
Protokół Nr V/07

V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 lutego 2007 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  inż.  Czesław  Czerski  dokonał

otwarcia  obrad  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  Sesję  Rady  Powiatu”.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych,

co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych i zaproszonych gości. 

Ad.2

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego

porządku obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Ponieważ  wszyscy  Radni  otrzymali  proponowany  porządek  Sesji,

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący-  przedstawił  pismo  Starosty  Pułtuskiego  w  sprawie

wydelegowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu w Pułtusku do Powiatowej

Rady  Zatrudnienia  (kserokopia  pisma  stanowi  załącznik  do  nin.  protokołu),

ponieważ w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia jest dwoje przedstawicieli

Rady Powiatu w Pułtusku, którzy w obecnej kadencji nie sprawują już mandatu

Radnego. Powyższy temat będzie omówiony w punkcie – Wolne wnioski.  

Przewodniczący  przedstawił  porządek  zgodnie,  z  którym  prowadzone  będą

obrady. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu III i IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  szkół

rolniczych.



6. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego

w Golądkowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia  zgody na udzielenie  bonifikat  od

opłat  rocznych  z  tytułu  trwałego  zarządu  nieruchomościami  powiatu

pułtuskiego. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006. 

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Spraw  Społecznych,

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej  i

Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

13.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Spraw

Społecznych 

15.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Polityki

Regionalnej i Promocji 

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji

Bezpieczeństwa 

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 wraz z

uwzględnieniem w pkt: Wolne wnioski – wydelegowania przedstawicieli Rady

Powiatu w Pułtusku do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

Za 15

Przeciw -



Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła porządek V Sesji.

Ad.3

W związku  z  brakiem wniosków Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do

realizacji kolejnego punktu porządku obrad - Przyjęcie protokołu III i IV Sesji

Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował,  że  do dnia  dzisiejszego   nie  wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

W  związku  z  brakiem  wniosków,  pytań  i  uwag  dotyczących  protokołów,

Przewodniczący zarządził głosowanie nad ich przyjęciem 

Za głosowało 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła protokół nr III/06  III Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w

dniu 18 grudnia 2006 r. i  protokół nr IV/06  IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 grudnia 2006 r.

Ad. 4

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”.  Przewodniczący prosił

o zgłaszanie interpelacji.
Radna  K.Estkowska –odnośnie  projektu  regulaminu  określającego  wysokość

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę

lat...  Radna  poinformowała,  że  w  czasie  pomiędzy  posiedzeniami  komisji  a

dzisiejszą  Sesją  odbyło  się  spotkanie  ze  związkami  zawodowymi.  Ponieważ

Radna  zna  propozycję  związków  zawodowych,  zapytała  czy  to  spotkanie

zaowocowało  jakimiś  ustaleniami,  czy  Zarząd  Powiatu  ustosunkował  się  do

propozycji związków.
Odnośnie  dróg,  Radna  poinformowała,  że  otrzymała  przekazaną  „do

wiadomości”  odpowiedź  Dyrektora  Departamentu  Nieruchomości  i

Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego

dotyczącą budowy ronda na skrzyżowaniu ulic – Wyszkowskiej, Tartacznej i



Grabowej. Radna wyraziła zadowolenie, że ta sprawa nabrała tempa. Dyrektor

informuje, że budowa ronda w takim kształcie , jak określone przez Starostę

Pułtuskiego, jest możliwa pod warunkiem, że zostanie określona sprawa zajęcia

działek  przyległych  do  drogi  z  uwagi  na  niekorzystny  kąt  przecięcia  i

konieczność  doprowadzenia  wlotu  ul.  Grabowej  pod  kątem  prostym  do  ul.

Wyszkowskiej,  a konkretnie  dotyczy to opracowania koncepcji  skrzyżowania

typu rondo, co pozwoli ocenić realnie koszty nowego rozwiązania. W związku z

powyższym Radna zapytała, czy jest możliwa taka deklaracja ze strony powiatu

i  w  jakim  czasie  oraz  jakie  są  szanse,  aby  to  rondo  zostało  włączone  do

zaplanowanego remontu drogi. 

