
Protokół Nr XVIII/04

XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 12 października 2004 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

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

obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Przewodniczący oznajmił, że przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad

nastąpi  wręczenie  odznaczeń.  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  wniosek

Wojewody Mazowieckiego odznaczył Pana Andrzeja  Morawskiego -  Srebrnym

Krzyżem Zasługi i Pana Józefa Łatyfowicza – Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Starosta Pułtuski wręczył odznaczenia. 

Pan  Sławomir  Morawski  podziękował  za  uznanie  i  zauważenie,  jako

przedstawicieli  biznesu  prywatnego  oraz  stwierdził,  że  odznaczenie  będzie

mobilizowało do bardziej wytężonej pracy dla dobra Ojczyzny.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący -  poinformował,  że  punkt  8  porządku  obrad–  zgodnie  z

przedłożonym projektem uchwały powinien brzmieć: „Podjęcie uchwały w

sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  za  2003r”.  Przewodniczący

przeprosił za pomyłkę techniczną. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Starosty 
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Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Na Salę rady weszli: Radna K. Estkowska i Radny Z. Wiernicki.

Stan Radnych 16 osób. 

Przewodniczący Rady – przedstawił porządek obrad, zgodnie z którym będą

prowadzone  obrady:  

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z XVII  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenie  zgody  na  zakup  aparatury

medycznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania

budżetu powiatu za I półrocze 2004r.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku

do podpisania  Porozumienia  w sprawie  realizacji  projektu  pn.  „Punkty

Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych”. 

13.Informacje  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  i  Starosty

Pułtuskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych 
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14.Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu.  

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

Powiatu. 

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3

Przewodniczący zaproponował przystąpienie do realizacji  punktu trzeciego

porządku obrad Przyjęcie protokółu siedemnastej  Sesji Rady Powiatu

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokółu siedemnastej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem protokółu siedemnastej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku: 

za - 16

przeciw -

wstrzymało się -

Protokół Nr XVII/04  został przyjęty 

Ad. 4 
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Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny  D.  Mikuś poinformował,  że  wszyscy  wiedzą,  iż  budowa  szpitala  w

Pułtusku  odbywa  się  dość  wolno.  Pułtuski  szpital  nie  został  ujęty  w

Kontrakcie Woj. Maz. W celu pozyskania środków finansowych na budowę

szpitala,   w  ramach  innych  dotacji  ujętych  w  Kontrakcie  ,  podjęliśmy

jednomyślnie uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1,6 mln zł.  Radny

zwrócił  się  o  przedstawienie   informacji  nt.  kiedy  środki  na  realizację  tej

inwestycji zostaną wykorzystane w tym roku oraz kiedy będzie możliwość,

w niewielkim stopniu, wykorzystania bryły nowego szpitala. 

Radna  Magda  Dziubanowska  –  Wojtyra poinformowała,  że  na  jednej  z

poprzedniej Sesji  została podjęta uchwała o przyznaniu SP ZOZ dotacji  na

remont  i  naprawę  budynku  szpitala.  Radna  prosiła  o  informację  nt.  prac

niezbędnych do wykonania i już wykonanych w budynku szpitala oraz czy

przekazane środki pokrywają potrzeby oraz  jakie są potrzeb dalsze. 

Radny Z. Wiernicki  – zgłosił  trzy interpelacje,  które stanowią załącznik do

protokółu.  

Radna M.  Dziubanowska – Wojtyra  – poinformowała,  że na  początku tego

roku  zmienił  się  rejon  obsługi  pogotowia  ratunkowego.  Czy  powyższa

zmiana  administracyjna  pociągnęła  za  sobą  zmiany  w  liczbie  pacjentów

przyjmowanych  do  szpitala  w  Pułtusku.  Radna  poprosiła  o  zestawienie

porównawcze roku 2003 z III kwartałem roku 2004. 

Przewodniczący  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. 

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw  Społecznych  p.  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra  poinformowała,  że
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Komisja  obradowała  z  Komisją  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania Prawa na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 października 2004r.

Komisje  przyjęły  wniosek  dot.  przedstawienia  informacji  nt.  zasad

korzystania przez mieszkańców powiatu pułtuskiego z urządzeń medycznych

i aparatury medycznej będącej na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego

kredytu  –  Komisja  przyjęła  wniosek  dot.  przedstawienia  informacji  o

możliwości wcześniejszej spłaty zaciągniętego długoterminowego kredytu, tj.

po uzyskaniu środków ze sprzedaży mienia oraz zapisania ww. ustalenia  w

umowie z bankiem. 

Czy wcześniejsza spłata kredytu – pobrana prowizja, będzie korzystniejsza od

spłaty kredytu – odsetek, w wyznaczonym terminie. 

Komisje  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – p. W. Barkała poinformował,

że  Komisja  obradowała  z  Komisją  Integracji  i  Promocji  Powiatu  na

wspólnym posiedzeniu  w dniu  6  października  2004r.  Komisje  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. S. Myślak poinformował,

że  na  posiedzeniu  w  dniu  6  października  2004r.  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.

Ad. 5

Przewodniczący Rady zaproponował przejście  do realizacji  piątego punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zakup

aparatury medycznej.

Przewodniczący poprosił  Dyrektora SP ZOZ o zabranie głosu. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – J. Wielgolewski poinformował, że sprawa

dot.  kosztu  zakupu  kolonoskopu  wyniesie  194.512zł  natomiast  adaptacja

pomieszczeń wyniesie 15.488zł. Dyrektor poinformował, że w celu realizacji
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powyższego  przedsięwzięcia  został  złożony  wniosek  w  Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie z UE będzie stanowiło 75%, środki z  Ministerstwa – 10%

oraz udział własny 15%.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem: 

Za - 16

przeciw -

wstrzymało się  -

Uchwała Nr XVIII/142/04 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził  przejście  do realizacji  szóstego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r.

