
Protokół nr XXVII/09 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

w dniu 22 kwietnia 2009r.  

 

początek posiedzenia – godz. 14.30 

 

Ad. 1  Otwarcie Sesji.  

Przewodniczący  otworzył dwudziestą siódmą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego, 

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że przed  przystąpieniem do realizacji porządku 

obrad  zostaną wręczone listy gratulacyjne dla wyróżniających się lokalnych firm.  

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta – poinformował, że w imieniu władz powiatu pułtuskiego i własnym prosi 

o przyjęcie słów uznania i serdecznych gratulacji. Starosta poprosił, aby  na środek 

sali obrad wystąpili: 

- Pan Sławomir Lenarcik, Właściciel Zakładów Mięsnych Lenarcik w Gotardach 

- w związku z wyróżnieniem tytułem WICEMISTRZA KRAJOWEGO 

AGROLIGI 2008 w kategorii FIRMY, 

- Pani Barbara Walaszek, Współwłaścicielka Firmy P.P. „MARDOM” w 

Lipnikach Starych - w związku z wyróżnieniem tytułem JAKOŚĆ ROKU 2008 

oraz srebrną statuetką jakości w Ogólnopolskim Programie Promocji Jakości w 

Polskich Przedsiębiorstwach,  

- Pan Roman Dukalski– Dyrektor Generalny P.P.U. Zambet S.A. w związku z 

wyróżnieniem Godłem SOLIDNEJ FIRMY`2008 

 

Starosta wyraził nadzieję, że zdobycie tych nagród przyczyni się do rozwoju 

pozytywnego wizerunku wyróżnionych Firm, mając wpływ na ich prestiż 

i wiarygodność. Dodał, że przyznane wyróżnienia to nie tylko nobilitacja w świecie 



biznesu i doskonała reklama, ale również docenienie wysiłków kadry zarządzającej i 

każdego z pracowników. Poinformował, że historie wymienionych Firm są 

doskonałym przykładem tego, że uczciwy pracodawca, oferujący solidne produkty 

bądź usługi, w konkurencyjnych cenach, może zdobyć i utrzymywać pozycję lidera 

nie tylko na rynku regionalnym, ale zostać również dostrzeżonym na rynku 

ogólnopolskim. 

Zaznaczył, że Firmy nie tylko rozwijają się, tworzą miejsca pracy, ale również są 

godnym wzorem działalności prospołecznej i współpracy z lokalnymi  

samorządami, instytucjami i organizacjami. Podziękował za to, że działalność Firm 

przyczynia się do promocji ziemi pułtuskiej, umożliwiając zaprezentowanie jej 

najlepszych stron, bo sukces zdaje się mówić: tu są takie wspaniałe firmy, 

możliwości, ludzie. 

Starosta życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych sukcesów  

na drodze rozwoju.  

Wyróżnionym przedstawicielom firm zostały wręczone kwiaty.  

Przewodniczący - pogratulował wyróżnień, złożył wyrazy uznania za 

dotychczasowe liczne osiągnięcia oraz  życzył dalszych sukcesów zawodowych, 

szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo 

radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad  Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad 

dzisiejszej Sesji.  

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad?  

Starosta – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu wnioskuje o uzupełnienie 

porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu konkursowego pt. „Profesjonalna kadra to przyjazny 

urząd”. 

Poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku złożył projekt pod tytułem 

„Profesjonalna kadra to przyjazny urząd” w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu 



Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego”.  

Starosta poinformował że projekt obejmuje dofinansowanie zatrudnienia 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku realizujących działania na 

rzecz bezrobotnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pułtusku. 

Wartość projektu wynosi 230.845zł, w tym wkład własny 34.626zł.  

Starosta zaznaczył, że projekt przeszedł już  ocenę  formalną.  Termin realizacji 

projektu nastąpi od 1 maja 2009r.  

Starosta zaproponował, aby przedstawiony temat został uwzględniony w porządku 

obrad jako punkt 11a. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Starostę 

Pułtuskiego dotyczącym  uzupełnienia porządku obrad  o dodatkowy punkt 11a  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt. 

„Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”. 

Za   14 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się   - 

 

Wniosek został przyjęty 

Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Pułtusku w 2008r. 

6. Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2008. 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pułtusku. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Pułtusku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny  

(dot. dróg położonych w gm. Świercze).  

10. Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny  

(dot. dróg położonych w gm.  Winnica). 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego  

do Związku Powiatów Polskich. 

11a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego 

pt. „Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”. 

12. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie Załącznika Nr 3  do Statutu Powiatu 

Pułtuskiego – Zasady udostępniania informacji publicznej.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego  

za 2008r. 

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego, 

b)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

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

Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008r.  

c) przedstawienie uchwały Nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z 

dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2008r. 

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

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

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 

2008. 

f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2008r.,  przyjętym uchwałą nr 1/09. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 



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

powiatu. 

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

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

20. Zamknięcie Sesji. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad . 

Za  14 Radnych  

Przeciw  - 

Wstrzymało się - 

Porządek został przyjęty. 

Ad. 3  

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie protokołu z dwudziestej szóstej Sesji Rady Powiatu 

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski 

ani uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu.  

Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu dwudziestej szóstej Sesji Rady Powiatu 

Za  14 Radnych  

Przeciw  - 

Wstrzymało się - 

Protokół Nr XXVI/09 został przyjęty.  

 

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad „Interpelacje i zapytania radnych”.  

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 



Radny Jerzy Wal – zapytał na jakim etapie jest inwestycja drogowa w Gminie 

Świercze, mianowicie interesuje go modernizacja drogi Strzegocin – Chmielewo. 

Przypomniał, że w tej sprawie zostały już poniesione nakłady finansowe związane z 

opracowaniem dokumentacji.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że do wszystkich 

Radnych Rady Powiatu w Pułtusku wpłynęło pismo Państwa Krawczyk.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że w piśmie zaznaczone jest, że ww. Państwo 

chcieliby uczestniczyć w obradach Sesji Rady Powiatu. Pismo, o którym mowa jest 

tak naprawdę skargą na opieszałość władzy. Zgodnie z postanowieniem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie sprawa została 

przekazana wg właściwości do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że Państwo Krawczyk otrzymali zapewnienie 

z powiatu, że złożona przez nich skarga zgodnie z art. 229 pkt 4 kodeksu 

postępowania administracyjnego zostanie rozpatrzona przez Radę Powiatu w 

Pułtusku podczas XXII Sesji planowanej na trzecia dekadę października 2008r. Jest 

już miesiąc maj i nie zostały zachowane żadne procedury. W związku z tym prosi o 

odpowiedź dlaczego Ci Państwo nie uczestniczyli w obradach i dlaczego do tej 

pory skarga nie została rozpatrzona.  

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 

14 kwietnia 2009r.   pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad 

XXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Pani Izabela Sosnowicz 

– Ptak – poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 14 

kwietnia 2009r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji.  



 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski – 

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 14 

kwietnia 2009r.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

 

Przewodnicząca  Komisji Budżetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska – 

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu w 

dniu 14 kwietnia 2009r.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXVII Sesji 

Rady Powiatu w Pułtusku. 

 

Na salę obrad weszła Radna Krystyna Estkowska.  

Obecna liczba radnych wynosi 15.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Pułtusku w 2008r. 

 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie, było 

ono również przedmiotem obrad Komisji.  

Zapytał czy Pan Inspektor  chciałby uzupełnić przekazaną informację? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii – poinformował, że odpowie na zadane pytania.  

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 

2008r. 

Za  15 Radnych  

Przeciw  - 



Wstrzymało się - 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 

rok 2008. 

 

Przewodniczący poinformował, że informację Radni otrzymali na piśmie, była ona 

również przedmiotem obrad komisji. Zapytał czy Pan Inspektor chciałby uzupełnić 

przekazaną informację.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku – p. Sławomir Biesiekierski – 

poinformował, że podobnie jak poprzednik, chętnie odpowie na pytania jeśli takie 

będą.  

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem  

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2008. 

Za  15 Radnych  

Przeciw  - 

Wstrzymało się - 

 

Informacja  została przyjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pułtusku  

 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Radni również otrzymali na 

piśmie, było ono również przedmiotem obrad Komisji.  



 

Przewodniczący zapytał czy ktoś  chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.  

 

Za  15 Radnych  

Przeciw  - 

Wstrzymało się - 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 8 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Pułtusku. 

 

Przewodniczący poinformował, że powyższy temat był przedmiotem obrad komisji 

stałych Rady Powiatu w Pułtusku.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.   

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poprosił Dyrektora SP ZOZ w 

Pułtusku o zreferowanie tematu.  