Radna  uważa,  że  należy  rozważyć,  czy  istnieje  możliwość,  aby  dokonując

modernizacji  ww.  drogi,  uwzględnić  budowę  chodnika  przy  ul.  Grabowej

w Pułtusku (głównie dot. to odcinka drogi do zakrętu). Radna podkreślała, że

jest  to  droga uczęszczana przez dzieci  – uczniów Zespołu Szkół Nr 2, które

pieszo przemierzają ten niebezpieczny odcinek.  

Wiceprzewodniczący  K.Łachmański –nawiązując  do  interpelacji  Radnej

K.Estkowskiej  dotyczącej  regulaminu  określającego  wysokość  oraz

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat ...,

zapytał o propozycję Zarząd Powiatu w tym zakresie. 

Radny  K.  Łachmański  zapytał,  czy  Starosta  Pułtuski  mógłby  się  odnieść

do  tematów  –  pytań  bądź  zarzutów  -  poruszanych  w  Liście  Otwartym

zamieszczonym w „Tygodniku Pułtuskim”. Radny prosił również o informację

dot. kontraktu SPZOZ na świadczenie usług medycznych na rok 2007.

Radny zwrócił się również z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie

znajdują  się  prace  w  zakresie  wykonania  dokumentacji  technicznej  hali

widowiskowo-sportowej  przy  Liceum  Ogólnokształcącym  im.P.Skargi

w Pułtusku.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący zwrócił się o przedstawienie przez Przewodniczących Komisji



Stałych Rady Powiatu opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  Andrzej  Dolecki

poinformował,  ze  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  19  lutego  2007r.

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad V

Sesji Rady Powiatu.

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i

Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska poinformowała, że Komisja na

posiedzeniu w dniu 19 lutego 2007r.  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał

będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  Pan  Wiesław  Barkała

poinformował, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2007r.  pozytywnie

zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem dzisiejszej  Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i

Przestrzegania Prawa – Pan Stanisław Kaczmarczyk na posiedzeniu w dniu 19

lutego 2007r. . pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad  V

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Ad.5

Przystępujemy  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie

uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie szkół rolniczych.

Starosta -   poinformował,  że  zasady  funkcjonowania  szkół  artystycznych,

medycznych, rolniczych zmieniły się z dniem 1 stycznia 1999 r., czyli z datą

wejścia  w  życie  reformy  administracji  publicznej.  Szkoły  artystyczne

prowadzone  są  przez  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  szkoły

medyczne na szczeblu regionalnym prowadzi samorząd województwa. Kilka lat



temu zaproponowano, aby szkoły rolnicze prowadził (tak jak to było wcześniej)

resort rolnictwa, co miałoby być  odgórnie uregulowane przez Sejm RP. Przez

okres  8  lat  (od  1999  r.)  samorządy  w  Polsce  położyły  istotny  nacisk  –

poświęcając  duże  środki  na  wyremontowanie  budynków  szkół  rolniczych  i

utrzymanie  ich  funkcjonowania.  Oprócz  kierunków  stricte  rolniczych

uruchamiano inne szkoły i profile kształcenia.  Był okres, kiedy nie było osób

chętnych do nauki na kierunkach rolniczych, natomiast obecnie znów powraca

zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie. Samorząd powiatu pułtuskiego

w okresie ośmiu lat uregulował sprawy majątkowe ZSR im. J. Dziubińskiej w

Golądkowie – dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku na potrzeby

ARiMR, podłączono budynki ZSR do kolektora sanitarnego. 

Starosta  poinformował,  że  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  wystąpił  z

propozycją ewentualnego przejęcia do prowadzenia przez resort szkół o profilu

rolniczym. Wiąże się to z dokumentem „Solidarne Państwo”, z którego wynika,

że w Polsce ma powstać ok. 75 centrów kształcenia rolniczego na bazie byłych i

obecnych zespołów szkół rolniczych. Plany te obejmują nie tylko prowadzenie

szkół  o  profilu  rolniczym,  ale  również  prowadzenie  centrum  kształcenia

praktycznego i ustawicznego. Zainteresowanie  osób dorosłych kształceniem na

kierunkach  rolniczych  było  spowodowane  m.in.  wymogiem  posiadania

wykształcenia  rolniczego,  aby  można  było  pozyskać  pewne  środki  unijne.