Przewodniczący  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie  Uchwały

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  Uchwałę  Nr  366/C/2004  Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  13

września 2004r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w

Pułtuski informacji  o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze

2004r.  Uchwała znajduje się u Skarbnika Powiatu. 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie

opinii Komisji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – K. Pieńkos poinformował, że Komisja

na  posiedzeniu  w  dniu  5  października  2004r.  pozytywnie  zaopiniowała

informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – W. Barkała poinformował, że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  6  października  2004r.  pozytywnie

zaopiniowała  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I

półrocze 2004r. 

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury , Kultury Fizycznej  i

Spraw  Społecznych  –  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra  poinformowała,  że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  6  października  2004r.  pozytywnie

zaopiniowała  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I

półrocze 2004r. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i

Przestrzegania  Prawa  –  Z.  Szczepanik  poinformował,  że  Komisja   na

posiedzeniu  w  dniu  6  października  2004r.  pozytywnie  zaopiniowała

informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r. 

Przewodniczący  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  H.  Wojtaszek

poinformowała,  że  Komisja   na  posiedzeniu  w dniu 6 października  2004r.

pozytywnie  zaopiniowała  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu

powiatu za I półrocze 2004r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował ,ze komisja na

posiedzeniu  w  dniu  6  października  2004r.  pozytywnie  zaopiniowała

informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r. 

Komisja  przyjęła  wniosek:  dot.  przedstawienia  informacji  nt.  wyniku

finansowego gospodarstwa pomocniczego DPS Ołdaki. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje. 

Radny  K.  Majewski  poinformował,  że  z  otrzymanych  projektów  uchwał

wynika , iż zadłużenie powiatu pułtuskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek wyniesie 5.027.000zł. Natomiast z informacji za I półrocze 2004r.
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wynika, iż deficyt powiatu pułtuskiego został zamknięty kwotą 3.546.000zł.

Radny  prosił  o  wskazanie  źródła  pokrycia  powstałego  deficytu  budżetu

powiatu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że różne kwoty deficytu budżetu powiatu

wynikają  z  faktu,  iż  Radny  K.  Majewski  przytoczył  wysokość  deficytu  z

jeszcze  nie  podjętej  przez  Radę  Powiatu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia

długoterminowego kredytu. 

Następnie dodała, że powstałe zadłużenie wiąże się z zaciągniętymi wcześniej

pożyczkami-  pozostałymi  do  spłaty  z  WFOŚiGW  na  modernizacje

budynków  placówek  oświatowych  oraz  zaciągniętymi  kredytami  na

modernizacje dróg powiatowych. 

Radny Z. Wiernicki – odnośnie zalegania z odpisami na Fundusz Świadczeń

Socjalnych  zapytał,  czy  od  czasu  badania  przez  Regionalna  Izbę

Obrachunkową ta sprawa uległa zmianie – poprawie. Radny przypomniał, że

omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. mówiono

o zobowiązaniach wymagalnych – w związku z czym prosił o informację, czy

zostały  one  uregulowane.  Radny  zwracając  uwagę,  że  Zarząd  Powiatu

uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I

półrocze 2004 r.   przyjął w dniu 13 sierpnia 2004 r. prosił  o wcześniejsze

przekazywanie  jej  Radnym,  aby  mogli  się  z  nią  bardziej  szczegółowo

zapoznać.

Skarbnik  –  odpowiadając  na  pytania  Radnego  stwierdziła,  że  dokładną

informację  nt.  odpisów dokonywanych  na  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych

będzie posiadała za dwa dni, co wiąże się z terminem składania sprawozdań

(do  10.X.).  Odnośnie  zobowiązań  wymagalnych  za  2003  r.  Skarbnik

poinformowała,  że  była  to  kwota  ok.  132  tys  zł  –  z  tytułu  składek

zdrowotnych  osób  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku.  Zobowiązania

zostały spłacone a jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy nie ma

zobowiązań wymagalnych.
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Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący   Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie przyjęcia  informacji  o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I

półrocze 2004r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

za -15

przeciw -

wstrzymało się  -1

Uchwała Nr XVIII/143/04 została podjęta.  

Ad. 7 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego

punktu porządku obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik  o   przedstawienie  projektu

uchwały.  

Skarbnik  poinformowała,  że  w  związku  z  wprowadzeniem  do  budżetu

powiatu  środków  pozyskanych  z  1%  rezerwy  części  oświatowej  z

przeznaczeniem na remonty w ZSZ i ZSR – Uchwała Nr XVII/139/04 Rady

Powiatu  w Pułtusku z dnia  30 sierpnia  2004r.  została  podpisana umowa z

WFOŚiW na niższą pożyczkę o łączną kwotę 45.830zł wobec powyższego

proponuje  się  wprowadzenie  zmiany  do  Uchwały  nr  XIV/118/04  Rady

Powiatu z dnia 26 kwietnia  2004r. polegającej  na zmniejszeniu pożyczki z

kwoty 956.888zł do kwoty 920.058zł. 

Ponadto  zgodnie  z  decyzją  Zarządu  WFOŚiGW  dla  zadań

termomodernizacyjnych,  których  wartość  pożyczki  przekracza  300.000zł

powinno być ustanowione drugi zabezpieczenie (poza wekslem in blanco).