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. N. Tokarski – poinformował, że odpowiedzi 

udzieli Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych  w Pułtusku. 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. B. Więcka – 

poinformowała, że SP ZOZ w Pułtusku rok 2008 zakończył wynikiem ujemnym w 

wysokości 125. 810,79 zł. Stan zobowiązań wynosi 2.066.228,85 zł., w tym: 

– z tytułu dostaw i usług – 1.505.808,55 zł., 

– w tym zobowiązania wymagalne – 819.589,38 zł., 

– z tytułu wynagrodzeń – 172.433,37 zł., 

– z tytułu składek ZUS – 300.600,62 zł.,  

– z tytułu podatków – 73.310,00 zł., 

– gwarancje i wadia – 11.076,31 zł.  



Dyrektor poinformowała, że stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług 

na dzień 31.12.2008r. wynosi 819.589,38 zł. W stosunku do roku 2007 stan 

zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 38%. Poinformowała, że do dnia 

bilansowego czyli do 31.03.2008r. ok. 68% zobowiązań wymagalnych (z kwoty 

819.589,38 zł.) zostało uregulowanych.  

Dyrektor poinformowała, że wartość przychodów ogółem stanowiła 19.503.496,62 

zł. i aż 96,6% przychodów pochodzi ze sprzedaży usług medycznych, których 

głównym odbiorcą i płatnikiem jest NFZ. Pozostałe przychody stanowią 3,4%. 

Dyrektor poinformowała, że koszty ogółem wynoszą 19.618.793,22 zł., w tym 

koszty działalności operacyjnej ogółem 19.429.148,37 zł. Stan kapitałów na koniec 

2008r. wynosi 2.397.636,36 zł., a wartość sumy bilansowej wynosi 4.788.070,45 zł.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  podziękował Pani Dyrektor za 

odpowiedź. Poinformował, że uchwała, którą za chwilę będzie podejmowana 

zobowiązuje Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku do pokrycia straty roku 2008 z 

własnych środków lat następnych. Kwota zobowiązań wynosi ponad 2 mln. zł., z 

czego prawie 1,5 mln. zł. stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług.  Kwota w 

wysokości 819.589,38 zł. obciąża budżet powiatu na 2009r. W związku z tym 

zapytał czy Starosta nie widzi problemu wynikającego z przedstawionego bilansu? 

Na Sesji w grudniu poprzedniego roku padały zapewnienia, że zobowiązania 

stanowią drobne kwoty. W związku z tym chciałby usłyszeć stanowisko Starosty 

czy nie widzi problemu jeśli chodzi o funkcjonowanie SP ZOZ w Pułtusku? 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku – p. B. Więcka –  

poinformowała, że zapis w uchwale dotyczący pokrycia straty bilansowej to nie jest 

ani kwota 2mln. zł., ani  819.589,38 zł., ani też 1,5 mln. zł. Kwotę zobowiązań 

stanowi starta w wysokości 125. 810,79 zł. Dyrektor SP ZOZ jest zobowiązany do 

pokrycia straty właśnie w tej wysokości z zysków okresów przyszłych. Ponadto 

Dyrektor podkreśliła, że jest to najniższa strata jaką SP ZOZ osiągnął na 

przestrzeni swojej działalności, nie licząc roku ubiegłego gdy był zysk. Jednak w 

roku poprzednim osiągnięty zysk został spowodowany umorzeniem pożyczki z 

Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wypłatę wynagrodzeń dla 

pracowników. Fizycznie te pieniądze zostały przeznaczone na wypłatę 

wynagrodzeń, ale środki te zostały wykazane jako zysk SP ZOZ. W roku 



poprzednim została podjęta uchwała, że zyskiem roku poprzedniego zostanie 

pokryta strata lat ubiegłych. W ubiegłych latach strata wynosiła ponad 4 mln. zł., 

została pokryta zyskiem osiągniętym w roku ubiegłym – ponad 2 mln. zł. W 

związku z tym strata zmalała o połowę. Dyrektor uważa, że strata w wysokości 125. 

810,79 zł. nie jest taka wysoka.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że w porządku 

obrad Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku był punkt prywatyzacja działu 

Diagnostyki Obrazowej. Wiceprzewodniczący zapytał, że w sytuacji gdy SP ZOZ 

posiada własny aparat RTG, wykształconą kadrę, czy taka decyzja jest konieczna? 

Sprawa dotyczy również finansów jednostki. Ponadto  zapytał czy  załoga została 

powiadomiona o ewentualnych zamiarach? Jaki jest bilans strat i zysków? Czy jeśli 

będą zwalniani pracownicy nie zostaną wygenerowane tym samym wyższe koszty? 

Należy pamiętać o tym, że SP ZOZ jest zakładem zatrudniającym najwięcej 

pracowników w powiecie pułtuskim. Wiceprzewodniczący zapytał czy to prawda, 

że planuje się tworzenie spółek prawa handlowego? Powiat Pułtuski ma zamiar 

oddać do użytkowania nowy szpital. W związku z tym czy tylko po to przejmie się 

nowy budynek aby go przekazać spółkom? Jeśli tak to na jakiej zasadzie będzie 

funkcjonował SP ZOZ? Czy to będzie tylko administracja? Wiceprzewodniczący 

uważa, że pracownikom nie można odgórnie  narzucać prywatyzacji. Należy się 

skonsultować z załogą, ze związkami zawodowymi. Wiceprzewodniczący 

poinformował, że ma wrażenie, że Rada Powiatu posiada za mało informacji na 

ww. temat oraz Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie 

rozumie takiej koncepcji, wizji funkcjonowania szpitala w przyszłości.  Na pewno 

są argumenty “za” i “przeciw”, dlatego też prosi Starostę o udzielenie 

szczegółowych informacji. Jeżeli już w porządku obrad Rady Społecznej SP ZOZ 

jest taki punkt, jak prywatyzacja Działu Diagnostyki Obrazowej, pyta jakie są zyski 

z tego tytułu dla powiatu oraz dla SP ZOZ? Poinformował, że Klub Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej poddaje  pod wątpliwość takie 

rozwiązania. Wiceprzewodniczący zapytał dlaczego na sprzęcie zakupionym przez 

powiat ma zarabiać ktoś inny niż sam SP ZOZ?  



Wiceprzewodniczący poinformował, że słyszał również o prywatyzacji oddziałów 

szpitala. Dlatego też prosi o odniesienie się do tego co mówił, o przedstawienie 

jakiejś koncepcji czy też wizji funkcjonowania szpitala. 

Starosta – poinformował, że jeszcze rok temu po zawirowaniach dotyczących SP 

ZOZ, był zwolennikiem przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. 

Jednak  spory odnośnie regulacji wynagrodzeń zostały rozwiązane, w związku z tym 

odeszło się od tego pomysłu. Poinformował, że w dniu wczorajszym miało miejsce 

posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku. Omawiane był punkty 

dotyczące zmian organizacyjnych w części zajmującej się m.in. RTG i na wniosek 

jednego z członków Rady Społecznej, decyzja w tej sprawie została przesunięta w 

czasie z prośbą o jednoczesne  dostarczenie danych, które wpłyną na podjęcie 

ostatecznej decyzji. Jeśli chodzi o koncepcję czy też wizję funkcjonowania SP ZOZ, 

Starosta poinformował, że osobiście takiej nie ma. Najważniejszą sprawą jest aby 

bilans zysków w SP ZOZ był na minimalnym plusie. Starosta zaznaczył, że  Zarząd 

Powiatu regularnie ocenia prace dyrekcji SP ZOZ. Średnio 3 razy na 4 posiedzenia 

Zarządu zapraszany jest Dyrektor SP ZOZ oraz z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. 

Ekonomicznych aby na bieżąco analizować sprawy jednostki. Z przedstawionego 

sprawozdania wynika, że dług maleje i na dzień dzisiejszy nie ma takiego problemu 

jaki był przed rokiem. Planuje się iść w tym kierunku aby zmniejszyć ilość środków 

finansowych przeznaczanych na płace i pochodne a zwiększyć środki na jakość 

świadczonych usług zdrowotnych.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że zawirowanie, 

które miało miejsce  w roku ubiegłym spowodowało stratę. W sprawozdaniu SP 

ZOZ był zapis, że niefunkcjonowanie oddziału neonatologicznego i 

pediatrycznego spowodowało stratę. Nie spełniły się słowa Dyrektora Tokarskiego, 

że jeśli nikt nie będzie mu “rzucał piasku w szprychy”,  to zwiększy się kontrakt z 

NFZ. Otóż kontrakt się nie zwiększył. Nie zostały np. zawarte umowy z NFZ 

choćby na poradnię okulistyczną,  która nie wymaga takiej diagnostyki jak inne 

poradnie.  Poza tym Wiceprzewodniczący poinformował, że nie ma również żadnej 

koncepcji na prywatyzację szpitala. Zgodnie ze słowami Starosty punkt prywatyzacji 

szpitala  został przesunięty z porządku obrad Rady Społecznej SP ZOZ ze względu 

na brak materiałów. Wygląda na to, że nie zostało to odpowiednio przygotowane. 



Nie można rzucać hasła, np. “prywatyzujemy rentgena”. W sytuacji gdy padają 

pytania jakie byłyby z tego korzyści, okazuje się, że nie ma materiałów. Reasumując, 

Wiceprzewodniczący poinformował, że w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania 

finansowego  SP ZOZ w Pułtusku, Klub Radnych Samorządowego Porozumienia 

Ziemi Pułtuskiej wstrzyma się od głosu.  

