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Protokół nr XVIII/08 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

w dniu 25 kwietnia 2008r.  

 
początek posiedzenia – godz. 15.00 

Ad. 1 Otwarcie Sesji  

Przewodniczący Rady – Pan Czesław Czerski - otworzył osiemnastą Sesję Rady 

Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 

uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał 

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego 

- Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wójtów Gmin Powiatu 

Pułtuskiego oraz Burmistrza Pułtuska, Pana Tadeusza Nalewajka, 

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady  - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego 

porządku obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Na salę rady wszedł Radny Wojciech śukowski.  

Stan Radnych obecnych na Sesji -  13. 

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

Starosta Pułtuski  - poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu proponuje uzupełnienie 

porządku obrad Sesji o niŜej przedstawione punkty:  

1) podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych – dróg  połoŜonych na terenie Gminy Winnica i Gminy 

Świercze. 

Sprawa dotyczy pozbawienia drogi Gnaty Lewiski – Gnaty Szczerbaki– 

Kowalewice  kategorii dróg powiatowych. Zarząd Powiatu posiada juŜ 

wymaganą opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego dlatego teŜ proponuje 

uzupełnienie porządku Sesji o ten punkt. Poza tym ww. temat był omawiany na 

posiedzeniach komisji Rady Powiatu.  
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Starosta zaproponował aby ten temat został umieszczony w punkcie 12a 

porządku obrad.  

 

2) podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu 

konkursowego pt. „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Pułtusku”  

Starosta poinformował, Ŝe projekt będzie realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i obejmuje dofinansowanie zatrudnienia 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku realizujących działania na 

rzecz bezrobotnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pułtusku.  

Zaproponował aby ten temat został umieszczony  w punkcie 12b porządku 

obrad.  

 

3) podjęcie  uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt.: 

„Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008” 

Starosta poinformował, Ŝe projekt równieŜ będzie realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i obejmuje dofinansowanie staŜy i prac 

interwencyjnych. 

Zaproponował aby ten temat został umieszczony  w punkcie 12c  porządku 

obrad.  

 

4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej  

Starosta poinformował, Ŝe uchwała dotyczy wyraŜenia zgody na zawarcie przez 

Zarząd Powiatu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa 

wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i 

młodzieŜy” do kwoty 200.000zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. Dla zabezpieczenia realizacji zadania wymagany jest weksel                  

„in  blanco”. Stąd teŜ propozycja uchwały. 
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Zaproponował aby ten temat został umieszczony  w punkcie 13a  porządku 

obrad.  

 

Starosta poinformował, Ŝe powyŜsze tematy zostały pozytywnie zaopiniowany 

na dzisiejszym posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami. 

Za      13 Radnych 

Przeciw      - 

Wstrzymało się      - 

Wnioski zostały przyjęte. 

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XVI i XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2007. 

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Pułtusku w 2007r. 

7. Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 

Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŜarowej, zagroŜeniach 

poŜarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu 

pułtuskiego. 

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2007.  

9. Podjęcie  uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 

2008. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III 

kwartał 2007r. 
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11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej działającej przy SP ZOZ w Pułtusku   

12. Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

dróg połoŜonych na terenie Miasta Pułtusk  

12a) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: pozbawienia kategorii dróg  

     powiatowych – dróg  połoŜonych na terenie Gminy Winnica i Gminy 

Świercze  

12b) Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu  

      konkursowego pt. „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy  

      w Pułtusku”  

12c) Podjęcie  uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt.: 

„Praca,  

      szansa i Ty, Pułtusk 2008”  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r.  

13a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu pułtuskiego za 

2007r. 

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego, 

b)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 

przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 

2007r.  

c) przedstawienie uchwały Nr 1/08 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Pułtusku z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie:  wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007r. 

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

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu  pułtuskiego za rok 

2007. 

f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2007r.,  przyjętym uchwałą nr 1/08. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

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

powiatu na 2008r. 

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    13 Radnych  

Przeciw   - 

Wstrzymało się  - 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady  – zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego 

porządku obrad Przyjęcie protokołu szesnastej i siedemnastej Sesji Rady 

Powiatu 

Przewodniczący poinformował, Ŝe do dnia dzisiejszego nie wpłynęły Ŝadne 

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu.  

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

sprawie? 

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołów szesnastej i siedemnastej  Sesji Rady Powiatu 

Za   13 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  
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Protokóły nr XVI/08 oraz XVII/08 zostały przyjęte.   

Ad. 4 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego 

porządku obrad  „Interpelacje  i zapytania radnych”.  

Przewodniczący poprosił  o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Dariusz Mikuś – w związku z faktem, Ŝe od pewnego czasu zamknięte są 

oddziały  neonatologii i pediatrii w SP ZOZ w Pułtusku, Radny zapytał czy jest 

przewidziane i w jakim terminie ponowne otwarcie ww. oddziałów.   

Ponadto Radny poinformował, Ŝe w związku ze złoŜeniem przez Dyrektora SP 

ZOZ w Pułtusku Pana Michała Borkowskiego rezygnacji z pełnionej funkcji, 

chciałby uzyskać informację, czy zostały podjęte jakieś działania celem 

nawiązania współpracy z nowym dyrektorem, który przejąłby obowiązki 

dotychczasowego Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku. 

 

Radna Krystyna Estkowska - poprosiła o uzupełnienie odpowiedzi na 

interpelację, którą zgłosiła na poprzedniej Sesji dot. funduszu zdrowotnego.  

Radna wyjaśniła, Ŝe w odpowiedzi pisemnej uzyskała informację, Ŝe organ 

prowadzący umieszcza w budŜetach jednostek oświatowych odpowiednie środki 

finansowe na pomoc zdrowotną.  

Natomiast zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący 

określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i 

sposób ich przyznawania. Niestety w uzyskanej odpowiedzi na interpelację ww. 

informacje nie zostały zawarte.    

Ponadto Radna poinformowała, Ŝe na jednym z posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu zgłaszała prośbę do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

Pana Kazimierza StrzyŜewskiego o czyszczenie ulic, m.in. ul. Bartodziejskiej. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. K. StrzyŜewski – 

poinformował, Ŝe ulica Bratodziejska została juŜ oczyszczona po okresie 

zimowym.  
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Radny Stanisław Kaczmarczyk – zapytał na jakim etapie jest realizacja projektu, 

w którym została uwzględniona modernizacja drogi Gładczyn – Zatory – 

Popowo. Ponadto zapytał, czy są podejmowane prace w stosunku do drogi 

Pułtusk – Pniewo – Wyszków.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – p. Krzysztof Łachmański – poinformował, Ŝe na 

Sali Rady jest obecny Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan 

Witold Chrzanowski, w związku z tym prosił o potwierdzenie, czy prawdą jest, 

Ŝe Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do remontu drogi 

wojewódzkiej nr 571 relacji Pułtusk – Nasielsk.  