Zadanie  termomodernizacja  budynków  ZSZ  wynosi  631.438zł  a  kwota

pożyczki – 502.991zł

Wobec  powyższego  proponuje  się  wprowadzenie  zmiany  do Uchwały  Nr

XIV/118/04 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia

pożyczki  z  WFOŚiW  polegającej  na  dodaniu  drugiego  zabezpieczenia,  tj.
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pełnomocnictwa  dla  WFOŚiW  do  dysponowania  rachunkiem  do  kwoty

502.991zł (tj. wysokości pożyczki na termomodernizację budynków w ZSZ

im. J. Ruszkowskiego  Pułtusku).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem: 

za - 15 

przeciw -

wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr XVIII/144/04 została podjęta.  

Ad. 8 

Przewodniczący  Rady zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ósmego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2004r. 

Przewodniczący  Rady poprosił   Panią  Skarbnik  o przedstawienie  projektu

uchwały.  

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  projekt  uchwały   zawiera  zmiany

dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego, tj. 

- zwiększenie  dochodów  z  tytułu  sprzedaży  mienia  –  nieruchomości

położonej w Ołdakach i Nowym Mieście – kwota ok. 59.000zł 

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży  składników majątkowych,

tj.   zbędnych  maszyn  będących  na  wyposażeniu  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku  - kwota  ok. 13.000zł.

- zmniejszenia  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  387.928zł  z  tytułu

nieotrzymania  dotacji  celowej  z  WFOŚiGW  na  modernizację

oczyszczalni ścieków w DPS Obryte. Powyższe środki powiat otrzyma

w I kwartale 2005r. 
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- przeniesienia  środków  w  ramach  planu  finansowego  Starostwa

Powiatowego  i  Bursy  Szkolnej  dot.  modernizacji  placu  przed

Starostwem. 

- wprowadzenie  do  budżetu  szkół  dla  dorosłych,  tj.  Liceum

Uzupełniającego przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku i ZSR im.

J. Dziubińskiej w Golądkowie. 

- zwiększenie  planu  finansowego  Powiatowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.000zł z tytułu darowizny

- zwiększenie  planów dochodów i  wydatków środka  specjalnego  przy

DPS Ołdaki o kwotę 4.000zł – darowizna,

- zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu nie otrzymania środków

z ARiMR na  modernizację  dróg realizowanych w ramach programu

SAPARD  (środki  zostaną  przekazane  w  I  kwartale  2004r.)   a

jednocześnie  proponuje  się  zabezpieczyć  wydatki  kredytem

długoterminowym w wysokości 878.141zł. 

Pozostałe  zmiany  są  wprowadzone  do  budżetu  powiatu  na  wnioski

dyrektorów jednostek organizacyjnych

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do

Wiceprzewodniczącego Rady _ Z. Wiernickiego o odczytanie treści uchwały

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wiernicki odczytał projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały: 

Za - 14 

Przeciw - 1

Wstrzymało się  -

Jeden radny  nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XVIII/145/04 została podjęta. 
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Ad. 9

Przewodniczący  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  punktu

dziewiątego  porządku  obrad  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia

długoterminowego kredytu”. 

Przewodniczący  zawrócił  się  do  Pani  Skarbnik  o  przedstawienie  projektu

uchwały.

Skarbnik  Powiatu  –  K.  Rzepnicka  poinformowała,  że  wykonanie

przebudowy  dróg  powiatowych  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XV/120/04  Rady

Powiatu  w  Pułtusku,  będzie  odbywało  się  przy  współudziale  środków  z

programu  SAPARD.  Jednak  zgodnie  z  podpisanymi  umowami  z

wykonawcami oraz aneksem z ARiMR wykonanie zadań nastąpi pod koniec

października br. natomiast rozliczenie z Agencją w terminie do 10 listopada

br. Refundacja poniesionych wydatków , wg programu SAPARD, nastąpi w

okresie 3-miesięcy od momentu przedstawienia rozliczenia finansowego wraz

z  kopiami  zapłaconych  faktur  oraz  kopiami  przelewów  o  dokonanej

płatności. 

Udział z programu SAPARD w roku 2004 planowano sfinansować kredytem

bieżącym – na podstawie upoważnienia, które zostało udzielone Zarządowi

Uchwałą  Nr XII/103/04 Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie uchwalenia

budżetu powiatu na 2004r. 

Ze względu na zmianę terminu wykonawstwa i  rozliczeń z ARiMR  oraz

brak możliwości uzyskania w roku bieżącym zwrotu środków w wysokości

878.141zł Skarbnik zaproponowała zaciągnięcie kredytu długoterminowego,

który zostanie spłacony w I kwartale 2005r.,  tj. po otrzymaniu refundacji z

programu SAPARD.

Koszty zaciągniętego kredytu oszacowano na 23.124,38zł. Powyższa wartość

nie przekracza 6.000 EURO, stąd też propozycja zaciągnięcia kredytu poza

ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

12



Radny K. Majewski poinformował,  że  stawka EURO zawarta w projekcie

uchwały jest zaniżona, następnie zapytał jaką pewność ma powiat pułtuski, że

środki  z  programu  SAPARD  zostaną  przekazane  na  modernizację  dróg

powiatowych. 

