiedzi wynikało, że Starosta
buduje szpitala „dla siebie”, a nie dla Nas wszystkich. Uważa, że niezachowanie 7dniowego terminu zwołania Sesji nie powinno być przeszkodą do podjęcia ważnych
decyzji dla powiatu pułtuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady – Z. Wiernicki wyjaśnił, że mówiąc o zachowaniu
terminu zwołania Sesji, miał obawy, czy ktoś nie podejmie próby podważenia
dzisiejszych obrad. Służby prawne Pana Starosty przekazały, że Sesja została
zwołania zgodnie ze Statutem. Wiedząc o tym, że projekty uchwał zostały
przygotowane zgodnie z prawem wszyscy Radni głosowali za ich podjęciem.
Radny

apelował do Zarządu

Powiatu, radnych sejmiku

województwa

mazowieckiego, parlamentarzystów o podjęcie działań, które zmierzałyby do tego
aby zadanie: budowa szpitala w Pułtusku nie zostało pominięte w Strategii Rozwoju
Ochrony Zdrowia.
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z wnioskiem do służb drogowych, aby
prace drogowe, tj. m.in. malowanie pasów, odbywało się w terminach mniej
uciążliwych dla mieszkańców Pułtuska.
Ad. 9
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji ostatniego punktu porządku
obrad - Zamknięcie Sesji. Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został
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wyczerpany. Przewodniczący podziękował Radym i zaproszonym gościom za
udział w obradach. Przewodniczący zamknął XV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Godzina zakończenia posiedzenia – 21.00
Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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