Jednym  z  argumentów  „za”  przekazaniem  szkół  rolniczych  Ministrowi

Rolnictwa  są  dane  demograficzne,  że  w okresie  kilku  najbliższych  latach  w

szkołach  powiatu  pułtuskiego  ubędzie  ok.  500  uczniów.  Przekazanie  szkoły

rolniczej spowoduje, że nie powinno być zagrożenia w zakresie utrzymania i

docelowego kształcenia  w profilach  rolniczych.  Starosta poinformował,  że w

powyższej  sprawie: przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Departamentu

Kształcenia Ministerstwa Rolnictwa, posiada opinię Rady Pedagogicznej ZSR

im.J.Dziubińskiej  w  Golądkowie,  posiada  zgodę  wszystkich  komisji  stałych

Rady Powiatu.  Jedynym dylematem jest  to,  co  stanie  się  z  tymi  kierunkami

(zawód mechanik,  liceum ogólnokształcące  z  profilem wojskowym, technika

żywienia, technik ekonomista), w których obecnie kształcona jest młodzież ZSR



w Golądkowie. Prawdopodobnie kierunki te będą sukcesywnie wygaszane, albo

prowadzenie  ich  na  podstawie  porozumienia  zostanie  przekazane  szkole

prowadzonej  przez  resort.  Starosta  poinformował,  że  problemu nie  powinny

stanowić kwestie majątkowe ZSR im.J.Dziubińskiej (nieruchomość gruntowa o

pow.  20  ha).  Argumentem  za  przekazaniem  szkoły  jest  utrzymanie

funkcjonowania  tej  jednostki,  a  Dyrektor  ZSR  z  autopsji  wie,  że  szkoły

podlegając pod resort rolnictwa były w lepszej sytuacji ekonomicznej. 

Starosta poinformował,  że po podjęciu decyzji  przez Radę Powiatu – Zarząd

Powiatu  przygotuje  stosowny  projekt  porozumienia  w  sprawie  przekazania

szkół rolniczych z ZSR im.J.Dziubińskiej w Golądkowie, które zostanie zawarte

pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Starosta  poinformował,  że  rozważany jest  również  zapis  mówiący o  tym, że

jeżeli  szkoły  rolnicze  przestałyby  funkcjonować  majątek  zostanie  zwrócony

powiatowi  pułtuskiemu.  Starosta  poinformował,  że  przez  okres  ok.  10  lat

funkcjonowanie  ZSR  im.  J.Dziubińskiej  w  Golądkowie,  poza  subwencją

finansową powiat dofinansował w wysokości ok. 3 mln zł.  

Ponieważ Radni nie zgłaszali uwag, pytań ani wniosków, Przewodniczący od-

czytał uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie szkół rolniczych i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/35/07.

Ad. 6

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad -  Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum

Profilowanego w Golądkowie.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Liceum Profilowane

w Golądkowie wchodzi w skład zespołu szkół profilowanych w Golądkowie.

Jest to szkoła, która nie może zostać przejęta przez Ministra Rolnictwa. Ostatni



absolwenci tej szkoły ukończyli naukę w ubiegłym roku szkolnym, w bieżącym

roku szkolnym nie było naboru uczniów do tej szkoły, ani taki nabór nie jest

przewidywany  przez  Dyrektora  w  przyszłym roku  szkolnym.  W  związku  z

powyższym  Radnym  został  przedstawiony  wniosek  Dyrektora  ZSR  im.  J.

Dziubińskiej  i  projekt  uchwały  w  sprawie:  zamiaru  likwidacji  Liceum

Profilowanego  w  Golądkowie.  Ponieważ  w  likwidowanej  szkole  nie  ma

uczniów,  po  podjęciu  przez  Radę  Powiatu  uchwały  nie  ma  obowiązku

powiadamiania  rodziców,  jednak  pozostaje  wymóg  uzyskania  zgody  przez

Kuratora Oświaty. 