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  w  tej  sprawie  została  również

zgłoszona  interpelacja.  Przewodniczący  zwrócił  się  do  p.  Skarbnik  o

udzielenie odpowiedzi. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że kurs EURO podany w uchwale Rady

Powiatu  -   4,0468zł,  jest  kursem  prawidłowym,  zgodnym  z  ustawą  o

zamówieniach  publicznych,  tzn.  do  przeliczenia  wartości   zamówień

publicznych  stosuje  się  kurs  opublikowany  na  dany  dzień  przez  Prezesa

Zamówień Publicznych. 

Starosta  Pułtuski poinformował,  że  modernizacja  dróg  powiatowych

realizowana  w  tym  roku  nie  jest  pierwszą  inwestycją  wykonywaną  przy

współudziale środków pomocowych. Powiat pułtuski prowadził już w latach

poprzednich inwestycje przy pomocy środków PAOW, SAPARD. Zgodnie z

obowiązującymi zasadami refundacja środków odbywa się w terminie trzech

miesięcy  po  wykonaniu  inwestycji,  czyli  ostateczny  termin  refundacji

środków to styczeń 2005r. 

Radny  Z.  Wiernicki  zapytał,  jakie  koszty  będzie  musiał  ponieść  powiat

pułtuski  z  tytułu  zaciągnięcia  kredytu.  Następnie  wyjaśnił,  że  zgłoszona

interpelacja dot. dlaczego nie zostały podjęte wszelkie działania, aby środki

pomocowe  pozyskać  w tym  roku.  Przetargi  na  wyłonienie  wykonawców

dróg zostały rozstrzygnięte dość dawno. 

Starosta Pułtuski odpowiedział że umowa z ARiMR w sprawie przekazania

środków na modernizację dróg powiatowych , ze względu na zmianę stawki

VAT, została podpisana  w miesiącu czerwcu br. 

Skarbnik Powiatu poinformowała,  że  koszt  kredytu  wyniesie  ok.  23.096zł

Szacunek jest następujący: 7% - oprocentowanie kredytu, 0,3% - jednorazowa
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prowizja  od kwoty udzielonego kredytu.  Szacunki  są  realne  i  zbliżone  do

oprocentowania kredytów , które powiat pułtuski zaciągnął wcześniej.

Radny  Z.  Wiernicki przypomniał,  że  na  posiedzeniu  Komisja

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa dyskutowała

nt. wpisania do uchwały pewnego zobowiązania dla Zarządu, aby w umowie

z  bankiem  została  zawarta  klauzula   umożliwiająca  wcześniejszą  spłatę

kredytu. Radny prosił o przedstawienie wyjaśnienia tej sprawy. 

Radny  zauważył,  że  projekt  uchwały,  który  posiada  takiego  zapisu  nie

posiada. 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała,  że podczas posiedzenia Komisja przyjęła

wniosek dot. „przedstawienia informacji o możliwości wcześniejszej spłaty

zaciągniętego  długoterminowego  kredytu,  tj.  po  uzyskaniu  środków  ze

sprzedaży mienia oraz zapisania ww. ustalenia  w umowie z bankiem. 

Czy wcześniejsza spłata kredytu – pobrana prowizja, będzie korzystniejsza od

spłaty kredytu – odsetek, w wyznaczonym terminie”. 

W związku z tym Zarząd Powiatu nie proponował zmiany proponowanej

uchwały ponieważ wniosek Komisji dot. umowy jaka miała być podpisana z

bankiem. 

Odnośnie  kosztów  związanych  z  wcześniejszą  spłatą  kredytu   -  Skarbnik

wyjaśniła, że banki, które nie są w posiadaniu opinii RIO o uchwale Rady

Powiatu w Pułtusku w sprawie zaciągnięcia kredytu  nie chcą negocjować nt.

warunków umowy. Z informacji pozyskanej drogą telefoniczną wynika, że

banki mogą nie pobierać opłat ani prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu,

ale  wówczas  stosują  wyższą  marżę  lub  wyższą  opłatę  od  jednorazowej

wpłaty. 

Radny  Z.  Wałachowski  wyjaśnił  że  nigdy  nie  wykorzystałby  posiedzenia

Rady Powiatu do reklamy swojego banku , jednak wywołany do odpowiedzi

poinformował, że bank, który reprezentuje nie ma w swoich taryfach opłat

od wcześniejszych spłat kredytu. 
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Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Dwóch  Radnych obecnych na Sali Rady nie brał udziały w głosowaniu.

Uchwała Nr XVIII/146/04 została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Skarbnik  o  przedstawienie  projektu

uchwały. 

Skarbnik poinformowała, że  w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób

niepełnosprawnych (DZ. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rada

Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki

Funduszu.

Środki na rehabilitację zawodową i społeczną przekazał Prezes Funduszu w

dniu  2 września 2004 r. (pismo znak: WF/2092 w /2004) w wysokości ok.

153.000zł.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na 2004r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

za - 15

przeciw -

wstrzymało się  -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu – nie był obecny na Sali Rady. . 
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Uchwała Nr XVIII/147/04 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący  Rady  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  jedenastego

punktu  porządku  obrad   Podjecie  uchwały  w  sprawie  zbycia

nieruchomości. 

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Państwa Radnych  chce  zabrać  głos  w

sprawie proponowanej uchwały. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  podczas  posiedzeń  Komisji

informowano, że cena nieruchomości oraz jej powierzchnia zostaną podane

na  posiedzeniu  Rady  Powiatu.  Radny  zwrócił  się  o  przedstawienie

powyższych informacji. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z przygotowanym operatem

szacunkowym  cena  zabudowanej  nieruchomości  położonej  we  wsi

Golądkowo  Gmina  Winnica,  oznaczonej  numerem  działki  19/27  o  pow.

0,4557 ha  wynosi 393.900zł. 