Ponadto Wiceprzewodniczący zapytał, czy Radni Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego pracują nad tym, które drogi wojewódzkie na terenie powiatu 

pułtuskiego będą realizowane? 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z tym, Ŝe jest inicjatywa budowy 

pomnika figury Jana Pawła II zapytał, czy Zarząd Powiatu przewidział na ten 

cel środki finansowe? 

 

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, Ŝe Komisja Polityki Regionalnej i Promocji na 

posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2008r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące 

przedmiotem obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska – 

poinformowała, Ŝe Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 16 

kwietnia 2008r.  pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji.  
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech śukowski – 

poinformował, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 

15 kwietnia 2008r.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

 

Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska -  

poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów obradowała na posiedzeniu 

w dniu 16  kwietnia  2008r. oraz w dniu dzisiejszym. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XVIII 

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Ad. 5  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za 

rok 2007. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Radni otrzymali informację na piśmie. 

Zapytał czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyŜszej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2007. 

Za   12 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -        

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

 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 6  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2007r. 
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Przewodniczący poinformował, Ŝe Radni otrzymali informację na piśmie. 

Zapytał czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyŜszej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Pułtusku w 2007r.: 

Za   13 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -       

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

Ad. 7 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony 

przeciwpoŜarowej, zagroŜeniach poŜarowych i innych miejscowych oraz 

zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. 

 

Przewodniczący poinformował, Ŝe Radni otrzymali informację na piśmie. 

Zapytał czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyŜszej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem informacji Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 

Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŜarowej, zagroŜeniach 

poŜarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym 

powiatu pułtuskiego: 

Za   13 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -       

Informacja  została przyjęta.  

 

Ad. 8  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2007.  
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Przewodniczący poinformował, Ŝe Szanowni Radni otrzymali informację na 

piśmie. Zapytał czy ktoś z Państwa Radnych, chciałby zabrać głos w powyŜszej 

sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem sprawozdania z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2007. : 

Za   13 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -       

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Ad. 9  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad Podjęcie  uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w roku 2008. 

 

Na salę rady wszedł Radny Zbigniew Szczepanik.  

Stan Radnych obecnych na Sesji - 14. 

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2008 i zarządził głosowanie nad 

jej podjęciem: 

Za   14 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

 

Uchwała Nr XVIII /133 /08 została podjęta.  

Ad. 10  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
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finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Pułtusku za III kwartał 2007r. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania  w sprawie uchwały? 

Wiceprzewodniczący rady – p. K. Łachmański – zwrócił się Zastępcy Dyrektora 

ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku Pani Bogusławy Więcek o krótką 

informację nt. sprawozdania  za III kwartał 2007r. oraz nt. bilansu za rok 2007.  

Z-ca Dyrektora SP ZOZ  ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, 

Ŝe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku zakończył III 

kwartał 2007r. zyskiem w wysokości ok. 2 mln zł.  

Na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego wpłynęło umorzenie w całości 

poŜyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań 

wobec pracowników z tytułu ustawy „203” w kwocie 3.021.134,93zł.   

Dyrektor wyjaśniła, Ŝe ww. środki finansowe zostały “skonsumowane” oraz nie 

wpłynęły na poprawienie płynności finansowej zakładu. Są to środki wirtualne.  

Odnośnie pytania dot. bilansu SP ZOZ za 2007r. – Dyrektor wyjaśniła, Ŝe bilans 

został zakończony wynikiem dodatnim i na tę sytuację równieŜ miało wpływ 

umorzenie ww. poŜyczki.  

Poza tym do przychodu zostały wprowadzone nadwykonania wynikające z 

faktu, iŜ SP ZOZ otrzymał środki finansowe za porady wykonywane  w 7 

poradniach specjalistycznych za okres 2,5 miesiąca w wysokości 148.000 zł. 

Dyrektor poinformowała, Ŝe 15 lutego 2008r. SP ZOZ podpisał umowy – ugody 

z Narodowym Funduszem Zdrowia za nadwykonania dotyczące 2007 roku w 

następujących obszarach: specjalistyka, lecznictwo zamknięte, rehabilitacja, 

umowy na świadczenia współfinansowane. Największą ugodę SP ZOZ podpisał 

w obszarze lecznictwa zamkniętego – w sumie kwota podpisanych ugód to ok. 

400.000 zł.  

Dyrektor poinformowała, Ŝe mimo podpisanych umów – ugody – środki do tej 

pory nie zostały przekazane. Na zakończenie Z-ca Dyrektora SP ZOZ 

poinformowała, Ŝe ościenne szpitale równieŜ mają problemy związane z 

wyegzekwowaniem środków z NFZ. 

Sytuacja ta powoduje ograniczenie środków na bieŜącą działalność i skutkuje 

zobowiązaniami wymagalnymi w zakresie dostawy towarów i usług.  
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Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Pułtusku za III kwartał 2007r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za   14 Radnych  

Przeciw    -   

Wstrzymało się    -  

 

Uchwała Nr XVIII /134 /08 została podjęta.  

Ad. 11  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Pułtusku   

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP 

ZOZ w Pułtusku  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za    10 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się    4 Radnych   

Uchwała Nr XVIII /135 /08 została podjęta.  

 

Ad. 12  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych dróg połoŜonych na terenie Miasta Pułtusk  

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: 

pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg połoŜonych na terenie Miasta 

Pułtusk i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 
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Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /136 /08 została podjęta.  

 

Ad. 12a 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych – dróg  połoŜonych na terenie Gminy Winnica i Gminy 

Świercze. 

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały? 

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański – poinformował, Ŝe Rada Miejska w 

Pułtusku podjęła uchwałę wyraŜającą intencje przejęcia dróg połoŜonych na 

terenie miasta Pułtusk. Radny zapytał, czy równieŜ  Gmina Winnica oraz Gmina 

Świercze podjęły uchwały w sprawie intencji przejęcia tych dróg? 

Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, Ŝe procedura pozbawienia drogi na odcinku 

Gnaty Lewiski – Kowalewice - kategorii dróg powiatowych została wszczęta na 

wniosek Wójta Gminy Winnica i Świercze poniewaŜ przez teren ww. gmin ta 

droga przebiega. Po uzyskaniu pozytywne opinii powiatów ościennych w 

porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego , Zarząd Powiatu w 

Pułtusku zaproponował Radzie Powiatu podjęcie uchwały jak w przekazanym 

projekcie uchwały.  

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w 

sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg  połoŜonych na terenie 

Gminy Winnica i Gminy Świercze i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /137 /08 została podjęta.  

Ad. 12b 
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Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji 

projektu konkursowego pt. „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Pułtusku” . 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pułtusku Pana Witolda Chrzanowskiego. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – p. Witold Chrzanowski - 

poinformował, Ŝe projekt pn. „Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Pułtusku” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług rynku 

pracy poprzez dostosowanie tej jakości do standardów podstawowych usług 

rynku pracy oraz zwiększających się ustawicznie wymagań bezrobotnych. Cel 

ten wybrano z uwagi na coraz  większą „konkurencję” w zakresie obsługi osób 

bezrobotnych, głównie wśród firm prywatnych. Dlatego teŜ poprzez realizację 

ww. Projektu nastąpi ulepszenie sposobu działania Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pułtusku,  zwiększenie zatrudnienia, które pozwoli na to aby  kaŜdy petent 

otrzymywał dla siebie tyle czasu i uwagi urzędnika , ile wymaga tego skuteczne 

załatwienie jego sprawy.  

Dyrektor poinformował, Ŝe dotychczasowa liczba pracowników PUP w 

Pułtusku nie daje takiego komfortu pracy, a tylko wymusza szybkie i nie zawsze 

do końca zadowalające działanie na rzecz bezrobotnego. Szkolenie nowych 

pracowników PUP oraz dofinansowanie ich zatrudnienia pozwoli na 

upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w regionie.  

Rezultaty, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu to np. 

zatrudnienie 4 pośredników pracy, 3 doradców zawodowych, przeszkolenie 2 

pracowników nowozatrudnionych (pośrednika pracy  i doradcę zawodowego).  

BudŜet projektu – koszt ogółem – 179.035zł  w tym wkład własny: – 24.641,40 

zł– budŜet jednostki samorządu terytorialnego - 2.213,85 zł – Fundusz Pracy w 

dyspozycji powiatu oraz wnioskowane dofinansowanie – 152.179,75zł.  

Dyrektor zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały zgodnie z 

przekazanym projektem.  
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: 

przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt. „Twoje miejsce jest w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku” i zarządził głosowanie nad jej 

podjęciem.  

Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /138/08 została podjęta.  

Ad. 12c 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad podjęcie  uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji 

projektu pt.: „Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008”  

Przewodniczący poproszę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o 

przedstawienie projektu uchwały. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – p. Witold Chrzanowski - 

poinformował, Ŝe  projektu pn. „Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008” będzie 

realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt jest adresowany do osób szczególnie zagroŜonych bezrobociem, 

wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z 20 kwietnia 2004 r. NaleŜą do nich: bezrobotni do 25 roku Ŝycia., osoby 

długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia, bez kwalifikacji zawodowych, bez 

doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie 

wychowujący co najmniej jedno dziecko  do 18 r. Ŝycia, bezrobotni, którzy po 

odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz osoby 

niepełnosprawne. Głównym celem projektu jest dostosowanie działań 

realizowanych w ramach tego projektu do indywidualnych potrzeb lokalnego 

rynku pracy. Przy ustawicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 

niezwykle istotna jest umiejętna aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, a takŜe rozwój 

aktywności zawodowej w regionie. Celem projektu jest nie tylko zrealizowanie 
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poszczególnych rzeczowych zadań, ale takŜe kładzenie nacisku na właściwą 

identyfikację potrzeb poszczególnych beneficjentów oraz wybór 

najwłaściwszego instrumentu rynku pracy. Dostosowanie tych działań do 

poszczególnych grup będzie słuŜyło zwiększeniu skuteczności całego projektu i 

osiągnięciu nie tylko mierzalnych efektów, m.in. długofalowego zadowolenia 

beneficjentów, tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu Pracy, ale takŜe 

ograniczy liczbę osób rezygnujących z projektu.  

Rezultaty, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu to m.in.: odbycie 

staŜu przez 100 osób, odbycie przygotowania zawodowego przez 20 osób, 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 43 uczestników, ukończenie przez 

19 osób indywidualnych szkoleń zawodowych, ukończenie przez 30 osób 

grupowego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (ABC Przedsiębiorczości), 

przyznanie 45 uczestnikom jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. BudŜet projektu – koszt ogółem – 1.635.180,45 zł, w tym wkład 

własny – 286.128,03 zł (w tym wkład prywatny – 48. 059,96 zł) oraz 

wnioskowane dofinansowanie 1.349.052,42 zł. 

Dyrektor zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały zgodnie z 

przekazanym projektem.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: 

przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008 i 

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /139/08 została podjęta.  

Ad. 13  

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu na 

2008r. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie 

zmian budŜetu powiatu na 2008r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  
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Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /140/08 została podjęta.  

 

Ad. 13a 

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu 

porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie 

ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i zarządził głosowanie nad jej 

podjęciem.  

Za    14 Radnych  

Przeciw     -   

Wstrzymało się     - 

Uchwała Nr XVIII /141/08  została podjęta.  

Na salę rady  wszedł Radny Krzysztof Pieńkos.  

Stan Radnych obecny na Sesji - 15.  

 

O godz. 16.20 Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.  

 

Ad. 14  

Po przerwie o godz. 16.30 Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 

budŜetu powiatu pułtuskiego za 2007r.   

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „A”   

porządku obrad „wystąpienie Starosty Pułtuskiego” 

Przewodniczący zwrócił się do Starosty o zabranie głosu.  
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Starosta Pułtuski poinformował, Ŝe zadania przyjęte na rok 2007, określone 

uchwałą budŜetową i kolejno uchwałami zmieniającymi budŜet zostały 

zrealizowane. 

Wykonano dochody budŜetowe, nie przekroczono wydatków. Na plan 

dochodów w wysokości: 48.819.110 zł wykonano: 49.551.811,33 zł tj. 101,5% 

Na planowane wydatki w wysokości: 50.170.879 zł wykonano wydatki w 

wysokości: 48.577.583,99 zł tj. 96,8% planu. 

Wynik finansowy budŜetu jest dodatni i  wynosi: 2.325.997,96 zł. 