Ponieważ Radni nie zgłaszali uwag, pytań ani wniosków, Przewodniczący od-

czytał uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Goląd-

kowie i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/36/07.

Ad.7

Przewodniczący  zarządził   przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  zmian budżetu powiatu na

2007r.

Skarbnik- proponowana zmiana budżetu powiatu dotyczy następujących zadań:

- została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

na  dofinansowanie  z  funduszu  strukturalnego  realizacji  programu

„Reorientacja zawodowa szansą na rozwój” – kwota 651.096 zł (zadanie

realizuje SPZOZ);

-  w ubiegłym roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zostały

utworzone  wydatki  niewygasające  na  część  środków  pochodzącą  z

budżetu państwa na zakup kolonoskopu dla SPZOZ – kwota 21.000 zł.



- w dniu 12 lutego br. został podpisany aneks do umowy z Marszałkiem i

zostały  utworzone  wydatki  niewygasające  na  budowę  szpitala,  a

pochodzące z pomocy finansowej Marszałka – kwota 694.714 zł.

Jednocześnie Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do budżetu powiatu: 

- zadania  o  łącznej  wysokości  142.000  zł  na  zakup  sprzętu

rehabilitacyjnego  dla  SPZOZ  (na  podstawie  umowy  podpisanej  z

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego) – niezbędny udział powiatu

36.000 zł;

- wprowadzenie  środków na zakup nieruchomości  zabudowanej  przy ul.

Białowiejskiej 5 (I piętro budynku – obecnie lokale Wydziału FN i PINB)

–  56.000  zł  (przeniesienie  z  wydatków  bieżących  Starostwa  –  zakup

materiałów i wyposażenia).

Uchwała  zawiera  również  zmiany  wydatków  w  ramach  uchwalonego

budżetu  na  wnioski  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu.

Jednocześnie  wprowadzono dotację  dla  Powiatowego  Szkolnego  Związku

Sportowego dotację w wysokości  45.000 zł  (środki  były zabezpieczone w

wydatkach  budżetu  powiatu  a  obecnie  po  przeprowadzeniu  procedury

konkursowej  zgodnie  z  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i

wolontariacie wprowadzono dotację dla Związku).  

Ponieważ Radni nie zgłaszali uwag, pytań ani wniosków, Wiceprzewodniczący

K. Łachmański odczytał uchwałę w sprawie  zmian budżetu powiatu na 2007r.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/37/07.

Ad.8

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  podziału  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r.



Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007r. i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/38/07.

Ad.9

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie

bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

powiatu pułtuskiego.

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat

rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami powiatu pułtuskiego.

Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/39/07.

Ad.10

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006.

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006.



Za  -15

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/40/07.

Przewodniczący – zarządził 5 minutową przerwę.

Ad.11

Przewodniczący –  wznowił  obrady po  przerwie  i  zarządził  przystąpienie  do

realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:

powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania

oraz składu osobowego.

Przewodniczący – poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się

z  wejściem  w  życie  zmian  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  w  zakresie  zmian

komisji stałych Rady Powiatu. 

Wszystkie  osoby  zaproponowane  do  składu  Komisji  wyraziły  zgodę  na

kandydowanie (Przewodniczący odczytywał poszczególne nazwiska z projektu

uchwały, a wymienione osoby wstawały i składały oświadczenie) .

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/41/07.

Ad. 12

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w sprawie:  powołania  Komisji  Polityki

Regionalnej  i  Promocji,  określenia  przedmiotu  jej  działania  oraz  składu

osobowego.



Wszystkie  osoby  zaproponowane  do  składu  Komisji  wyraziły  zgodę  na

kandydowanie (Przewodniczący odczytywał poszczególne nazwiska z projektu

uchwały, a wymienione osoby wstawały i składały oświadczenie).

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej  i

Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/42/07.