Przedmiotową nieruchomość proponuje się zbyć na rzecz ARiMR (obecnie

użytkuje  ww.  nieruchomość  na  podstawie  umowy  najmu  zawartej  z

Zespołem  Szkół  Rolniczych  w Golądkowie  na  czas  określony)   w  trybie

bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie Wicestarosta podkreślił,

że  ARiMR  poniosła  znaczne  środki  na   remont  wynajmowanych

pomieszczeń.  

Wójt  Gminy  Winnica  –  Henryk  Kowalczyk  poinformował,  że  sprzedaż

przedmiotowej nieruchomości jest w pełni uzasadniona jednak zaznaczył, że

Rada Powiatu podejmuje już kolejną decyzje dot. sprzedaży nieruchomości

na  terenie  Gminy  Winnica.  Wobec  powyższego  złożył  wniosek  dot.

przeznaczenia  zysków  ze  sprzedaży  nieruchomości  na  modernizację

obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  oczytał  treść  uchwały  w

sprawie zbycia nieruchomości oraz zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
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Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XVIII/148/04 została podjęta.

Ad. 12 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu

Powiatu  w Pułtusku  do  podpisania  Porozumienia  w sprawie  realizacji

projektu pn. „Punkty Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych”. 

Przewodniczący zapytał,  czy  ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w

sprawie proponowanej uchwały. 

Radny Z. Wiernicki zapytał, czy zostały wprowadzone zmiany w projekcie

porozumienia,  o  których  dyskutowano  na  posiedzeniach  Komisji  dot.

zmiany daty zawarcia porozumienia oraz wpisania równowartości x euro w

PLN.

Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że powyższe zmiany zostały uwzględnione

w projekcie porozumienia.  

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Punkty  Aktywizacji  Zawodowej  Osób

Bezrobotnych  ,  które  zostaną  utworzone  w  poszczególnych  gminach  są

bardzo  dobrym  rozwiązaniem.  Celem  porozumienia  jest  rozwijanie

partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym w

zakresie  promocji  zatrudnienia  i  obsługi  rynku  pracy  oraz   wzmocnienie

potencjału  publicznych  służb  zatrudnienia  w powiecie  pułtuskim  poprzez

tworzenie tzw.” Lokalnych inicjatyw rynku pracy”. 

Instytucją  wdrążającą  wniosek  jest  Polska  Agencja  Rozwoju

Przedsiębiorczości w Warszawie 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  do  podpisania
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Porozumienia  w  sprawie  realizacji  projektu  pn.  „Punkty  Aktywizacji

Zawodowej Osób Bezrobotnych” i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

za 14

przeciw -

wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na Sali Rady. 

Uchwała Nr XVIII/149/04 została podjęta. 

Ad. 13 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego

punktu  porządku  obrad  Informacje  Przewodniczącego  Rady Powiatu  w

Pułtusku  i  Starosty  Pułtuskiego  na  temat   analizy  oświadczeń

majątkowych

Przewodniczący Rady poinformował, że artykuł 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.

1592  z  późn.  zm.)  obliguje  Przewodniczącego  Rady  do  złożenia  Radzie

Powiatu informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych,  w terminie

do dnia 30 października. 

W terminie do dnia 30 kwietnia 2004r. wszyscy Radni Rady Powiatu złożyli

oświadczenia  o  stanie  majątkowym  –  w  dwóch  egzemplarzach  wraz  z

kserokopią zeznania podatkowego PIT. 

W dniu 15 lipca 2004r.  zgodnie artykułem 25c ustęp 6 cytowanej  ustawy,

Przewodniczący  przekazał  jeden  egzemplarz  oświadczenia  majątkowego

Urzędowi Skarbowemu w Pułtusku. 

Oświadczenia majątkowe zgodnie z upoważnieniem Nr 52/2002 wydanym

przez Starostę Pułtuskiego w dniu 31 grudnia 2002r. , gromadzi i przechowuje

Sekretarz Powiatu 

W wyniku  przeprowadzanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  nie  zostały

stwierdzone nieprawidłowości w złożonych dokumentach.

Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o przedstawienie informacji nt.

analizy oświadczeń majątkowych
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Starosta  Pułtuski  poinformował  ,  że  obowiązek  złożenia  sprawozdania

wynika  z art.  25c  ust.  12 ustawy z dnia   5  czerwca  1998r.  o samorządzie

powiatowym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,poz.  1592z  późn.zm.).

Ustawodawca  określił  również  termin  złożenia  ww.  sprawozdania  Radzie

Powiatu tj. do 30 października każdego roku. Starosta poinformował , że do

dnia 30 kwietnia br. wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń

majątkowych złożyły stosowne dokumenty. 

Oświadczenia złożyli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

- Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu,

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych,

- Pracownicy starostwa i  jednostek  organizacyjnych,  wydający decyzje

administracyjne w imieniu Starosty.

W dniu  19  lipca  2004r.  zgodnie  art.  25c  ust.6  cytowanej  ustawy,  Starosta

przekazał  po  jednym  egzemplarzu  oświadczenia  majątkowego  ww.  osób,

Urzędowi Skarbowemu w Pułtusku (1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego w

Ciechanowie).Oświadczenia  majątkowe  są  gromadzone  i  przechowywane

przez Sekretarza Powiatu,  zgodnie z upoważnieniem nr 52/2002 z dnia 31

grudnia 2002r.

Podczas  przeprowadzania  analizy  oświadczeń  majątkowych  Starosta  nie

stwierdził nieprawidłowości w złożonych dokumentach.