 Zadania inwestycyjne przyjęte w budŜecie na ogólną kwotę: 11.058.817 

zł. wykonano  na kwotę 11.013.916,13 zł.  

Wydatki inwestycyjne stanowią ok. 23% ogółem wykonanych wydatków. 

Z najwaŜniejszych zadań inwestycyjnych naleŜy wymienić: 

 

I. Modernizację dróg - ogółem:  2.227.806,74 zł, 

w tym:  

- przebudowa drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-

Gąsiorowo  801.565,77 zł, 

- przebudowa drogi powiatowej – Pokrzywnica-Błędostowo-

Krzyczki odcinek Smogorzewo Włościańskie  210.464,34 zł, 

- przebudowa drogi powiatowej – Pułtusk-Trzciniec-

Gościejewo odcinek Pułtusk-Trzciniec  1.215.776,63 zł 

II. Pozostałe inwestycje ogółem: 8.786.109,39 zł 

 - budowa szpitala w Pułtusku -  8.176.042,57 zł 

  w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2007 w 

kwocie  

964.057,00 zł 

- budowa płyty gnojowej w DPS Ołdaki 18.567,25 zł 

- zakup samochodu dostawczego dla ZDP w Pułtusku 29.999,80 zł 

- zakup sprzętu do bieŜącego utrzymania dróg dla ZDP 

(przecinarka do asfaltu i rębak do gałęzi) 

54.799,00 zł 
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- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Białowiejskiej 5 16.885,00 zł 

- zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla 

PINB 

4.500,00 zł 

- instalacja agregatu prądotwórczego w Starostwie 

Powiatowym 

2.500,00 zł 

- zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa 

Powiatowego 

 36.074,69 zł 

- zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego 13.161,36 zł 

- zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego 59.073,01 zł 

- montaŜ bramy garaŜowej wraz z odciągiem spalin w KPPSP 80.000,00 zł 

- zakup sprzętu ratowniczego (skokochron, agregat 

oddymiający)         oraz programu komputerowego “System 

wspomagania decyzji” dla KPPSP  

37.619,26 zł 

- zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych                                                                                                              

im. J. Ruszkowskiego  

4.000,00 zł 

- zakup sprzętu dla Przychodni SPZOZ – Zakład Rehabilitacji 35.525,00 zł 

- montaŜ systemu alarmowego i przeciwpoŜarowego w DPS 

Ołdaki 

80.525,15 zł 

- zakup pralnico-wirówki oraz magla prasującego dla DPS 

Ołdaki 

44.473,80 zł 

w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2007 w 

kwocie: 

19.476,00 zł 

- zakup pralnicy oraz sprzętu kuchennego dla DPS Obryte 47.962,00 zł 

- likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW  32.798,64 zł 

- zakup elektrycznej obieraczki do ziemniaków dla SOSW 4.999,00 zł 

- zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

6.603,86 zł 

Działania Zarządu były nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków. 
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Ogółem w trakcie roku pozyskano środki na kwotę 11.386.693,56 zł, co stanowi 

23 % wykonanych dochodów. 

Z waŜniejszych moŜna tu wymienić:  

1)   pomoc finansowa z gmin: 745.932,00 zł 

      -   na prace geodezyjne   

            z Gminy Pokrzywnica    

            z Gminy Obryte 

72.500,00 zł 

70.000,00 zł 

2.500,00 zł 

     -   na modernizację dróg    

            z Gminy Winnica 

            z Miasta Pułtusk 

201.972,00 zł 

50.000,00 zł 

151.972,00 zł 

     -  na budowę szpitala  

            z Miasta Pułtusk 

 

471.460,00 zł 

2)  środki w ramach porozumień z Urzędem Marszałkowskim                7.165.342,26 

zł 

- na modernizację dróg  911.832,00 zł 

- na budowę szpitala        6.233.743,11 

zł 

- na zakup programów komputerowych, ubrań specjalnych, 

sprzętu ratowniczego dla KPPSP 19.767,15 zł 

3)  dotacja z  WFOŚiGW na zakup ubrań specjalnych oraz    

       sprzętu  ratowniczego dla KPPSP 24.213,26 zł 

4)  środki pozyskane w ramach umowy ze Spółdzielnią   

      Mieszkaniową na zakup skokochronu 5.000,00 zł 

5) pomoc finansowa na modernizację dróg z Wojewódzkiego                         

   Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych      70.000,00 zł 

6) dotacja dla domów pomocy społecznej      535.520,00 zł 

7) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru   

         Budowlanego    22.370,00 zł 
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8) dotacja dla Z.Sz. Rolniczych w Golądkowie z Ministerstwa  

        Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy 

dydaktycznych                                                               394.215,00 zł 

9) dotacje od dysponenta środków na zwiększenie budŜetu dla   

    Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej          365.847,00 zł 

10) dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za   

    bezrobotnych bez prawa do zasiłku 5.000,00 zł 

11) środki z funduszu prewencyjnego PZU 9.500,00 zł 

12)  dotacja z MUW na prowadzenie spraw paszportowych  3.219,00 zł 

13)  zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej          528.248,00 zł 

14) środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów   2.286,00 zł 

15)  dotacja na dodatki socjalne dla pracowników PCPR  3.000,00 zł 

16)  stypendia dla uczniów z Kuratorium Oświaty   11.600,00 zł 

17) dotacja na działalność Zespołu do Spraw Orzekania                

    o Niepełnosprawności  6.500,00 zł 

18)  dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe dla rolnictwa          30.000,00 zł 

19)  środki z budŜetu UE dopłata do gruntów rolnych 17.134,99 zł 

20)  środki z budŜetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na    

    przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-

Skórznice-   Gąsiorowo 450.000,00 zł 

21) dotacja celowa z budŜetu państwa z przeznaczeniem na   

     sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za  

     przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym     

     wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 14.594,75 zł 

22) dotacja celowa z budŜetu państwa na dofinansowanie  

     zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych  

     zestawów do monitoringu wizyjnego 21.600,00 zł 
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23) dotacja celowa z budŜetu państwa na dofinansowanie  

    działalności punktów konsultacyjnych organizowanych          

         w  szkołach 5.515,00 zł 

24) dotacja celowa z budŜetu państwa na zakup Ambulansu R    

      z wyposaŜeniem 350.000,00 zł 

25) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz              

          z budŜetu państwa na realizację projektu “Reorientacja  

      zawodowa szansą na rozwój”  579.575,72 zł 

26) środki z budŜetu państwa na realizację projektu “Zakup 

      aparatury medycznej - kolonoskopu” 20.480,58 zł 

 

Dobra realizacja dochodów i nieprzekroczenie wydatków spowodowało, Ŝe 

wynik powiatu za rok 2007 jest dodatni i wynosi 2.325.997,96 zł. 