Ad.13 

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji

Bezpieczeństwa,  określenia  przedmiotu  jej  działania  oraz  składu

osobowego.

Wszystkie  osoby  zaproponowane  do  składu  Komisji  wyraziły  zgodę  na

kandydowanie (Przewodniczący odczytywał poszczególne nazwiska z projektu

uchwały, a wymienione osoby wstawały i składały oświadczenie).

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/43/07.



Ad. 14

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego

Komisji Spraw Społecznych 
Przewodniczący – zapytał, czy Radna Krystyna Maria Estkowska wyraża zgodę

na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

Radna  Krystyna  Maria  Estkowska  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  na

Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/44/07.

Ad. 15

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego

Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

Przewodniczący –  zapytał,  czy  Radny  Wiesław  Barkała  wyraża  zgodę  na

kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.

Radny Wiesław Barkała wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego

Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej  i

Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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



Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/45/07.

Ad. 16

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego

Komisji Bezpieczeństwa
Przewodniczący – poinformował, że podczas rozmowy telefoniczniej z Radnym

Wojciechem  Waldemarem  Żukowski  uzyskał  informację,  że  Radny  wyraża

zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.  

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:

powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr V/46/07.

Ad. 17

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad   Informacja  na  temat  prac  Zarządu Powiatu  i  realizacji

uchwał Rady Powiatu. 

Przewodniczący oznajmił, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Ponieważ  Radni  nie  zgłaszali  uwag,  pytań  ani  wniosków,  Przewodniczący

zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji na temat prac Zarządu Powiatu

i realizacji uchwał Rady Powiatu

Za  -14

Przeciw  -

Wstrzymało się -

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

Rada Powiatu przyjęła informację.

Ad. 18



Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Starosta –  odpowiadając  na  interpelacje  w  sprawie  regulaminu

wynagradzania  nauczycieli,  poinformował,  że  w powyższej  sprawie Zarząd

Powiatu spotykał  się dwukrotnie z przedstawicielami związków zawodowych

(ZNP,  Solidarność).  Jednak  do  chwili  obecnej  nie  ma  określonych  kosztów

oświaty  w  Polsce,  ponieważ  nie  zostało  wydane  rozporządzenie  Ministra

Edukacji  Narodowej  i  Sportu   w  sprawie  stawek  wynagrodzeń  nauczycieli.

Starosta  zapewnił,  że  w  powyższej  sprawie  zostanie  zachowany  termin

regulaminowy tj. Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie regulaminu

wynagradzania  nauczycieli  na  2007r.  w  okresie  dwóch  miesięcy  od  czasu

uchwalenia  budżetu  państwa.   Konsekwencją  wysokości  wynagrodzeń  –  jest

wysokość pochodnych od nich. Zarząd rozważa również, aby w bieżącym roku

dokonać  regulacje  wynagrodzeń  pracowników  administracji  i  obsługi.  Po

podpisaniu  rozporządzenia  MENiS odbędzie  się  kolejne  spotkanie  Zarządu  i

związków  zawodowych.  Przyjmując  zasadę,  że  budżet  powiatu  jest  jawny  i

znana  jest  wysokość  subwencji  oświatowej,  koszty  stałe  funkcjonowania

oświaty,  które  powiat  ponosi  -  czyli  płace,  pochodne,  utrzymanie....  Starosta

zaproponował następującą formułę: związki  mogą dokonać podziału subwencji

na  powyższe  wydatki  ,  bez  dokładania  środków  z  budżetu.  Starosta  ma

świadomość, że nie obędzie się bez dokładania z budżetu na płace i pochodne

pracowników  oświaty.  Starosta  podkreślał,  że  tegoroczna  subwencja  jest

wyższa  o  ok.320  tys.  zł.  Koszty  funkcjonowania  oświaty  w  Polsce  określa

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, mimo że organami prowadzącymi

szkoły są samorządy, ponieważ Minister określa wysokość płac, które stanowią

80% kosztów.  Regulamin, który jest kwestią uzgodnień pomiędzy związkami

zawodowymi  a  Zarządem  Powiatu,  będzie  tematem  najbliższej  Sesji  Rady

Powiatu.