Ad. 14

Przystępujemy  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  Informacja

na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  od  poprzedniego  posiedzenia  Rady

Powiatu Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/04 z dnia 23 września 2004r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 
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Uchwała zawiera zwiększenie budżetu powiatu o 80.000zł – dotacja celowa

pozyskana  od  Wojewody  Mazowieckiego  z  przeznaczeniem  dla  domów

pomocy społecznej. 

Ponadto  ww.  uchwałą  Zarząd  dokonał  podziału  rezerwy  celowej  w

wysokości  417.000zł.  Powyższa  rezerwa  została  przekazana  na  zadania

placówek oświatowych w sposób następujący:

- LO 150.000zł

- ZS 90.000zł

- ZSZ 62.000

- SOSW 107.000zł

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 5.000zł

- Bursa Szkolna 3.000zł 

Przewodniczący  prosił  o  zadawanie  pytań  w   sprawie  przedstawionej

informacji.   

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie

powiatu.  

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 15 

Przewodniczący Rady 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. 

Radny zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.   
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Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 16 

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 –   odpowiadając  na  interpelację  Radnego  D.  Mikusia  w  sprawie

inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku” stwierdził , iż nie jest prawdą, że to

zadanie  nie  znalazło  się  z  Kontrakcie  Wojewódzkim,  gdyż  jest  w  nim

uwzględnione, ale nie jako inwestycja budżetu państwa tylko jako inwestycja

samorządowa. Starosta uważa, ze argumentem powiatu pułtuskiego jest to, że

jest  to  jedyna  inwestycja  z  zakresu  służby  zdrowia  w  województwie

mazowieckim, którą próbuje się kontynuować  w tej formie. 

Zgodnie z zasadami Kontraktu Wojewódzkiego na 2004r. ustalonymi przez

Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Gospodarki – inwestycje mogą być

kontynuowane z udziałem środków z budżetu państwa, ale przy 25% udziale

własnym powiatu.  W związku z powyższym, na  XV Sesji   Rada Powiatu

podjęła  decyzję  o  zaciągnięciu  kredytu  w  wysokości  1.600.000  zł  na

kontynuację inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku”. Starosta podkreślił, że

Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu, jak również  każdy z obecnych na Sali

Rady , zdaje sobie z tego sprawę , że powiat pułtuski nie będzie w stanie,

każdego roku, zaciągać kredyt na finansowanie inwestycji w tej formie, tj. .

75% środki z budżetu państwa, 25% środki z budżetu powiatu. 
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Starosta poinformował, że wystąpiono m.in. do Marszałka Sejmu - Posła na

Sejm RP wybranego w naszym okręgu wyborczym oraz  Szefa  Kancelarii

Prezesa  Rady  Ministrów   o  zmianę  sposobu   finansowania  pułtuskiej

inwestycji. Starosta poinformował również o planach związanych organizacją

spotkania  z  przedstawicielami  sił  politycznych  działających  na  terenie

powiatu  i  Posłami   z  okręgu  nr  18  –  siedlecko-ostrołęckiego  w  sprawie

wprowadzenia inwestycji „Budowa Szpitala w Pułtusku” do budżetu państwa

na rok 2005. Samorząd powiat pułtuski został pozostawiony „sam sobie” i jest

jedynym  prowadzącym  taką  inwestycję  w  województwie  mazowieckim.

Starosta  dwukrotnie  uczestnicząc  w  posiedzeniu  Komisji  Sejmiku

Województwa  Mazowieckiego  usłyszał  stwierdzenie  Wicemarszałka

Kowalskiego  „może  ktoś  pójdzie  po  rozum  do  głowy  i  zbilansuje  te

inwestycje w całej Polsce, gdyż to nie jest tylko inwestycja pułtuska.” Zarząd

Powiatu podejmuje szereg działań w celu kontynuacji inwestycji, która jest

zadaniem priorytetowym. Nie ma jednak np. możliwości pozyskania na ten

cel  funduszy  unijnych  ponieważ  jest  to  inwestycja  w  budowie.  W  dniu

dzisiejszym  wpłynęła  umowa  podpisana  przez  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego dot. przyznania środków na rok 2004 i prawdopodobnie w

najbliższych  dniach  zostanie   również  podpisana  przez  Wojewodę

Mazowieckiego.  W związku  z  powyższym  środki  na  realizację  inwestycji

„Budowa  Szpitala  w Pułtusku”  w 2004  to  6.400.000  zł  (4.800.000  zł  –  w

ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego  i  1.600.000  zł  z  kredytu).Starosta

przypomniał, że w2003r. w drodze przetargu został wyłoniony Wykonawca

prac  wykończeniowych   w budynku „A”  szpitala  –  firma  ZAMBET S.A.

Jeżeli  dopiero  w dniu  dzisiejszym ogłoszono  by   przetarg,  to  wiadomym

byłoby, że środki nie zostaną wykorzystane. Gdyby wszystkie podejmowane

działania  nie  odnosiłyby  skutku,  to  wówczas  należałoby  „w  gronie

powiatowym”  szukać  innych  rozwiązać,  łącznie  z  uwzględnieniem  przy

realizacji  inwestycji  udziału   partnera  prywatnego.  Nie  jest  to  decyzja

popularna,  ale  funkcjonariuszy  publicznych  –  Starostę,  Radnych  powinno
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interesować, aby w części  ten szpital był dostępny dla ogółu mieszkańców

powiatu. Sprawy środków na inwestycję „Budowa  Szpitala w Pułtusku” nie

można rozpatrywać na zasadzie, że „ktoś nie załatwił pieniędzy” ponieważ

istnieją  pewne  mechanizmy  budżetowe,  które  reguluje  Rada  Ministrów  i

Sejm.  Obecnie  wartość  inwestycji  to  ok.  46  mln  .  Do  zakończenia  tej

inwestycji potrzebna jest kwota ok. 80 mln zł (jest to łączna kwota, jaka była

w budżecie Województwa Mazowieckiego ustalona na kontrakty). W ocenie

inwestora i inwestora zastępczego budynek jest tak przygotowany, że może

być  zagospodarowany  właściwie  jedynie  pod  potrzeby  opieki  zdrowotnej.