 

Na koniec 2007 roku zobowiązania powiatu wynoszą ogółem: 8.585.722,16 zł. 

Na kwotę tę składają się: 

1. Kredyty i poŜyczki zaciągnięte przez powiat w latach 

poprzednich  

3.285.722,16 

zł 

 w tym:  

 - kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord - 2.632.500,00 

zł 

 a) kredyt na budowę szpitala w Pułtusku 1.120.000,00 

zł 

 b) kredyt na modernizację dróg powiatowych 980.000,00 zł 

 c) kredyt na modernizację dróg powiatowych 532.500,00 zł 

 - kredyt inwestycyjny na modernizację dróg powiatowych, 

  zaciągnięty w banku BGK 

78.200,16 zł 
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 - poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska 

  i Gospodarki Wodnej 

575.022,00 zł 

 a) na modernizację budynku Zespołu Szkół  

    im. B. Prusa w Pułtusku 

91.264,00 zł 

 b) na modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych 

    im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

314.363,00 zł 

 c) na modernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych 

    w Golądkowie 

100.287,00 zł 

 d) na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Pułtusku 69.108,00 zł 

2. Wyemitowane obligacje komunalne: 5.300.000,00 

zł 

 - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, 

zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku 

LO, zakup samochodu bojowego dla KPPSP, modernizacja 

dróg) 

4.800.000,00 

zł 

 - w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy 

szpitala w Pułtusku 

500.000 zł 

 

 Zabierając głos w dyskusji podkreśliłem tylko najistotniejsze elementy 

dobrego  i prawidłowego wykonania budŜetu. 

Wnioskuję więc do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „B” 

porządku obrad przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. w sprawie wydania opinii 

o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu 

z wykonania budŜetu za 2007r.  
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Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik,  aby w jego imieniu przedstawiła 

uchwałę   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku 

sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2006r. 

Skarbnik Powiatu p. Krystyna Rzepnicka odczytała treść uchwały. Uchwała 

stanowi załącznik do nin. protokółu.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „C” 

porządku obrad przedstawienie uchwały Nr 1/08 Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Pułtusku z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie:  wniosku o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007r. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o 

przedstawienie Uchwały Nr 1/08 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie:  wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2006r., 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Krzysztof. Pieńkos przedstawił uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „D” 

porządku obrad 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 Rady 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 Powiatu – Krystyna Rzepnicka przedstawiła uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik do nin. protokółu.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „E” 

porządku obrad Dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w 
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Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu  pułtuskiego za rok 2007. 

Przewodniczący Rady - poprosił Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa – 

Pana Wojciecha śukowskiego o przedstawienie stanowiska Komisji na temat 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok 2007. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech śukowski - 

poinformował, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 

2008r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu 

pułtuskiego za 2007r. 

Do wykonania budŜetu Komisja nie wniosła Ŝadnych zastrzeŜeń. BudŜet 

wykonano prawidłowo.  

Pomimo trudności finansowych środki przeznaczano nie tylko na wydatki 

bieŜące, ale równieŜ na działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego między innymi na  modernizację dróg powiatowych. 

Poza tym pozyskano środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej 

StraŜy PoŜarnej  na zakup sprzętu ratowniczego oraz na montaŜ bramy 

garaŜowej wraz z odciągiem spalin. 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budŜetu powiatu za 2007r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie 

absolutorium. 

 

Przewodniczący Rady - poprosił Przewodniczącą Komisji BudŜetu i Finansów – 

Panią Henrykę Pielachowską  o przedstawienie stanowiska Komisji na temat 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok 2007. 

 

Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska -  

poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 16 

kwietnia 2008r.. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu 

pułtuskiego za rok 2007, 

Sprawozdanie odzwierciedla wszystkie istotne elementy budŜetu, jego przebieg, 

zmiany w trakcie roku i wykonanie.  
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Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budŜetu naleŜy 

wymienić: 

1. prawidłowe wykonanie dochodów budŜetu, tj. 101,5%  

2. prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 96,8%  

Ponadto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo 

ograniczonych środków finansowych nie wystąpiło przekroczenie wydatków. 

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych. 

RównieŜ  zaangaŜowano znaczne środki finansowe na zadania inwestycyjne, tj. 

ok. 22,7%  wykonanych wydatków.   

Istotnym elementem jest pozyskanie przez Zarząd Powiatu środków 

dodatkowych,  które stanowią  23,4% wykonanych dochodów budŜetu powiatu.  

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

wykonania budŜetu za 2007r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady - poprosił Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 

Panią Krystynę Estkowską  o przedstawienie stanowiska Komisji na temat 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok 2007. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Krystyna Estkowska-  

poinformowała, Ŝe Komisja Spraw Społecznych ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu powiatu za 2007r  zapoznała się na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 

2007r.  

Komisja nie wniosła zastrzeŜeń do wykonania budŜetu.  

Pomimo trudności finansowych i niewystarczającego poziomu środków w 

stosunku do potrzeb , równieŜ w dziale oświata i opieka społeczna – budŜet 

wykonano prawidłowo, nie przekroczono planowanych wydatków.  

Dzięki staraniom pozyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w wysokości 528.248zł  na dofinansowanie: 

1. wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ,  

2. wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących w obiektach 

oświatowych,  
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3. wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.  

 

Ponadto waŜnym elementem dobrego wykonania budŜetu jest przeznaczenie 

znacznych środków na zadania inwestycyjne w szczególności na: 

1. budowę szpitala w Pułtusku, 

2. zakup sprzętu dla Przychodni SP ZOZ – Zakład Rehabilitacji,  

3. likwidację barier architektonicznych na terenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego,  

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje wykonanie budŜetu za 2007r. 

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

 

Przewodniczący Rady - poprosił Przewodniczącego Komisji Polityki 

Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesława Barkałę o przedstawienie stanowiska 

Komisji na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 

rok 2007. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław 

Barkała  - poinformował, Ŝe Komisja  Polityki Regionalnej i Promocji  na 

posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2008r. zapoznała się ze sprawozdaniem z 

wykonania budŜetu powiatu pułtuskiego za rok  2007. Komisja stwierdziła, Ŝe 

budŜet wykonano prawidłowo i nie wniosła do niego zastrzeŜeń. 