Odpowiadając  na  interpelację  dot.  budowy  ronda  w  Pułtusku  na

skrzyżowaniu  ulic:  Wyszkowskiej,  Grabowej,  Tartacznej,  Starosta

poinformował,  że  zaniepokoiło  go  pismo  Dyrektora  Departamentu



Nieruchomości  i  Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskiego,  w  którym

proponuje, aby samorząd powiatowy sfinansował koncepcję przebudowy drogi,

nie  będąc jej zarządcą. Starosta poinformował, że prowadzone są rozmowy w

celu  sfinansowania  koncepcji  przebudowy  ww.drogi  przez  Urząd

Marszałkowski. Starosta przypomniał, że już około trzech lat temu wnioskował

o  budowę ww. ronda i chodników od mostu Obrońców Pułtuska oraz o budowę

chodników  w  Grominie  i  Kozłówce.  Zatem  obecnie  nie  jest  to  pierwsze

wystąpienie  samorządu  powiatowego  ,  jeżeli  chodzi  o  rozwiązania  ruchu  i

zapewnienie  bezpieczeństwa  na  tym  skrzyżowaniu.  Starosta  w  złożonym

wniosku  zaproponował  wykonanie  sygnalizacji  świetlnej,  jeżeli  nie  jest

możliwa  budowa  ronda  na  skrzyżowaniu  ulic  Wyszkowskiej,  Tartacznej  i

Grabowej. 

Odnosząc się do kolejnej  interpelacji  dotyczącej  budowy chodnika przy ul.

Grabowej w Pułtusku, Starosta podkreślił, że jest to sprawa podnoszona już

nie po raz pierwszy. Koszt zakupu materiałów (kostka betonowa) to ok. 50 zł za

m2.  Jeżeli  samorząd  powiatowy  będzie  stać  na  tą  inwestycję,  będą  wolne

środki,  które  Rada  Powiatu  rozdysponuje,  wówczas  będzie  możliwość  jej

zrealizowania. Starosta podkreślał, że modernizacja drogi Grabówiec – Borsuki

– Mierzęcin  jest  przewidywana do realizacji  w ramach tzw. dużego projektu

drogowego. 

Odnośnie Listu Otwartego opublikowanego w lokalnym tygodniku, Starosta

podkreślił, że nie jest znana osoba, która się pod nim podpisała (widnieje podpis

–  Zarząd  Platformy  Obywatelskiej  PR  w  Powiecie  Pułtuskim–  jednak  nie

wiadomo, czy podpisał  list  Przewodniczący,  jego Zastępca,  cały Zarząd,  czy

wszyscy  przedstawiciele  PO  z  terenu  powiatu...).  Na  jedenaście  pytań

zawartych w liście,  Starosta  ma odpowiedzieć  na  łamach prasy,  ale  niektóre

pytania są nielogiczne i nieaktualne, dlatego chciałby się skontaktować z osobą,

która napisała ten list. Starosta poinformował, że na powyższe pytania zostanie

udzielona wyczerpująca odpowiedź, która zostanie opublikowana w tygodniku.
Wiceprzewodniczący  K.Łachmański –  stwierdził,  że  odpowiedź  na  łamach

prasy jest najlepszym rozwiązaniem. 



Starosta  - w odpowiedzi na interpelacje dotyczącą  dokumentacji technicznej

hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P.Skargi

w Pułtusku poinformował, że sfinalizowanie tej sprawy opóźni się ze względu

na konieczność badań archeologicznych terenu. Z rozmów z prof. Gąsowskim

wynika,  że  większość  działki  jest  przebadana,  jednak  ostatnio  warunki

atmosferyczne nie pozwoliły na dalsze prowadzenie badań. Instytut Archeologii

ma określić zakres prac oraz koszty, jakie będzie należało ponieść w związku z

powyższym. Zarząd Powiatu rozważa organizację konkursu na przygotowanie

koncepcji oraz założeń techniczno-ekonomicznych budowy hali widowiskowo-

sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P.Skargi w Pułtusku. Koncepcja