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

 

Za   11 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się 4 Radnych  

Uchwała nr XXVII/199/09 została podjęta.  

 

Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny 

(dot. dróg położonych w gm. Świercze).  

 

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   - 

Wstrzymało się  - 

Uchwała nr XXVII/200/09 została podjęta.  

Ad. 10 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad  Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny 

(dot. dróg położonych w gm.  Winnica). 

 

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   - 

Wstrzymało się  - 

Uchwała nr XXVII/201/09 została podjęta.  

Ad. 11 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie  uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do 

Związku Powiatów Polskich. 

 

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Starosty Pułtuskiego – Pana Andrzeja 

Doleckiego na delegata do Związku Powiatów Polskich. 

Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje? 

Nie zgłoszono innych propozycji.  

Przewodniczący zapytał czy Pan Andrzej Dolecki wyraża zgodę? 

Pan Andrzej Dolecki – poinformował, że wyraża zgodę.  

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

 

Za   15 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 

Uchwała nr XXVII/202/09 została podjęta.  

 

Ad. 11a 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

konkursowego pt. „Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”. 

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 



Starosta – poinformował, że wysoka stopa bezrobocia na terenie powiatu 

pułtuskiego, wynosząca na koniec stycznia 2009r. prawie 16% jest wystarczającym 

powodem do przystąpienia realizacji przedmiotowego projektu konkursowego. 

Liczba ta oznacza, że poszukujących pracy jest ok. 3.000 osób. Bez pomocy  i 

wsparcia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy a zwłaszcza pośredników pracy 

oraz doradców zawodowych, osoby poszukujące pracę mają niewielką szansę na 

znalezienie zatrudnienia. Właśnie od nich uzyskują informacje jak sobie radzić na 

lokalnym rynku pracy oraz w jakim kierunku  się dokształcać, aby uzyskać 

odpowiednią pracę. Celem omawianego projektu jest zwiększenie dostępności 

poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy jak również podniesienie 

jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. W związku 

z tym Starosta wnosi o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu w 

Pułtusku.  

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

Za   14 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 

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

Uchwała nr XXVII/203/09 została podjęta.  

 

Ad. 12 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad Stanowisko Rady Powiatu w sprawie Załącznika Nr 3  do Statutu 

Powiatu Pułtuskiego – Zasady udostępniania informacji publicznej. 

Przewodniczący poinformował, że projekt stanowiska Rady Powiatu Radni 

otrzymali na piśmie. Zapytał czy są pytania  w sprawie Stanowiska? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem: 

 

Za   13 Radnych  

Przeciw   - 



Wstrzymało się 1 Radny  

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

Stanowisko zostało podjęte.  

 

Ad. 13 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu.  

Skarbnik – poinformowała, że do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2009r. proponuje się wprowadzić jeszcze jedną zmianę, która dotyczy 

przyjętego przed chwilą projektu konkursowego pt. „Profesjonalna kadra to 

przyjazny urząd”. Skarbnik wyjaśniła, że aby można było przystąpić do realizacji 

ww. projektu należy wprowadzić środki finansowe do budżetu. Projekt będzie 

realizowany w latach 2009-2010, wysokość środków przypadająca na rok 2009 to 

128.433 zł. Skarbnik poinformowała, że proponowana zmian została omówiona na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamński – zapytał jakie jest źródło 

finansowania udziału własnego tego zadania? 

Skarbnik – poinformowała, że kwota 34.626 zł. stanowiąca udział własny jest 

zabezpieczona w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pułtusku. Dokładnie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na okres 

2 lat. Kwota roku bieżącego to 22.665 zł., natomiast na rok  następny  

przeznaczanych jest 11.962 zł.  

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

 

Za   15 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 

Uchwała nr XXVII/204/09 została podjęta.  

 

O godz. 15.55 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę.  



 

Ad. 13 

Po przerwie godz. 16.05 Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji 

następnego punktu porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu pułtuskiego za 2008r. 

podpunkt a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskim. 

Starosta – poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu 

w terminie do dnia 20 marca roku następnego przestawia sprawozdanie z 

wykonania budżetu i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 

Przewodniczącemu Rady Powiatu.  

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu 16 marca 2009 r. Uchwałą Nr 

184/09 przyjął sprawozdanie roczne za 2008r. a w dniu 17 marca 2009 r. 

sprawozdanie zostało złożone na ręce Pana Przewodniczącego Rady Powiatu oraz 

dostarczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej do opinii.  

Starosta poinformował, że wykonanie budżetu przedstawia się następująco:  

- plan dochodów – 48.429.711 zł 

- wykonanie dochodów – 49.278.101,86 zł tj. 101,8% planu.  

- plan wydatków – 50.055.708 zł 

- wykonanie wydatków – 48.107.811,93 zł  

tj. 96,1 % planu.  

 

W ramach budżetu realizujemy: 

a) zadania rządowe (geodezja, nadzór budowlany, straż) 

plan zadań rządowych i dotacje na zadania: 4.786.822 zł  

wykonanie – 4.784.711,11 zł,        tj. 100 % 

b) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli: 

w naszym przypadku realizowaliśmy:  

a) program unijny dla SPZOZ - “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój” 

kwota: 103.742,85 zł – zrealizowany  

b) porozumienie z Miastem w sprawie prowadzenia zadań biblioteki 

powiatowej kwota: 107.520 zł – zadanie zrealizowane  



c) porozumienia między j.s.t tego samego szczebla 

w naszym przypadku są to:  

a) porozumienia z powiatami na praktyczną naukę zawodu: 

plan 41.120 zł – wykonano. 

b) porozumienia dot. placówek opiekuńczo – wychowawczych 

plan: 193.240 zł 

zrealizowaliśmy: 67.749,84 zł  

Realizacja do wysokości potrzeb w tym zakresie.  

c) porozumienie z powiatem ciechanowskim w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności  

plan: 5.000 zł  

zrealizowano: 1.808 zł (do rzeczywistych potrzeb)  

d) dotacje dla innych jednostek:  

a) dotacje dla szkół niepublicznych 

b) PSZS  

plan 45.000 zł 

wykonanie: 45.000 zł 

c) dotacje dla SPZOZ na zakup sprzętu:  

plan – 472.442 zł  

wykonanie: 472.442 zł  

Zakupiono: mammograf, gastroskop, 2 aparaty KTG, defibrylator, 2 Holtery  

Zadania inwestycyjne:  

Łączne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2008 r. wynosiły 

10.958.727 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2008 r. wynoszą 10.943.331,49 zł. 

Udział wydatków inwestycyjnych stanowi 22,7% ogółu wydatków budżetu powiatu. 

Z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

łącznej kwocie 7.000.000 zł, w 2008 r. otrzymano kwotę  1.217.189,60 zł. 

Natomiast na kwotę 5.781.590 zł podpisano aneks do umowy zawartej z 

Województwem Mazowieckim w sprawie: utworzenia wydatków niewygasających z 

upływem roku 2008. Termin realizacji wydatków niewygasających z dniem 30 

września 2009r.  

Wykonane inwestycje w 2008 r.: 



 

I. Modernizacja dróg - ogółem: 2.007.345,55 zł,

w tym: 

a) przebudowa dróg powiatowych: 1.520.136,84 zł,

-  droga nr 3417 Budy Pobyłkowskie – Kępiaste 

odc. Budy Pobyłkowskie  64.458,70 zł,

– droga nr 1821 Zalesie Borowe – Powielin –  

Błędostowo – Winnica odc. Powielin – Błędostowo 1.455.678,14 zł,

 

b) budowa chodników                                                          

− w miejscowości Pniewo  

− w miejscowości Psary 

– wykonanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę drogi Strzegocin - Chmielewo 

395.745,31 zł,

95.745,31 zł

300.000,00 zł

91.463,40 zł

 

II. Pozostałe inwestycje ogółem: 8.935.985,94 zł

- budowa szpitala w Pułtusku -  6.721.579,16 zł

 w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2008 w 

kwocie  45.000,00 zł

– zakup oprogramowania (program do ewidencji dróg 

dla ZDP  w Pułtusku) 19.520,00 zł

-   zakupy inwestycyjne dla KPPSP  1.116.207,00 zł

-  zakupy i wydatki inwestycyjne w Starostwie  71.362,27 zł

-  budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. P. 

Skargi 115.698,58 zł



- budowa boiska szkolnego w Zespole Szkół  

  Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego  

  w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2008 w 

kwocie: 

314.101,00 zł

305.101,00 zł

- zakupy w DPS Obryte 146.441,00 zł

- zakupy w DPS Ołdaki     71.236,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i 

innych środków trwałych dla potrzeb realizacji projektu 

pn. “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sobie sami 

pomóc” 9.181,82  zł

- urządzenie terenu wokół Specjalnego Ośrodka  

   Szkolno - Wychowawczego 310.859,11 zł

 

Zobowiązania:  

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 2.058.889,03 zł i są to zobowiązania 

niewymagalne, a główną kwotę, bo 1.916.390 zł stanowi “13-tka” i pochodne.  