Ponadto w ramach budŜetu przeznaczono równieŜ środki na  modernizację  

1. drogi Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo  

2. drogi na odcinku Smogorzewo Włościańskie  

3. drogi na odcinku Pułtusk – Trzciniec   

Poza tym zakupiono samochód dostawczy oraz sprzęt do bieŜącego utrzymania 

dróg  dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku  

RównieŜ w ramach budŜetu powiatu pułtuskiego ze środków funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności realizowane były projekty: 

Euroalternatywa 2, stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

studentów, budowa płyty gnojowej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.  
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Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie opiniuje wykonanie 

budŜetu za 2007r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium 

Zarządowi Powiatu.  

 

Przewodniczący  - zapytał czy ktoś z Radnych chciały zabrać głos w sprawie?  

Wiceprzewodniczący Rady - Pan Krzysztof Łachmański – Przewodniczący 

Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej Rady Powiatu 

poinformował, Ŝe Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi 

Pułtuskiej dokonał szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu za 2008r. Klub z uwagą wysłuchał takŜe komentarzy do sprawozdania 

przedstawionych przez Skarbnika Powiatu i Wicestrostę Pułtuskiego. Ocena, 

która zostanie przedstawiona nie dotyczy Zarządu Powiatu w obecnym składzie. 

Jest ona podsumowaniem pracy Zarządu pod przewodnictwem Starosty 

Pułtuskiego – Tadeusza Nalewajka.  

W projekcie budŜetu powiatu na 2007r. uchwalonym 27 grudnia 2006r. 

zakładano pozyskanie środków na sztandarową inwestycję powiatu pułtuskiego 

„Budowa Szpitala” w kwocie 15 mln zł. Pozyskano 11 mln zł. Przeniesienie 

obecnego szpitala do nowego obiektu znowu oddala się w czasie, choć te 

starania moŜna uznać za pozytywne. 

Kolejne zadanie inwestycyjne przyjęte przez Radę Powiatu w 2006r. do 

realizacji to „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. 

Skargi w Pułtusku”. Z budŜetu powiatu w 2007r. nie przeznaczono na ten cel ani 

złotówki. Jaki będzie dalszy los tej waŜnej i potrzebnej inwestycji? To pytanie 

zdają sobie wszyscy.  

Powiat pułtuski w 2007r. na modernizacje dróg przeznaczył kwotę zaledwie 

2.227.808,74zł za którą wykonano ok. 6 km dróg powiatowych. Dla porównania 

– podobny do naszego powiat wyszkowski w 2007r. wybudował 22 km dróg 

powiatowych. W bieŜącym roku do chwili obecnej powiat wyszkowski pozyskał 

juŜ ok. 3 mln zł na inwestycje drogowe przede wszystkim ze środków 

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Województwa Mazowieckiego. Jest to 

przykład , Ŝe moŜna budować więcej dróg, trzeba tylko mieć inicjatywę i chcieć. 

Środki pozyskane z funduszy strukturalnych i funduszy spójności są znikomo 
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małe i są przeznaczone głownie na realizację tzw. „zadań miękkich” na 

realizację zadań inwestycyjnych.  

Kolejna sprawa -  główne nasze zadanie – zabezpieczenie opieki zdrowotnej w 

powiecie. Mając wiedzą choćby o tzw. „dyrektywie unijnej” obowiązującej od 1 

stycznia 2008r. dotyczącej między innymi czasu pracy lekarzy  oraz ogólnej 

sytuacji w słuŜbie zdrowia. Zarząd Powiatu na przestrzeni 2007r. mógł wykazać 

się większą inicjatywą by nie dopuścić do tak dramatycznej sytuacji w SP ZOZ 

Pułtusk, która miała miejsce na początku bieŜącego roku. Czytając 

sprawozdanie z wykonania budŜetu moŜna odnieść wraŜenie – zdaniem 

Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej , Ŝe Zarząd Powiatu 

był mało aktywny w pozyskiwaniu środków finansowych, a ograniczył się 

wyłącznie do rozdzielenia środków, które ustawowo otrzymuje kaŜdy powiat z 

subwencji i dotacji.  

Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej ma nadzieje, Ŝe 

Zarząd Powiatu weźmie pod rozwagę powyŜsze uwagi w dalszej pracy. Mimo 

tak powaŜnych zastrzeŜeń, wierząc w zapewnienia zarówno Starosty jak i 

Wicestarosty, Ŝe kaŜdy następny rok będzie lepszy, Klub Radnych 

Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej wstrzyma się podczas 

głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

zamknięciem dyskusji:  

Za    14 Radnych  

Przeciw    - 

Wstrzymało się   -  

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

Dyskusja została zamknięta. 
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Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu „F” 

porządku obrad głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007r.,  przyjętym uchwałą 

nr 1/08. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007r.,  przyjętym uchwałą nr 

1/08. 

 

Za     11 Radnych  

Przeciw      - 

Wstrzymało się     3 Radnych  

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

 

Wniosek został przyjęty. 

Ad. 15 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Podjęcie  uchwały w sprawie:  udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu.  

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:  

 

Za     11 Radnych  

Przeciw      - 

Wstrzymało się     3 Radnych  

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

Uchwała Nr XVIII/142/08 została podjęta.  

 

 

Ad. 16  
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Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w 

budŜecie powiatu.   

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.  

Skarbnik Powiatu – poinformowała, Ŝe od poprzedniej Sesji Rady Powiatu 

Zarząd Powiatu podjął  uchwałę w sprawie zmian budŜetu powiatu na 2008r.  nr 

102/08 z dnia 27 marca 2008r.  

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w 

Pułtusku w ramach planu finansowego zostały przeniesione środki z wydatków 

rzeczowych na § 427 tj. na zakup usług remontowych. Skarbnik dodała, Ŝe 

zmiana została spowodowana koniecznością zabezpieczenia udziału własnego , 

niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

na realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół 

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w 

budŜecie powiatu.   

Za     14 Radnych  

Przeciw      - 

Wstrzymało się      - 

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

Informacja została przyjęta.   

 

Ad. 17 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady 

Powiatu.  

Przewodniczący poinformował, Ŝe powyŜszą informację Radni otrzymali na 

piśmie.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady 
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 Za     14 Radnych  

Przeciw      - 

Wstrzymało się      - 

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

Informacja została przyjęta.   

 

Ad. 18 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.  