oraz założenia techniczno-ekonomiczne są niezbędne, aby móc ubiegać się o

środki unijne z ZPORR w ramach Priorytetu VII-  TWORZENIE I POPRAWA

WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO.  Starosta,  jeżeli

będzie  posiadał  dalsze  informacje  na  powyższy  temat,  to  przedstawi  je  na

kolejnej  Sesji.  Prawdopodobnie  wnioski  o  dofinansowanie  projektów  z

Regionalnego Programu Operacyjnego na 2007 r. będzie można składać  w IV

kwartale br.,  albo w I kwartale 2008 r. Starosta poinformował, że rozważana

jest jednak możliwość, że po uzgodnieniu RPO z Komisją Europejską, zostaną

dofinansowania  inwestycje, które znalazły się na listach rezerwowych, zatem

nie ogłaszano by nowego naboru wniosków.  Starosta przypomniał, że projekt

drogowy  powiatu  pułtuskiego  znajduje  się  na  pierwszym  miejscu  listy

rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach działania

1.1. ZPORR. 

Starosta poinformował, że rozważane jest przystąpienie do realizacji programu

BLISKO  BOISKO,  chcąc  pozyskać  środki  na  budowę  boiska  pokrytego

sztuczną nawierzchnią przy ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku, które  byłoby

dostępne  również  dla  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego  im.  A.  Karłowicz  w  Pułtusku.  Zostanie  przeanalizowana

możliwość budowy boiska, ponieważ część terenu na którym miałoby zostać

wybudowane,  jest  obecnie  zajęty  przez  Gminę  Pułtusk  pod  potrzeby  placu

budowy basenu.   Powyższy program został  zainicjowany przez Ministerstwo



Sportu oraz PZU SA i PZU Życie S.A. Dofinansowanie może uzyskać podmiot

(jednostka  samorządu,  klub  lub  ośrodek  sportowy),  który  zobowiąże  się  do

pokrycia  30%  kosztów  projektu,  ponieważ  dofinansowanie  każdego  obiektu

może wynieść maksymalnie 70% kosztów budowy lecz nie więcej niż 320.000

złotych na jedno boisko (PZU przekazuje 40% kosztów, Ministerstwo – 30%).

Warunkiem uzyskania  dofinansowania  jest  terminowe (do  końca  roku  2007)

zakończenie budowy boiska.

Zastępca Dyrektora SPZOZ ds. Finansowych - B.Więcka –poinformowała, że

procedury kontraktowania świadczeń nie zostały zakończone. SPZOZ podpisał

z NFZ wszystkie umowy, poza umowami na specjalistykę.. Zastępca Dyrektora

zaproponowała,  że  po  ostatecznym  zakończeniu  procedur  kontraktowych,

Dyrektor SPZOZ przedłoży pisemna informację na powyższy temat. 
Radny  K.Łachmański -   zapytał,  jak  NFZ  ustosunkował  się  do  zapłaty  za

nadwykonania w kwocie 300.000 zł.
Starosta –  poinformował,  że  SPZOZ w Pułtusku  przegrał  konkurs  na usługi

specjalistyczne  z  zakresu  kardiologii  z  jednym z  pułtuskich  niepublicznych

zakładów opieki  zdrowotnej.  Zarząd Powiatu  w porozumieniu  z  Dyrektorem

SPZOZ  postanowił,  że  mimo  braku  zakontraktowanych  usług,  ponieważ

pacjenci zgłaszają taką potrzebę, będzie funkcjonowała poradnia kardiologiczna

(niestety wydłużył się okres oczekiwania na wizytę).