Wydatki rzeczowe stanowią 63.017,52 zł i wynikają z zapewnienia ciągłości 

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

Zobowiązania długoterminowe powiatu  

1. Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja obligacji – 7.915.028 zł – stanowi 16,1% 

wykonanych dochodów, przy ustawowym pułapie 60%. 

2. Obsługa długu + spłata rat wyniosła 1.205.272,23 zł i stanowi 2,4% wykonanych 

dochodów, przy ustawowym pułapie 15%.  

Wynik finansowy budżetu:  

nadwyżka budżetowa: 1.170.289,93 zł  

wolne środki:               1.655.303,80 zł  

razem:                          2.825.593,73 zł  

 

Przedstawiając powyższe Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o udzielenie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu.  



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  podpunktu b) 

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2008r. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik aby w jego imieniu przedstawiła uchwałę 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2008r. 

Skarbnik - odczytała treść Uchwały Nr 100/C/2009  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009r.  

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu.  

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  podpunktu c) 

przedstawienie uchwały Nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Pułtusku z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie:  wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008r. 

 

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa 

Pieńkosa o przedstawienie uchwały Nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Pułtusku z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2008r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Pieńkos – odczytał treść 

uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  podpunktu d) 

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

 



Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik aby w jego imieniu przedstawiła uchwałę 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Skarbnik - odczytała treść Uchwały Nr 101/C/2009 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009r.  

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  podpunktu e)  dyskusja, 

stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2008. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała – 

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

14 kwietnia 2009r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 

pułtuskiego za rok  2008. Komisja stwierdziła, że budżet wykonano prawidłowo i 

nie wniosła do niego zastrzeżeń. 

Ponadto w ramach budżetu przeznaczono również środki  

- na  modernizację drogi na odcinku Budy Pobyłkowskie  i na odcinku 

Powielin – Błędostowo, 

- na budowę chodników w miejscowościach  Pniewo oraz Psary  

Również w ramach budżetu powiatu pułtuskiego ze środków funduszy 

strukturalnych oraz z budżetu państwa  realizowane były projekty: „Reorientacja 

zawodowa szansą na rozwój”, „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy”, 

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

pracownik Powiatowego Urzędu Pracy”. 

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 

2008r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Komisja  Polityki Regionalnej i Promocji  na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009r. 

zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok  

2008. Komisja stwierdziła, że budżet wykonano prawidłowo i nie wniosła do niego 

zastrzeżeń. 

Ponadto w ramach budżetu przeznaczono również środki  



- na  modernizację drogi na odcinku Budy Pobyłkowskie  i na odcinku 

Powielin – Błędostowo, 

- na budowę chodników w miejscowościach  Pniewo oraz Psary  

Również w ramach budżetu powiatu pułtuskiego ze środków funduszy 

strukturalnych oraz z budżetu państwa  realizowane były projekty: „Reorientacja 

zawodowa szansą na rozwój”, „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy”, 

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

pracownik Powiatowego Urzędu Pracy”. 

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 

2008r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska  - 

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu za 2008r  zapoznała się na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009r.  

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu.  

Pomimo trudności finansowych i niewystarczającego poziomu środków w stosunku 

do potrzeb , również w dziale oświata i opieka społeczna – budżet wykonano 

prawidłowo, nie przekroczono planowanych wydatków.  

Dzięki staraniom pozyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w wysokości ok. 760.000zł   na dofinansowanie: 

− wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ,  

− wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach 

oświatowych. 

Ponadto ważnym elementem dobrego wykonania budżetu jest przeznaczenie 

znacznych środków na zadania inwestycyjne w szczególności na: 

– budowę szpitala w Pułtusku, 

– budowę windy w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi   

– urządzenie terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Pułtusku  

– zakup samochodu dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach  

– zakup ciągnika rolniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.  

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2008r. i 

zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu.  



 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski -  

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 

2009r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego 

za 2008r. 

Do wykonania budżetu Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Budżet wykonano 

prawidłowo.  

Pomimo trudności finansowych środki przeznaczano nie tylko na wydatki bieżące, 

ale również na działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

między innymi na  modernizację dróg powiatowych i budowę chodników. 

Poza tym pozyskano środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej  na zakup: 

– podnośnika hydraulicznego oraz narzędzi hydraulicznych,  

– zestawu poduszek niskociśnieniowych pneumatycznych,  

– lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją do rozpoznania 

skażeń chemiczno – ekologicznych wraz z wyposażeniem. 

na łączną kwotę ok. 1 miliona złotych. 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu powiatu za 2008r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska -  

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 

14 kwietnia 2009r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 

pułtuskiego za rok 2008. 

Sprawozdanie odzwierciedla wszystkie istotne elementy budżetu, jego przebieg, 

zmiany w trakcie roku i wykonanie.  

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić: 

a) prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj. 101,8%  

b) prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 96,1%  

Ponadto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo 

ograniczonych środków finansowych nie wystąpiło przekroczenie wydatków. Nie 

stwierdzono zobowiązań wymagalnych. 



Również  zaangażowano znaczne środki finansowe na zadania inwestycyjne, tj. ok. 

22,7%  wykonanych wydatków.   

Istotnym elementem jest pozyskanie przez Zarząd Powiatu środków dodatkowych,  

które stanowią  11,3% wykonanych dochodów budżetu powiatu.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2008r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie 

absolutorium Zarządowi Powiatu.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. Zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać 

głos w sprawie? 

Radny – Jerzy Wal – poinformował, że Rada Powiatu II kadencji podjęła szczytną 

inicjatywę wybudowania hali sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku. 

Zaznaczył, że w tej kadencji również zostały poniesione pewne nakłady finansowe 

na realizację ww. inwestycji. Radny poprosił o udzielnie informacji nt. postępów 

realizacji inwestycji. 

Starosta – poinformował, że został złożony wniosek na kwotę 3 mln. zł., w tym 

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego miały stanowić  kwotę ok. 

2.550.450 zł. Niestety wniosek został negatywnie rozpatrzony, w związku z tym 

zadanie zostało zdjęte z budżetu. 

Radny – Jerzy Wal – zapytał, czy zapadła już definitywna decyzja 

o zaniechaniu realizacji inwestycji? Czy w tej chwili jest ona jedynie na etapie 

“uśpienia”? Jeśli tak to czy w najbliższym czasie zostanie ta inicjatywa ponownie 

podjęta? 

Starosta Pułtuski – poinformował, że szczegółowej odpowiedzi na ww. pytanie 

udzieli Wicestarosta Pułtuski. 

Wicestarosta Pułtuski  – poinformował, że nikt nigdy nie ukrywał, że inwestycja 

pod nazwą budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w 

Pułtusku jest inwestycją bardzo trudną. “Nasi poprzednicy” bardzo długo 

pracowali nad tym zadaniem. Niektórzy opracowali dokumentację, nie mając 

zakupionego gruntu. W związku z tym Wicestarosta uważa, że dobrze się stało, że 

Rada Powiatu  zdecydowała o zakupie gruntu, który graniczy z LO im. P. Skargi w 

Pułtusku. Lepiej coś mieć i myśleć w jaki sposób to zagospodarować niż 



zagospodarowywać obcą własność.  Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji to 

zadanie wykonał.  

Wicestarosta poinformował, że inwestycja, o którą pyta Radny Wal leży 

w najtrudniejszym miejscu w Pułtusku. Nie ma bardziej historycznie 

uwarunkowanego miejsca, znajdują się tam mury obronne, jak również stare 

budynki kolegium benedyktyńskiego, pojezuickiego oraz kolegium jezuickiego. 

Wicestarosta poinformował, że na podstawie posiadanych ekspertyz Zarząd 

Powiatu wystąpił do Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji na pozwolenie na 

zabudowę działki. Pozwolenie na budowę już jest. Jednak Zarząd Powiatu nie 

chciał zadłużać powiatu w przypadku nieotrzymania ostatecznej decyzji 

o środkach finansowych na rozpoczęcie budowy.  

Poza tym zapis w decyzji  jest następujący – w momencie kiedy zostanie rozpoczęta 

budowa i natrafi się na wykopaliska, wówczas budowa zostanie wstrzymana. 

Wicestarosta poinformował, że na dzień dzisiejszy przeprowadzono symulację 

kosztów czynności archeologicznych, które należy wykonać o wartości ok. 2 mln. 

zł. Na rok 2008 w budżecie powiatu zaplanowane były środki w wysokości 3 mln. 

zł. Wicestarosta uważa, że gdyby został zaciągnięty kredyt i zostałyby zrealizowane 

wykopaliska, wówczas ocena pracy Zarządu Powiatu byłaby zupełnie inna. Należy 

się zastanowić nad tym, czy powiat pułtuski jest w stanie aby  wyłożyć ok. 2 mln. zł 

na zabezpieczenie zabytków archeologicznych. 