Częściowe zagospodarowanie - zasiedlenie nieruchomości może nastąpić  (wg

opinii  ekspertów)  po  wydatkowaniu  ok.  70%  środków  niezbędnych  do

ukończenia inwestycji.  Starosta poinformował ,  że również Miasto Pułtusk

występuje  o  dofinansowanie  w  ramach  ZPORR  –  budowy   kolektora

sanitarnego – kanalizację dzielnicy Popławy. 

Wiceprzewodniczący  Z. Wiernicki – przypomniał,  że  na początku 2004 r.

odbyło  się  spotkanie  sił  politycznych  i  Starosta  powinien  próbować

wykorzystać to, co na tym spotkaniu ustalono. Projekt budżetu państwa na

rok  2005  został  złożony  i  jest  wiadomym,  że  tych  spraw  nie  załatwi  się

poprzez  urzędników  –  nie  ma  możliwości  wprowadzenia  jakichkolwiek

zmian. Wiadomym jest, że obecnie jedynie w Kontraktach można zapisywać

sprawy  związane  z  finansowaniem   inwestycji.  Wiceprzewodniczący

poinformował, że jeżeli dobrze pamięta to inwestycja pn. Budowa szpitala w

Pułtusku  imiennie  nie  została  wymieniona  w  Kontrakcie,  ale  znalazł  się

wśród 18 mln, które miały być podzielone na wszystkie inwestycje inne niż

te, które mają być w pełni  finansowane z budżetu państwa i rzeczywiście,

jeżeli powiat pułtuski otrzymał 4.800.000 zł – to jest to duża kwota. Jeżeli

władze planują pewne działania na rok 2005 to należy się bardzo pospieszyć,

gdyż  w  ciągu  4  miesięcy   od  30  września  mija  termin  uchwalenia  przez

Parlament budżetu. 

23



Starosta poinformował,  że  jeżeli  zostanie  określona  pula  środków  na

Kontrakty Wojewódzkie roku 2005 , wówczas zostaną podjęte rozmowy z

Urzędem  Marszałkowskim,  aby  poprał  powiat  pułtuski  w  negocjacjach  z

Ministerstwem  Gospodarki,  aby  środki  na  budowę  szpitala  w  Pułtusku

zostały przekazane na te inwestycję, ale bez udziału własnego powiatu. 

Odnośnie  interpelacji  dot.  wykorzystania  budynków  byłej  Jednostki

Wojskowej , Starosta poinformował,  powiat pułtuski , reprezentowany przez

Powiatowy  Urząd  Pracy,  wspólnie  z  Gminą  Pułtusk  podejmował  próby

utworzenia inkubatora przedsiębiorczości,  tj.  byli pracownicy wojska mieli

możliwość korzystania z mienia. Niestety ww. przedsięwzięcie nie spotkało się z

zainteresowaniem ww. osób. 

Obecnie wykaz o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został podany do

publicznej  wiadomości.  Jej  wartość  szacunkowa  wynosi  ok.  2,5  mln  zł.

Starosta uważa, że podział ww. nieruchomości na mniejsze działki spotkałby

się z większym zainteresowaniem.

Starosta  poinformował,  że  na  interpelacje  dot.  wykorzystanie  budynków

szpitala  przy  ul.  Kościuszki  –odpowie  Dyrektor  SP  ZOZ,  natomiast  na

interpelacje dot. wykonania chodników przy ul. Białowiejskiej – na odpowie

Dyrektor  ZDP.  Na  pozostałe  interpelacje  zostanie  udzielona  odpowiedź

pisemna. 

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radną  Dziubanowską  –  Wojtyrę  –

Starosta poinformował, że powiat pułtuski będzie występować o kontrakt na

pogotowie ratunkowe, które będzie obsługiwało również Gminę Nasielsk. 

Dyrektor  SP  ZOZ  –  J.  Wielgolewski  odnośnie  interpelacji  dot.

wykorzystania środków 100.000zł na remont budynku szpitala przy ul. 3-go

Maja  – poinformował,  że  planowano wykonać remont powierzchni  dachu

poprzez zabezpieczenie masą uszczelniającą , izolację poziomą budynków, w

celu osuszenia ścian oraz planowano wymienić orynnowanie.  

Zaawansowanie prac: 
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- wykonano  remont  powierzchni  dachu  poprzez  zabezpieczenie  masą

uszczelniającą  –  kosztorys  wynosił  27.184zł,  wykonanie  -  kwota

szacunkowa 14.331zł 

- wymiana rynien i infrastruktura otworów rynnowych – etap zakończony

w 95%, kwota kosztorysowa – 23.415zł , kwota szacunkowa ok. 11.000zł

- wykonanie  izolacji  poziomej,  tj.  osuszenie  murów  szpitala  –  kwota

kosztorysowa 93.086zł wykonanie w 100%,  kwota uzyskana z przetargu

60.670zł.