 

Odnośnie pytania Radnego D. Mikusia dot. zamknięcia 2 oddziałów szpitalnych 

- Starosta Pułtuski poinformował, Ŝe  w wyniku braku podpisanego kontraktu z 

NFZ zostały zamknięte 2 oddziały – Neonatologii i Pediatrii  w SP ZOZ w 

Pułtusku. Jednocześnie Starosta wyjaśnił, Ŝe z tych oddziałów odeszli lekarze 

m.in. trzy lekarki, które nie podpisały porozumienia płacowego uzgodnionego 

przez Związek Zawodowy Lekarzy z Zarządem Powiatu, oraz Pani dr 

Kozłowska  - za przyczynę swojego odejścia podała sprawy osobiste. Poza tym 

odeszły  

Starosta poinformował, Ŝe były podejmowano liczne próby związane z 

obsadzeniem dyŜurów na wspomnianych oddziałach jednak bez oczekiwanego 

rezultatu. W związku z powyŜszym zapadła decyzja o zamknięciu oddziałów 

neonatologii i pediatrii oraz przystąpiono do odświeŜenia, malowania i 

czyszczenia tych oddziałów.  

Obecnie wszystko wskazuje na to, Ŝe z dniem 1 maja br. ww. oddziały zostaną 

ponownie uruchomione.   

Odnośnie pytania dot. zatrudnienia nowego Dyrektor SP ZOZ – Starosta 

poinformował, Ŝe w związku ze złoŜeniem rezygnacji przez Pana Michała 

Borkowskiego ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku, Zarząd Powiatu 

pełnienie ww. obowiązków powierzył dotychczasowemu Zastępcy Dyrektora SP 
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ZOZ Panu Wojciechowi Trusińskiemu. Poza tym prowadzone są rozmowy z 

kandydatami w celu obsadzenia ww. stanowiska.  

Starosta poinformował, Ŝe odpowiedzi na pozostałe interpelacje zgłoszone na 

dzisiejszej Sesji udzieli Wicestarosta Pułtuskiego oraz Skarbnik Powiatu, 

natomiast odpowiedź na interpelację Pani Krystyny Estkowskiej dot. 

czyszczenia ulicy Bartodziejskiej została udzielona na  początku obrad przez 

Dyrektora ZDP.  

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Radną K. Estkowską dot. funduszu 

zdrowotnego -  Wicestarosta Pułtuski poinformował, Ŝe w rozdziale VIII Karty 

Nauczyciela Ochrona Zdrowia art. 72 brzmi: “NiezaleŜnie od przysługującego 

nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia 

zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budŜetach 

odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania”.  

Wicestarosta przypomniał, Ŝe na  poprzedniej Sesji wyjaśniał, Ŝe niebawem 

Zarząd Powiatu przystąpi do prac nad realizacją i wcieleniem w Ŝycie ww. 

artykułu. Poza tym ok. 3 tygodnie temu na spotkaniu ze Związkami 

Zawodowymi podczas omawiania sprawy regulaminu wynagradzania 

nauczycieli na rok 2008  poruszono sprawę realizacji art. 72 Karty Nauczyciela. 

W chwili obecnej nie została jeszcze ustalona wysokość funduszu zdrowotnego. 

Zarząd Powiatu zwróci się do związków zawodowych oraz do dyrektorów 

szkół, aby określili potrzeby w tym zakresie. 

Wicestarosta poinformował, Ŝe Zarząd będzie rozwaŜał moŜliwość 

funkcjonowania funduszu zdrowotnego przy dyrektorze szkoły lub teŜ przy 

Starostwie Powiatowym. 

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Radnego Stanisława Kaczmarczyka dot. 

modernizacji drogi Gładczyn – Zatory - Popowo - Wicestarosta poinformował, 

Ŝe modernizacja  tej drogi została przewidziana w duŜym projekcie drogowym 

wycenionym na kwotę ok. 30 mln zł.  

Następnie Wicestarosta poinformował, Ŝe uczestniczył w naradzie w Urzędzie 

Marszałkowskim prowadzonej przez członka Zarządu Województwa 
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Mazowieckiego Pana Piotra Szprendałowicza. Podczas narady Dyrektor 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Krzysztof Kondraciuk 

stwierdził, Ŝe w województwie mazowieckim na potrzeby drogownictwa na lata 

2007-2013 do rozdysponowania jest 100 mln euro zarówno na drogi gminne jak 

i powiatowe. Czyli na jeden powiat przypada ok. 4,5 mln zł.  

Wicestarosta przypomniał, Ŝe powiat pułtuski, tak jak wspomniał na początku, 

ma przygotowany duŜy projekt drogowy na kwotę ok. 30 mln zł. a biorąc pod 

uwagę wielkość środków przeznaczonych na całe województwo mazowieckie, 

powiat pułtuski musiałby otrzymać duŜą pulę z ww. środków.  

Odpowiadając na interpelację Wiceprzewodniczącego Krzysztofa 

Łachmańskiego dotyczącą drogi wojewódzkiej nr 517 Pułtusk – Nasielsk, 

Wicestarosta poinformował, Ŝe na ww. drogę jest opracowywana dokumentacja 

i prawdopodobnie będzie ona remontowana w roku przyszłym.  

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Radnego Stanisława Kaczmarczyka dot. 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 618 Wicestarosta poinformował, Ŝe dalszy 

odcinek tej drogi jest przewidziany do realizacji w tym roku. Z informacji 

uzyskanych od Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

wynika, Ŝe  droga będzie robiona przez 2 ekipy – jedna od strony Pniewa, druga 

od strony Wyszkowa.   

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał, czy znane są 

konkretnie odcinki drogi wojewódzkiej nr 618, które będą wykonywane w 

najbliŜszym czasie.? 

Wicestarosta Pułtuski – odpowiedział, Ŝe takiej informacji nie posiada.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  odnośnie drogi nr 571, 

poinformował, Ŝe było zapewnienie samorządu województwa mazowieckiego o 

wykonaniu tej drogi w roku bieŜącym. Czy to zapewnienie zostanie 

zrealizowane. 

Wicestarosta Pułtuski – zaznaczył, Ŝe nie chciałby szczegółowo dyskutować nt. 

modernizacji ww. drogi poniewaŜ przy jej realizacji przewidziany jest udział 

gmin. Poza tym w najbliŜszym czasie w sprawie modernizacji dróg 

wojewódzkich zostanie zorganizowane spotkanie.  
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Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez Wiceprzewodniczącego Rady p. K. 