Zarząd Powiatu podejmował liczne działania w kierunku pozyskania środków na 

realizację tej inwestycji, tj. wystąpiono do Ministra Kultury o środki w wysokości 

50.000 zł. na ochronę dziedzictwa narodowego. Wniosek ten złożony wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Starożytników nie otrzymał dofinansowania ze względu na małą 

ilość środków przeznaczonych na ten cel. Następnie został złożony wniosek do 

Marszałka Województwa Mazowieckiego na kwotę ok. 360.000zł na dokonanie 

odkryć archeologicznych. Ten wniosek również nie uzyskał akceptacji. W związku 

z tym Zarząd Powiatu uznał, że nie można dalej brnąć w ten temat i wykładać 

własnych środków. W sierpniu 2008r. Zarząd Powiatu zaproponował Radzie 

Powiatu zdjęcie ww. zadania 

z budżetu powiatu, co zostało zaakceptowane przez Radę Powiatu.  W związku 

z tym inwestycja nie mogła być dalej kontynuowana.  



Wicestarosta poinformował, że dwa tygodnie temu, z inicjatywy Starosty 

Pułtuskiego, odbyło się spotkanie z Konserwatorem Zabytków  

w Ciechanowie Panem Krzysztofem Kaliściakiem, podczas którego był omawiany 

ww. temat. Konserwator uważa, że jeśli nie uda się pozyskać środków z 

zewnętrznych na odkrycie terenu, trzeba ponownie zastanowić się, czy całe wysiłki 

kierować w celu budowy boiska przy wsparciu środków zewnętrznych, czy też 

zastanowić się nad inną propozycją. Może należy  wprowadzić inną inwestycję, 

która zagospodaruje ten teren przy LO im. 

P. Skargi w Pułtusku. Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu planuje 

odgrodzić działkę od terenów parafii św. Mateusza i w końcu podjąć ostateczną 

decyzję, co dalej z tą inwestycją. Wicestarosta podkreślił, że decyzja o zdjęciu 

inwestycji została podjęta przez Radę Powiatu w Pułtusku w sierpniu 2008r.  

Radny – p. Jerzy Wal – zapytał kiedy można się spodziewać ostatecznej decyzji dot.  

inwestycji budowa hali sportowej przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku? Czy może 

pieniądze, które miały być przekazane na inwestycją, zostaną przeznaczone na inny 

cel związany z poprawą infrastruktury szkolnej? 

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że środków finansowych nie ma i nie było 

w budżecie powiatu. Planowano, że realizacja inwestycji zostanie zabezpieczona 

kredytem. W poprzednim roku były one uwzględnione 

w budżecie powiatu, jednak Rada Powiatu zadecydowała o ich “zdjęciu”. 

Wicestarosta poinformował, ze obecnie należy na nowo podjąć decyzję, co dalej.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamański – poinformował, że jest już prawie 

miesiąc maj i kolejny rok został zmarnowany. W dalszym ciągu nie ma pomysłu na 

wybudowanie hali. Uważa, że  hala jest niewątpliwie potrzebna.  

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że środki są imiennie przeznaczane na 

zadania. Uważa, że pewne zadania są do wykonania, niektóre nie. Zarząd Powiatu 

nie chciał przedstawiać Radzie Powiatu takich propozycji, które prowadziłyby do 

ogromnego zadłużenia. Zarząd będzie jeszcze raz analizował sprawę budowy hali 

przy LO z udziałem p. Krzysztofa Kaliściaka Konserwatora Zabytków w 

Ciechanowie. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamański – poinformował, że chętnie 

weźmie udział w takim spotkaniu.  



Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że Wiceprzewodniczący na pewno zostanie 

zaproszony do udziału w spotkaniu. Zaznaczył, że każdy głos się liczy. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamański – poinformował, że nie chciałby 

zostać źle zrozumiany, jednak uważa, że jeśli powiedziało się przysłowiowe “A”, a 

powiedzieli to wszyscy obecni Radni, to uważa, że tym samym Radni są 

zobowiązani wobec młodzieży, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, powiedzieć 

“B”. Wiceprzewodniczący nie wie skąd biorą się te wątpliwości.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że w imieniu Klubu Radnych Samorządowego 

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej na podstawie analizy budżetu powiatu za 

2008r.,oraz wypowiedzi Wicestarosty Pułtuskiego jak również na podstawie 

ciągłego monitorowania realizacji budżetu w trakcie całego 2008 roku, chciałby 

podsumować sprawozdanie. Wiceprzewodniczący poinformował, że Klub Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej wstrzymał się od głosu przy 

uchwalaniu budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r., dając tym samym szansę 

nowemu Przewodniczącemu Zarządu panu Andrzejowi Doleckiemu, aby mógł 

zadowalająco zrealizować budżet.  

Jednak Wiceprzewodniczący Rady w imieniu Klubu Radnych SPZP stwierdził, że 

tak niedobrego wykonania budżetu do tej pory jeszcze nie było. Okazało się, że 

plany były ambitne, a z ambitnych założeń budżetowych, szczególnie tych w 

kwestii inwestycji, niewiele udało się wykonać. Wiceprzewodniczący poinformował, 

że rozumie, iż wydawanie pieniędzy, które są dotacją bądź subwencją, stanowi 

zarządzanie. Poinformował, że na sztandarową inwestycję, którą jest budowa 

szpitala w Pułtusku – w roku 2008 zostało wydanych jedynie 1.200.000 zł. W 

związku z tym rodzi się pytanie, czy Starosta zamierza przenieść szpital w tym roku, 

czy będzie to miało miejsce dopiero w roku wyborczym. Pozostawia to pytanie 

obecnym do refleksji. Dodał, że przeniesienie szpitala do nowego obiektu jest 

niezbędne i konieczne. Cieszyłby się gdyby zapewnienia Starosty były prawdziwe. 

Następna sprawa to budowa hali sportowej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku. 

Temat ten był już dziś poruszany na posiedzeniu. Jednak w roku 2008 na ten cel 

nie została wydana ani jedna złotówka. Na pytanie, co dalej z tą inwestycją, nikt nie 

potrafi na to pytanie udzielić odpowiedzi. A szkoły ponadgimnazjalne w dalszym 



ciągu nie mają hali sportowej. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że jest 

zdecydowanym zwolennikiem wybudowania takiej hali.  

Następna sprawa to budowa boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. 

To zadanie jest wpisane do wykonania, jednak nie zostało ono również 

zrealizowane. Są zabezpieczone środki jako wydatki niewygasające, które i tak nie 

wystarczą na zrealizowanie inwestycji Wiceprzewodniczący poinformował, że 

głęboko wierzy w to, że inwestycję uda się zrealizować. Dodał, że jeśli chodzi o 

budowę dróg, w 2008r. na ten cel wydano 2,2 mln. zł., z czego 1 mln. zł. został 

pozyskany od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący 

poinformował, że Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej 

pozytywnie ocenia działania samorządu miejskiego, który przekazał znaczne środki 

na inwestycje drogowe. Wiceprzewodniczący zapytał dlaczego Zarząd Powiatu nie 

starał się o środki choćby z rezerwy drogowej. Biorąc pod uwagę sąsiedni powiat - 

wyszkowski – zrealizowane zostały tam inwestycje drogowe na kwotę 5,2 mln. zł. 

Jest to prawie trzy razy więcej niż w powiecie pułtuskim. Dodał, że zdaniem Klubu 

Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej niedopuszczalna jest 

filozofia budowy dróg, polegająca na tym, że buduje się chodnik ze środków 

własnych (często z kredytu) a nawierzchnia pozostaje nie naruszona. Dlaczego nie 

buduje się dróg kompleksowo, czyli nawierzchni razem z chodnikiem? 

Wiceprzewodniczący poinformował, że nie wie dlaczego taki sposób został 

wybrany. Natomiast nie nazwie tej sytuacji, ponieważ nie chce aby jego wypowiedź 

została potraktowana jako polityczna. Wiceprzewodniczący poinformował, że 

praktycznie w 2008r. nie pozyskano środków z projektów unijnych na inwestycje 

majątkowe. Udało się pozyskać jedynie drobne kwoty, szczególnie na inwestycje 

miękkie, czyli np. szkolenia. Duże środki w tym zakresie pozyskał Powiatowy 

Urząd Pracy w Pułtusku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że  takie działanie jest bardzo pozytywne.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że na podstawie sprawozdania 

z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r. Klub Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie może oprzeć się na 

stwierdzeniu, że Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Starosty Pułtuskiego 

Andrzeja Doleckiego  jako Przewodniczącego Zarządu, ograniczył się do 



administrowania środkami z subwencji lub w ramach wydatków celowych. 

Reasumując Wiceprzewodniczący poinformował, że Klub Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie będzie głosować za 

udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Klub będzie głosować przeciw 

udzieleniu absolutorium za 2008r.  