Jeśli  wartości  wymienione  w punkcie  drugim nie  ulęgną  zwiększeniu  ,  to

koszty związane z remontem budynku szpitala wyniosą ok. 90.000zł. 

Odnośnie budynku szpitala położonego przy ul. Kościuszki – Dyrektor SP

ZOZ poinformował, że został złożony wniosek do Mazowieckiego Centrum

Zdrowia Publicznego, na utworzenie ww. obiekcie  Zakładu Opiekuńczo –

Leczniczego. 

Dyrektor  poinformował,  że  SP  ZOZ  jest  przygotowany  na  rozszerzenie

działalności o ww. usługi ponadto pozwoliłoby na zagospodarowanie osób,

które obecnie ze względu na reorganizację zakładu pracy pozostają bez pracy.

Planuje się, że ww. Zakładzie będzie ok. 60 łóżek. 

Odnośnie obsługi Gminy Świercze przez karetkę pogotowia z Pułtuska oraz

skutków  spowodowanymi  zmniejszeniem  liczby  pacjentów

hospitalizowanych  w  szpitalu,  Dyrektor  wyjaśnił,  że  po  zamknięciu  III

kwartałów  można  zauważyć,  ze  liczba  hospitalizowanych  pacjentów  nie

uległa  większym zmianom.,  aczkolwiek mogą wystąpić  długofalowe skutki

nieobsługiwania  tego  rejonu.  Dlatego  też  został  złożony  wniosek  aby  w

rejonie  Nasielsk  usługi  ratownictwa  medycznego   świadczył  SP  ZOZ  w

Pułtusku 

Dyrektor  ZDP  odnośnie  interpelacji  dot.  budowy  chodnika  przy  ul.

Białowiejskiej,  poinformował,  że  ZDP  jest  na  etapie  konstrukcji  planu

rzeczowo – finansowego na rok 2005. Chodnik przy ul. Białowiejskiej  jest

brany pod uwagę, aczkolwiek są jeszcze trzy ulice przy , których konieczna
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jest  budowa  chodników.  Do  końca  miesiąca  października  br.  zostanie

opracowany plan, o którym mowa wyżej, oraz przedstawiony do akceptacji

Zarządowi Powiatu. 

Ad. 17 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego

punktu porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Starosta Pułtuski poinformował, że obowiązki  Powiatowego  Komendanta

Policji  w Pułtusku pełni Zbigniew Matusiak.

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował  o  pewnych  kontrowersjach

występujących  pomiędzy  organem  założycielskim  dla  SP  ZOZ  a  Izbami

Lekarskimi,  oraz  podjętych przez Prezesa Izby Lekarskiej  działań.   Radny

zwrócił się do Starosty o udzielenie krótkiej informacji na ww. temat. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  sprawa dot.  m.in.  powołania  Zastępcy

Dyrektora  SP  ZOZ  ds.  Lecznictwa.  Obecnie  została  wszczęta  procedura

powołania  komisji  konkursowej  w celu  wyłonienia  z-cy  dyrektora.  Organ

założycielski powinien wskazać 6 przedstawicieli do ww. komisji. 

Okręgowa Izba Lekarska , której Prezesem jest p. Włodarczyk jest partnerem

dla organu prowadzącego, tylko w zakresie wskazania osoby do ww. komisji. 

Starosta poinformował, że podczas spotkania Pan Włodarczyk oświadczył, że

w  „szpitalu  w  Pułtusku  dzieje  się  źle”.  Ze  względu  na  fakt,  iż  jest  to

kompetencja organu założycielskiego , Starosta zwrócił się do Pana Prezesa ,

aby tę sprawę pozostawił Radzie Powiatu. 

Radny L. Smyk – zapytał Komendanta Powiatowego Policji,  kiedy zostały

ustanowione posterunki policji, np. w Zatorach, oraz co wpłynęło na wybór

miejsca lokalizacji posterunku.

Komendant Powiatowy Policji – Z. Matusiak poinformował, że Komendant

M.  Jerzak  utworzył  trzy  posterunki,  tj.  w  Zatorach,  który  obejmuje

zasięgiem  również   Gminę  Obryte,  posterunek  w  Świerczach  -  obejmuje

swoim zasięgiem Gminę  Gzy oraz posterunek w Pokrzywnicy  -  obejmuje

swoim zasięgiem Gminę Winnicę. 
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Na  dwie  Gminy  przypada  4  policjantów,  w  zakresie  obowiązków  mają

obsługę jednej jak i drugiej Gminy. Struktura posterunków przedstawia się

następująco:  kierownik,  dwóch  policjantów  w  ogranie  kryminalnym-  po

jednym na każdą gminę oraz dwóch dzielnicowych – po jednym na każdą

gminę.  Policjanci prewencyjni z podobnym podziałem. O wyborze miejsca

posterunku  policji  decydowała  ilość  popełnionych  przestępstw  na  danym

terenie. 

Wójt gminy Winnica – H. Kowalczyk – poinformował, ze Starosta Pułtuski

wystąpił  do  Gmin  z  prośbą  o  współfinansowanie  dróg  powiatowych  w

przypadku  pozyskania  funduszy  strukturalnych.  Rada  Gminy  Winnica

proponuje  100%  refundację  kosztów  związanych  z  modernizacją   dróg

powiatowych położonych na terenie Gminy Winnica. 

Ad. 18 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego

punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach osiemnastej  Sesji Rady Powiatu radnym i

zaproszonym  gościom.  Obrady  osiemnastej  Sesji  Rady  Powiatu

Przewodniczący uznał za zamknięte. 

Sesja zakończyła się o godzinie 2015. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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