Odnośnie  nadwykonań  Starosta  poinformował,  że  łączna  kwota  za

nadwykonanie usług wynosi 300.000 zł, natomiast NFZ zaproponował zapłatę

w  wysokości  11.000  zł,  czyli  ok.3%  (w  Płońsku:  nadwykonania  to  ponad

500.000 zł, a Fundusz proponuje  17.000 zł). Około 60 powiatów w Polsce ma

skumulowany dług powiatu i zakładu opieki zdrowotnej wyższy niż 60% (czyli

niemożliwym będzie wykup obligacji, jak proponuje Ministerstwo Zdrowia, ze

względu  na  brak  możliwości  ich  poręczenia).  Obecnie  zadłużenie  służby

zdrowia  wynosi  ok.  6  miliardów  złotych.  Do  powyższych  obciążeń  należy

jeszcze doliczyć roszczenia płacowe lekarzy, to jest ok. 4-5 miliardów zł. Jeżeli

w  jakimkolwiek   szpitalu  w  Polsce  zostałyby  podjęte  decyzje  o  likwidacji

oddziału, natychmiast związki zawodowe  podjęłyby decyzję o protestach, co

dodatkowa  zaostrzałoby  i  tak  trudną  sytuację  służby  zdrowia.  Jednym  z



rozwiązań zaproponowanych przez związki zawodowe jest zwiększenie składki

na opiekę zdrowotną, ale byłoby to równoznaczne ze zwiększeniem obciążeń

pracodawcy.  Minister  Zdrowia  stwierdził,  że  z  wyrokami  Trybunału

Konstytucyjnego  się  nie  dyskutuje.  Programem oddłużenia  szpitali  objętych

zostało  11  szpitali  –  ale  są  to  tzw.  szpitale  strategiczne,  czyli  renomowane

ośrodki,  kliniki.  Tworzona  jest  sieć  szpitali  w Polsce,  na  której  weryfikację

będzie  wpływała  również  kondycja  finansowa  szpitali.  Ananlizując

zapotrzebowanie  łóżek  w wojewóztwie  mazowieckim,  Starosta  stwierdził  że

największy  deficy  łóżek   jest  w  zakresie  rehabilitacji.   Dlatego,  Starosta  w

imieniu  samorządu  powiatowego  wystąpił  do  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego  z  propozycją  utworzenia  szpitala  specjalisstycznego-

rehailitacyjnego. 

Radna K.Estkowska – ponieważ na kolejnej Sesji, Radę Powiatu czeka dyskusja

w sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  w  2007  r.,  zwróciła  się  z

prośbą  o  przekazanie  kalkulacji  propozycji  związkowych  (uwzględniając

również  koszty  wynikające  z  Kodeksu  pracy).  Patrząc  jednostkowo  na

propozycje związków zawodowych wydają się one dosyć rozsądne. 

Radna zapytała również, że jeżeli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie

sfinansowałby  koncepcji  budowy  ronda  w  Pułtusku,  na  skrzyżowaniu  ulic

Wyszkowskiej, Tartacznej, Grabowej, jaki byłby jej koszt ? Radna stwierdziła,

że  powiat  występował  do  gmin  o  współfinansowanie  modernizacji  dróg

powiatowych,  zatem  może  byłaby  możliwość,  aby  powiat  sfinansował

koncepcję przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej. 

Ad. 19

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku posiedzenia – Wolne wnioski. 

Przewodniczący   zaproponował,  aby  Radę  Powiatu  w  Powiatowej  Radzie

Zatrudnienia  w  Pułtusku  reprezentowali  –  Pan  Zbigniew  Szczepanik,  Pani

Krystyna Estkowska, Pan Wiesław Cienkowski.  

Wszystkie ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na członków Powiatowej

Rady Zatrudnienia.



W związku  z brakiem innych propozycji dotyczących składu Powiatowej Rady

Zatrudnienia, Przewodniczący zarządził głosowanie 

Za  -13

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brał udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady.

Rada Powiatu wybrała przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

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

Ad. 20 Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący – przystąpił do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad

Zamknięcie  Sesji. Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został

wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w  obradach  Radnym  i  zaproszonym

gościom.  Przewodniczący  zamknął  V  Sesję  Rady  Powiatu  wypowiadając

formułę: ”Zamykam Sesję”.

    Protokółowały:      Przewodniczył obradom:
      
        Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski

     Dorota Sobotka Przewodniczący Rady 