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że jeśli chodzi o udzielenie absolutorium, 

generalnie jest ono udzielane za merytoryczne i formalne wykonanie budżetu. W 

dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej. Pomimo tego, że 

możliwości dochodów powiatu są ograniczone, należy stwierdzić, że w 2008r. 

zadania nałożone ustawami i uchwałami zostały realizowane prawidłowo. 

Oczywiście w miarę możliwości finansowych. Wicestarosta przypomniał, że powiat 

nie ma dochodów własnych w postaci podatków lokalnych. Większość źródeł 

dochodów określa ustawa budżetowa 

i są nimi m. in. dotacje celowe. Największa dotacja celowa w wysokości 14.546.000 

zł. była przeznaczona na oświatę. W roku 2008 Zarząd Powiatu dofinansował 

oświatę w kwocie 1 mln zł. Nie jest to mała kwota. Natomiast dochody własne 

powiatu kształtują się na poziomie 2-3 mln. zł. W roku 2008 wyniosły 1.900.000 zł. 

i stanowiły 4% dochodów powiatu. Wicestarosta poinformował, że dla porównania 

dochody gminy w poprzednim roku wynosiły 28 mln. zł. i stanowiły 28% 

dochodów gminy. Podkreślił, że w 2008r. Zarząd Powiatu przeznaczył na zadania 

inwestycyjne ponad 10 mln zł. Zgadza się 

z Wiceprzewodniczącym Łachmańskim, że plan były bardzie ambitne, cały czas się 

o nich pamięta, jednak należy brać pod uwagę to, że Zarząd Powiatu jak również 

Rada Powiatu nie mogła pozyskać pewnych środków na zadania inwestycyjne. 

Powodem tego był brak naboru. Zarząd Powiatu występował o 23 mln zł na 

realizację zadań drogowych w gminach Obryte, Zatory, Pokrzywnica, lecz przez 

cały rok nie odbył się nabór. Być może nie jest to usprawiedliwienie, jednak Zarząd 

Powiatu liczył tylko na środki z zewnątrz oraz na udział własny gmin. Nie było 

innego sposobu aby wybudować ponad 20 km dróg. Po prostu Zarząd nie byłoby 

na to stać. Wicestarosta poinformował, że w trakcie roku budżetowego, dzięki 

staraniom Zarządu Powiatu, pozyskano dodatkowe środki, które stanowią 11,3% 



wykonanych dochodów.  Do najważniejszych należy tu zaliczyć pomoc Marszałka 

Województwa Mazowieckiego na budowę szpitala w Pułtusku – Zarząd Powiatu 

wnioskował o 10 mln. zł., pozyskał 7 mln. zł. Wicestarosta przypomniał, że umowa 

z Marszałkiem została podpisana 17 września 2008r. a już do 9 grudnia 2008r. 

trzeba było się rozliczyć z tych środków.  I w tym miejscu należy się zastanowić 

nad tym czy planowo wykorzystać te środki przenosząc je na wydatki 

niewygasające, czy też 

w sposób nierozsądny aby tylko jak najszybciej je wydać. Została wybrana opcja 

pierwsza, wspólnie z Radnymi Rady Powiatu. Środki muszą zostać wydane do 

końca września 2009r. 

Wicestarosta poinformował, że powiat otrzymał dofinansowanie od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 mln. zł.  na budowę drogi Powielin – 

Błędostowo w gminie Winnica. Całość inwestycji kosztowała 1.400.000 zł. 

Wicestarosta uważa, że inwestycja ta była bardzo potrzebna, gdyż stanowi w 

pewnym sensie obwodnicę. Przez miejscowość Winnicę można dojechać do 

Warszawy. Ponadto powiat  otrzymał dofinansowanie od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego na podnośnik hydrauliczny dla KP PSP w Pułtusku w wysokości 

198.000 zł. Wicestarosta zgodził się 

z Wiceprzewodniczącym, że zadania drogowe powinno wykonywać się 

kompleksowo. Dodał, że gdyby Zarząd Powiatu miał wystarczającą ilość środków 

na pewno tak by robił. Wicestarosta poinformował, ze już 27 kwietnia zostanie 

rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę drogi Nr 4407W Jegiel – Porządzie – 

Obryte – Psary”. W roku poprzednim został wykonany chodnik, w tym roku 

zostanie wykonana nawierzchnia. Są zabezpieczone środki. Gmina Obryte również 

partycypowała w kosztach. Udział własny gminy wyniósł  1.500.000 zł.  

Wicestarosta uważa, że jeśli chodzi o wykonanie budżetu za 2008r., należy uznać je 

za więcej niż dobre. Najważniejsze elementy budżetu jak planowane dochody 

wykonano w 101,8%, a wydatki w 96,1%. Ponadto w 100% zostały wykonane 

zadania rządowe, co również nie może pozostać obojętne. Są to zadania zlecone 

przez Wojewodę Mazowieckiego dot. m.in. budownictwa, czy też geodezji, są to 

trudne zadania. Wicestarosta dodał, że Wojewoda nie przekazuje środków 

finansowych na pokrycie tych zadań. Dotacje dla szkół niepublicznych również 



zostały zrealizowane w 100%. Wicestarosta podkreślił, że również 16 jednostek 

organizacyjnych powiatu dobrze zrealizowało swoje plany. Nie ma zobowiązań 

wymagalnych, jedynie zobowiązania związane 

z trzynastą pensją, podatek dochodowy za grudzień płatny do 20 stycznia 2009r. 

Wicestarosta poinformował, że również w oświacie nie było żadnych zatorów 

płatniczych.  

Wicestarosta poinformował, że kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym i 

jednostkach organizacyjnych powiatu potwierdzają prawidłowość gospodarowania 

środkami i mieniem, tj.: 

1. najważniejsza kontrola projektów unijnych przeprowadzona przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku – bez zaleceń,  

2. kontrola stypendiów, programów unijnych przeprowadzona w Starostwie 

Powiatowym – bez zaleceń, 

3. kontrola przeprowadzona przez ZUS w  Ciechanowie dot. prawidłowości 

przekazywania składek w Starostwie Powiatowym – bez zaleceń,  

4. kontrola NIK w  zakresie geodezji w Starostwie Powiatowym – zalecenia 

porządkowe bieżące,  

5. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za poprzednie 2 lata 

przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową – 2 zalecenia przyjęte do 

realizacji (pierwsze to wprowadzenie gotówki do banku w dniu, w którym 

została przyjęta gotówka, drugie zalecenie dot. wydziału geodezji aby na bieżąco 

przekazywać decyzje o zmianie wartość gruntów do Wydziału Finansów). 

Poinformował, że żadnych zaleceń w zakresie gospodarki finansowej nie było. 

Wicestarosta poinformował, ze pomimo trudności i szczupłego budżetu nie było w 

trakcie roku zatorów płatniczych, zadania były realizowane na bieżąco. 

W związku z powyższym Wicestarosta uważa, że Zarząd Powiatu powinien uzyskać 

absolutorium.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamański – poinformował, że gratuluje 

również Dyrektorom jednostek organizacyjnych prawidłowego wykonania budżetu 

a służbom ekonomicznym za prawidłowy nadzór nad gospodarowaniem. Jeśli 

natomiast chodzi o oświatę, każdy samorząd dopłaca do oświaty. Poinformował, że 



w sytuacji gdy do 15 mln. zł. samorząd powiatowy dopłaca 1 mln. zł. stanowi to 

jedynie 8%, podczas gdy istnieją samorządy, które do oświaty dopłacają 50%. 

Wicestarosta Pułtuski – poinformował, że są również takie samorządy, które 

odbierają. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachamański – poinformował, że należy brać 

przykład z lepszych, nie z gorszych. Poza tym wie o tym, że nie było naboru na 

drogi, ale były inne źródła, z których można by było skorzystać. Jeśli 2,2 mln. zł. 

zostało wydatkowane na drogi w powiecie pułtuskim, a powiat wyszkowski wydal 

tych środków 5,2 mln. zł., jest to różnica  widoczna gołym okiem. Jeśli chodzi o 

szpital, Wiceprzewodniczący powątpiewa w to, czy pozostawienie środków jako 

niewygasające jest lepszym rozwiązaniem niż wydanie ich od razu. Jest to związane 

z kolejnym przesunięciem oddania szpitala do użytkowania, a przecież istnieje 

harmonogram prac i robót do oddania szpitala do użytkowania. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że 

w ocenie Wicestarosty wykonanie budżetu za 2008r jest więcej niż dobre, jednak  

Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej oceni je w inny 

sposób.  

Przewodniczący – poinformował, że jest pewien iż zarówno pod przewodnictwem 

poprzedniego jak i obecnego Starosty,  budżet został w 100% wykonany. Zawsze 

chciałoby się więcej, jednak sięgając pamięcią wstecz, kiedy przyszedł tu jako 

jeszcze Radny, były rozmowy, że trzeba budować szpital. Jest to dość długi okres 

czasu, a pieniędzy na tą inwestycję nie było dużo. Powiat pułtuski nie jest dużym 

powiatem i nie ma dużych możliwości wykonania budżetu. W związku z tym 

powiat musiał prosić o pomoc finansową z zewnątrz, za co Przewodniczący 

podziękował Wójtom Gmin, Przewodniczącym Rad 

i Radnym gminnym. Przewodniczący poinformował, że na pewno byłoby lepiej 

gdyby  nowa nawierzchnia w Pniewie została wykonana  już w tej chwili, ponieważ 

jest robiona już od 15 lat. Jednak ze względu na sytuację finansową powiatu  nie 

warto jest  zastanowić się nad tym, czy nie lepiej dla bezpieczeństwa dzieci, które 

chodzą do szkoły najpierw wykonać kawałek chodnika ok. 600 m. Przewodniczący 

uważa, że to też było potrzebne 

i konieczne. Przewodniczący uważa, że Zarząd Powiatu niezbędne, najważniejsze 



inwestycje starała się wykonywać z poparciem Rady Powiatu,  

w tym Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej. Niektóre uchwały 

były jednomyślnie głosowane.  Przewodniczący zaznaczył, że na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego zostały już zamieszczone przetargi na 

przebudowę dróg powiatowych:  

– Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku od km 6+329,66 do km 

10+838,66 mb 4509 

– Kacice – Pokrzywnica - Klusek na odcinku Pokrzywnic od km 5+808 do km 

6+616,71 mb 808,71, oraz na odcinku Niestępowo – Łubienica - od km 3+567 

do km 7+370 mb 3803 

–  Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary na odc. Gródek od km 19 +200 do km 

20+900, odc. Obryte od km 24+517 do km 26+442 mb 1925, odc. Psary od km 

28+100 do km 30+348,57 mb 2248,5 

Przewodniczący poinformował, że po oddaniu szpitala do użytku trzeba będzie 

przystąpić do modernizacji dróg na terenie powiatu pułtuskiego. Przewodniczący 

skierował słowa uznania dla całej Rady Powiatu w Pułtusku za dobre 

gospodarowanie budżetem.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu f) głosowanie 

nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2008r.,  przyjętym uchwałą nr 1/09. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008r.,  przyjętym uchwałą 

nr 1/09:  

Za głosowało  11 Radnych 

Przeciw    3 Radnych 

Wstrzymało się   1 Radny  

Wniosek został przyjęty.  

Radny – P. Z. Szczepanik  - poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu 

w Pułtusku chciałby podziękować wszystkim dyrektorom, kierownikom, 

pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego, dyrektorom 



i pracownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku  za wkład, wysiłek 

w realizację budżetu powiatu za 2008r. Poinformował, że wymienione osoby 

najlepiej wiedzą, czy łatwo jest realizować budżet. Pomimo tego, że środków było 

bardzo mało budżet został zrealizowany. Zarząd Powiatu 

w składzie pięcioosobowym nie jest w stanie zrealizować żadnego zadania bez 

pomocy pozostałych pracowników. Poprosił aby wziąć pod uwagę jedynie 

merytoryczne zastrzeżenia, co do wykonania budżetu. Osobiście nie znajduje 

w dzisiejszych wypowiedziach, zwłaszcza w wypowiedziach Klubu Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, merytorycznych uwag 

dotyczących wykonania budżetu. Jeśli ktoś znalazł jakieś merytoryczne uwagi przy 

wykonywaniu budżetu za 2008r., to w imieniu Zarządu Powiatu prosi, aby w 

przyszłości skorzystać. Podczas Sesji padło porównanie wykonywania zadań w 

powiecie pułtuskim i powiecie wyszkowskim. Dodał, że zna dość dobrze powiat 

wyszkowski. Dodał, że nie widzi tu prawidłowego odniesienia 

i porównywania tych dwóch powiatów. Na koniec podziękował wszystkim 

mediom, które obiektywnie przekazywały informacje z realizacji zadań 

budżetowych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu.  

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu i  zarządził głosowanie nad jej podjęciem:  

Za    11 Radnych 

Przeciw    3 Radnych 

Wstrzymało się   1 Radny  

Uchwała Nr XXVII/205/09 została podjęta  

 

Ad. 14. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu. 

 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik. 



Skarbnik – poinformowała, że w okresie od poprzedniej Sesji Rady Powiatu w 

Pułtusku, Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 194/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. 

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z uchwałą została podzielona rezerwa celowa 

w wysokości 13.900 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz udzielenie 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.  Jednocześnie został 

zwiększony budżet powiatu o kwotę 3.810 zł. jest to dotacja celowa dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu. 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 

Informacja została przyjęta 

 

Ad. 15. 

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 Szanowni Radni otrzymali 

na piśmie.  

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady. 

 

Za   15 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 



Informacja została przyjęta 

Przewodniczący przywitał przybyłego na obrady Podsekretarza Stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Nalewajka.  

Przewodniczący wręczył Ministrowi kwiaty i pogratulował objęcia stanowiska. 

Poprosił Pana Ministra o zabranie głosu.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Tadeusz 

Nalewajk – poinformował, że cieszy go fakt, iż pracując w powiecie pułtuskim 

zdobył “wykształcenie samorządowe”. Dzięki temu jest mu łatwiej wykonywać 

obecną pracę.  Na szczeblu gminnym i powiatowym “dotyka się wszystkich spraw”. 

Nie można pełnić funkcji Burmistrza, Wójta czy Starosty bez interesowania się 

losem ludzi. 

Wiceminister poinformował, że do zakresu jego obowiązków należy m.in. 

nadzorowanie następujących służb: Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt, Centrum Doradztwa Rolniczego, Krajowego Centrum Edukacji 

Rolniczej, jednostek badawczo-rozwojowych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, szkół i placówek rolniczych, łącznie z ZSR im. J. Dziubińskiej w 

Golądkowie. Poinformował, że do tej pory Ministerstwo Rolnictwa przejęło 45 

szkół i zgodnie z odpowiedzią na dezyderat jednego z posłów, na chwilę obecną 

szkoły tego typu nie będą już przejmowane.  

 Na bazie przejętych szkół miały powstać centra kształcenia rolniczego. Jednak 

obecnie należy się zastanowić nad  przestrzennym rozmieszczeniem szkół. Są takie 

województwa, w których jest 10 szkół rolniczych a np. w województwie 

zachodniopomorskim nie ma ich w ogóle.  

Wiceminister poinformował, że w dniu dzisiejszym wchodząc na Salę Rady 

towarzyszyło mu dziwne uczucie, ponieważ jako Minister wchodził tu już po raz 

drugi.  

Wiceminister poinformował, że gdy w 2007r. składał rezygnację powiedział, że nie 

chciałby aby instytucje w których pracował, tj. samorząd gminny i powiatowy, czy 

też ugrupowanie polityczne, do którego należy czyli Polskie Stronnictwo Ludowe  

musiały się za niego wstydzić.  

Zaznaczył, że jest jedyną osobą, która po procesie auto lustracji wróciła na ten sam 

poziom. Co prawda obecnie pracuje w innym resorcie, jednak nie ma to dla 



Wiceministra aż tak dużego znaczenia. Wiceminister poinformował, że zawsze 

wyznawał zasadę, że podejmując wyzwanie można się czegoś nowego nauczyć. 

Jednak należy być do tego wyzwania w pełni przygotowanym.  

Wiceminister podziękował za miłe przywitanie. Pogratulował Zarządowi Powiatu 

uzyskania absolutorium. Zawsze tak jest, że chciałoby się zrobić więcej. Tym 

samym rozumie rolę opozycji. Tak została skonstruowana demokracja i do tej pory 

nikt, nic lepszego nie wymyślił. Wiceminister uważa, że wszyscy pokładali duże 

nadzieje na pozyskanie dużych środków unijnych. Jednak rzeczywistość okazała się 

inna. Dla przykładu może powiedzieć, że nowo budowany szpital w Pułtusku 

“ściągnął” ¼ środków na projekty drogowe dla całego Województwa 

Mazowieckiego. Można się zastanawiać czy to dużo, czy mało. Zdaniem 

Wiceministra jest to bardzo duża suma.  

Wiceminister  życzył Zarządowi Powiatu  efektywnej pracy w roku bieżącym. 

 

Ad. 16. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku 

obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący – odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Wiceprzewodniczącego 

Łachmańskiego, poinformował, że ten temat trwa od ponad 30 lat. Dotyczy on 

kupna działki w miejscowości Dzierżenin, gmina Pokrzywnica. Państwo Krawczyk, 

zgodnie z dokumentacją kupili działkę, której część należała do sąsiada. Starostwo 

Powiatowe w Pułtusku zrobiło ze swojej strony wszystko, co było możliwe. 

Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z dokumentacją. Po zbadaniu 

sprawy, Państwo Krawczyk zostali zaproszeni na dzień 15 grudnia 2008r. na 

rozmowę. Odbyła się ona w obecności Starosty Pułtuskiego, Dyrektor Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownik Oddziału Ewidencji i 

Ochrony Gruntów. Po przeprowadzonej rozmowie wydawało by się, że sprawa 

została zamknięta. Grunt ten Państwo Krawczyk mogliby odzyskać poprzez 

zasiedzenie. W związku z  takim obrotem spraw zostało uzgodnione, że temat nie 

musi być przedmiotem obrad Rady Powiatu w Pułtusku. Jednak Państwo 

Krawczyk ponownie napisali pismo do Radnych Rady Powiatu. W związku z 



powyższym  Państwo Krawczyk zostaną zaproszeni na najbliższą Sesję, która jest 

planowana na miesiąc maj. 

 

O odpowiedź na pozostałe interpelacje Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 

Starostę Pułtuskiego.  

Starosta – odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Radnego Wala dot. drogi 

Strzegocin – Chmielewo, poinformował, że była to wspólna inwestycja z Powiatem 

Nowodworskim, przy współudziale Miasta i Gminy Nasielsk oraz Gminy Świercze. 

Zgodnie z wcześniejszą wiedzą bardziej popierane przez Komisję rozstrzygającą 

były projekty wielu samorządów. Były prowadzone różne rozmowy, zostało 

podpisane stosowne porozumienie.  Jednak  projekt nie uzyskał dofinansowania, 

ponieważ przyznanie dotacji dotyczyło dróg na których znajdują się mosty.  Na 

odcinku drogi, która przebiegała przez teren powiatu pułtuskiego nie znajdował się 

żaden most. Natomiast most jest na terenie powiatu nowodworskiego. Projekty 

powiatów wynosiły po ok. 5 mln. zł. Projekt powiatu pułtuskiego opiewał na 

długość 5800 mb., natomiast na terenie powiatu nowodworskiego to 5000 mb. 

Wielkość dofinansowania o jakie występowały powiaty to po 2,5 mln. zł., udział 

własny miał być zabezpieczony kredytem oraz deklaracją pomocy finansowej 

Gminy Świercze.  Starosta poinformował, że na dzień dzisiejszy jest w posiadaniu 

informacji z Ministerstwa Infrastruktury  Departamentu Dróg i Autostrad. Cytując 

fragment pisma: “... w dniu 25 marca br. na posiedzeniu plenarnym Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego uzgodniony został ostateczny podział 

rezerwy. (...) Biorąc powyższe pod uwagę,  Departamentu Dróg i Autostrad z 

przykrością informuje, że wnioskowane zadanie nie uzyskało w bieżącym roku 

dofinansowania z omawianej rezerwy”. Starosta poinformował, że jest nieformalna 

obietnica, że w roku przyszłym będą rozpatrywane wnioski, gdzie nie będzie 

wymogu mostu. Być może z tej formy pomocy powiat pułtuski skorzysta. Starosta 

poinformował, że ze swojej strony może jedynie obiecać monitorowanie tego 

zadania i w odpowiednim momencie zostanie złożony wniosek. Na dzień dzisiejszy 

jest ważna dokumentacja techniczna na wykonanie drogi.  

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański -  zapytał czy wniosek był składany 

razem z powiatem nowodworskim? 



Wicestarosta – odpowiedział, że tak.  

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański -  zapytał czy wniosek powiatu 

nowodworskiego otrzymał dofinansowanie? 

Starosta – poinformował, że powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie.  

Starosta – poinformował, że środki pozyskane z Gminy Świercze, zgodnie z 

zawartym porozumieniem zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji 

technicznej. Decyzja o tym czy projekt otrzyma dofinansowanie nie należy do 

samorządu powiatowego. Dofinansowanie przyznawała komisja. Zostało podjętych 

wiele starań aby pozyskać pieniądze na modernizację przedmiotowej drogi, jednak 

nie udało się.  

Ad. 17. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad   Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący przypomniał Szanownym Radnym, że zgodnie z art. 25c ust. 4 

ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 30 kwietnia br. upływa termin składania 

oświadczeń majątkowych.  

 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kierownika Biura Powiatowego ARiMR 

w Golądkowie Pana Stanisława Guzela. 

Pan Stanisław Guzel – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Golądkowie – 

poinformował, że w dniach od 15 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r. należy 

składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych. Na dzień dzisiejszy zostało 

złożonych 1200 wniosków, co stanowi 20% ogółu rolników uprawnionych do 

płatności obszarowych (razem powinno być 5000 wniosków).  

Poza tym ARiMR po raz pierwszy przyjmuje w ramach działania Modernizacja 

gospodarstw rolnych. Termin składania wniosków rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 

2009r. 

 Radny - p. Wojciech Żukowski – poinformował, że jego zdaniem nie można 

pozawalać na to aby ktoś został “obrzucony” bezpodstawnie przysłowiowym 

błotem i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. Radny poinformował, że chodzi 

mu tu o Pana Tadeusza Nalewajka, który został oskarżony i sam musiał się bronić. 

Uważa, że takich sytuacji nie powinno być.  



Przewodniczący – poinformował, że trzeba będzie zgłębić ten temat, być może 

porozumieć się z prawnikami jak taką sprawę załatwić.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański – poinformował, że 

chciałby poruszyć 4 sprawy: 

1. Wiceprzewodniczący poinformował, że zdaje sobie sprawę z tego,  że Pan Guzel 

organizuje spotkania, szkolenia z pracownikami, jednak uważa, że trzeba takie 

informacje przekazywać również rolnikom. 

2. Jeśli chodzi o drogę Strzegocin – Chmielewo, ocena wniosku jest dla niego 

jednoznaczna, jeśli na 5.800 mb drogi, 5000 mb. dostaje dofinansowanie. Poza 

tym dodał, że chętnie porozmawia ze Starostą na temat sugestii nawet w 4 oczy, 

jest do dyspozycji, na każdą propozycję spotkania, jest otwarty na współpracę.  

3. Wiceprzewodniczący poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Starosty w tym 

roku planowane jest oddanie szpitala do użytkowania, w związku z tym złożył 

wniosek aby na następnej Sesji Rady Powiatu Pan Starosta poinformował 

Radnych czy i kim jest osoba upoważniona do przejmowania szpitala? 

4. Wiceprzewodniczący poinformował, że w dniu 17 kwietnia 2009r. wpłynęły do 

niego 2 listy otwarte Pani Jolanty Stachowiak i Pani Mirosławy Brodzkiej. 

Pozastawia je bez odpowiedzi. Ww. Panie zwracają się o poruszenie na forum 

Rady Powiatu następujących zagadnień: 

– fałszywego kreowania rzeczywistości zmierzające do obarczenia winą piszących 

list otwarty za straty rzutujące na kondycję finansową zakładu odzwierciedloną w 

sprawozdaniu finansowym SP ZOZ za rok 2008 

– działania zmierzające do likwidacji komórki organizacyjnej  aby uniemożliwić 

powrót na dotychczas zajmowane stanowisko, po pomyślnym rozstrzygnięciu 

sądowym 

– rozważenia na forum Rady zasadności zarzutów co do Dyrektora SP ZOZ w 

zakresie nieumiejętnego i nieudolnego kierowania powierzoną placówką.  

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że nie prosi o odniesienie się do jego wypowiedzi, 

ponieważ trwają czynności procesowe , jednak sytuacja jest o tyle niepokojąca, 

ponieważ wystąpił tu zarzut fałszowania dokumentów.  



Pan Stanisław Guzel – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Golądkowie – 

poinformował, że nie chciałby aby jego dzisiejsza wypowiedź została potraktowana 

jako szkolenie. Poinformował jedynie o sytuacji jaka występuje w powiecie.  

Starosta – poinformował, że chciałby podziękować za udzielone absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2008r. Podziękował Przewodniczącemu Rady, Radnym 

Rady Powiatu, Członkom Zarządu Powiatu, Panu Wicestaroście, Pani Skarbnik 

oraz Pani Sekretarz, pracownikom Starostwa Powiatowego. Ponadto Starosta 

podziękowali Dyrektorom, kierownikom, pracownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu pułtuskiego, inspektorom oraz wszystkim tym, którzy w mniejszym bądź 

większym stopniu przyczynili się do realizacji budżetu powiatu za 2008r.  

Starosta poinformował, że w sposób szczególny chciałby podziękować swojemu 

poprzednikowi, obecnemu Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który swoją 

obecnością zrobił mu miłą niespodziankę. Starosta podziękował za okazaną 

dotychczasową pomoc. Ponadto złożył podziękowania Radnemu Sejmiku 

Województwa  Mazowieckiego Panu Witoldowi Chrzanowskiemu, nota bene, 

pierwszemu posłowi ziemi pułtuskiej. Dodał, że jego doświadczenie oraz praca w 

samorządzie przekłada się na pozytywne sukcesy.  

 

Ad. 18. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad    

Przystępujemy  do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji.  

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Przewodniczący podziękował za udział w obradach dwudziestej siódmej Sesji  

Rady Powiatu Radnym i zaproszonym gościom. Obrady dwudziestej siódmej Sesji 

Rady Powiatu uważam za zamknięte.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz.18.10 

 

 

Protokółowały:         Przewodniczył obradom: 



......................................................  ................................................ 

 Bogumiła Przybyłowska    Czesław Czerski 

 

......................................................  

 Sylwia Sekutowicz  
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