Łachmańskiego dot. planów samorządu województwa mazowieckiego, co do 

modernizacji dróg wojewódzkich na terenie powiatu Radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego – p. Witold Chrzanowski – poinformował, Ŝe  

organem wykonawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego jest Zarząd 

Województwa. Jest to organ, pod którego adresem powinno się składać 

interpelacje dotyczące infrastruktury drogowej. Następnie dodał, Ŝe o sprawę 

modernizacji dróg moŜna go po prostu zapytać i to nie koniecznie na Sesji Rady 

Powiatu,  bo zawsze, w kaŜdym czasie chętnie udzieli odpowiedzi.  

Pan. W. Chrzanowski poinformował, Ŝe na interpelację Radnego 

Łachmańskiegio odpowie Radnemu po Sesji. 

Pan  Tadeusz Nalewajk – podziękował Radzie Powiatu za udzielenie Zarządowi 

Powiatu absolutorium za 2007r., któremu przewodniczył przez jedenaście 

miesięcy. Następnie dodał, Ŝe jest jedynym samorządowcem w Polsce, który w 

tym roku uzyskał dwa absolutoria, poniewaŜ w dniu wczorajszym uzyskał 

absolutorium, jako Burmistrz Nasielska od Rady Miejskiej w Nasielsku.  

Pan T. Nalewajk poinformował, Ŝe zawsze przy sprawozdaniach rocznych z 

wykonania budŜetu, przy skwitowaniu pracy Zarządu, wyciąga się słabe i mocne 

strony. Stwierdził, Ŝe Wiceprzewodniczącego Rady K. Łachmańskiego w swoim 

wystąpieniu był trochę tendencyjny. Generalnym wskaźnikiem oceny 

wykonania budŜetu jest wskaźnik inwestycji.  Natomiast “ile, gdzie i w jakiej 

działce” zaleŜy od samorządu oraz od priorytetów jakie samorząd ustalił.  

Pan T. Nalewajk zauwaŜył, Ŝe Wiceprzewodniczący Rady p. K. Łachmański 

poinformował, Ŝe do pozyskania są znaczące środki finansowe ale  z drugiej 

strony nie jest do końca tak, Ŝe gdzie  zostanie złoŜony wniosek to od razu 

zostanie rozpatrzony pozytywnie.  

Dla przykładu w roku bieŜącym rezerwa budŜetowa na drogi powiatowe wynosi 

72 mln zł a wniosków złoŜono ponad 200 – czyli nie jest to taka sytuacja, Ŝe po 

złoŜeniu wniosku od razu zostaną przyznane pieniądze.  

Pan T. Nalewajk poinformował, Ŝe Wiceprzewodniczący Rady informował o 

kilometrach modernizowanych dróg w powiecie wyszkowskim. P. Nalewajk 
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wyjaśnił, Ŝe powiat wyszkowski uzyskał środki z komponentu G, co nie znaczy, 

Ŝe np. powiat pułtuski tych środków nie pozyska w roku przyszłym.   

Obecnie dla powiatu pułtuskiego najwaŜniejszą inwestycją jest budowa szpitala, 

którą realizujemy dzięki środkom wystaranym przez Radnego Sejmiku Woj. 

Maz. p. Witolda Chrzanowskiego za co naleŜą mu się serdeczne podziękowania.  

Następnie p. Nalewajk poinformował, Ŝe samorząd województwa 

mazowieckiego rozumiejąc potrzeby samorządów, podzielił teren województwa 

na część gminną oraz część powiatową. Jednak środki jakie będzie moŜna 

pozyskać z funduszy strukturalnych na realizację zadań będą jedynie jako 

pomocowe. W związku z tym naleŜy mieć świadomość tego, Ŝe przez najbliŜsze 

7-8 lat naleŜy zabezpieczyć udział własny, który nie zawsze samorząd posiada.  

Odnośnie modernizacji dróg wojewódzkich – p Nalewajk poinformował, Ŝe 

droga nr 618 to droga kluczowa i na pewno będzie modernizowana.  

Pan Tadeusz Nalewajk jako były Starosta Pułtuski oraz  były Przewodniczący 

Zarządu podziękował za udzielenie absolutorium oraz za dotychczasową 

współpracę.  

Skarbnik Powiatu – odpowiadając na interpelacje zgłoszoną przez 

Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego dot. budowy figury pomnika Jana 

Pawła II poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu w Pułtusku na ten cel przeznaczył 

kwotę w wysokości 60.000 zł., tj. 50% środków koniecznych do realizacji 

inwestycji. Na najbliŜszą Sesję Zarząd Powiatu wystąpi z inicjatywą do Rady 

Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Pułtusk, która jest odpowiedzialna za realizację zadania.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – podziękował pani Skarbnik  

za udzielenie odpowiedzi oraz zwrócił się do Radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Pana Witolda Chrzanowskiego informując go, iŜ zgłaszając 

interpelację dot. przekazania planów województwa mazowieckiego nt.  

modernizacji dróg wojewódzkich na terenie powiatu,  chciał tym samym aby 

odpowiedź usłyszeli równieŜ wszyscy obecni na Sesji.  

Następnie dodał, Ŝe być moŜe dobrym pomysłem było by, aby na ten temat 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego udzielił wywiadu.   
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Starosta Pułtuski  – podziękował  członkom Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

Radnym Rady Powiatu, wszystkim tym, którzy w mniejszym lub większym 

stopniu przyczynili się do tego, aby Rada Powiatu funkcjonowała prawidłowo.  

Następnie Starosta poinformował, Ŝe chciałby przedstawić informację dotyczącą 

funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku. Poinformował, Ŝe  często tak się dzieje, Ŝe 

decyzje wymuszane są złymi decyzjami, mimo Ŝe intencje ich podejmowania 

były słuszne, lepiej byłoby gdyby one nie zapadły. Z taką decyzją mamy do 

czynienia w przypadku podwyŜki wynagrodzeń dla pracowników SP ZOZ w 

Pułtusku. Poinformował, Ŝe podwyŜki z punktu widzenia pracownika są  jak 

najbardziej uzasadnione. Natomiast z punktu widzenia moŜliwości finansowych 

SP ZOZ,  są nie do przyjęcia. Jednak cóŜ moŜna było zrobić mając juŜ jeden z 

oddziałów szpitalnych zamknięty a w perspektywie - zamknięcie pozostałych 

oddziałów. Starosta zaznaczył, Ŝe Zarząd Powiatu uległ załodze szpitala.  

Zarząd “poszedł” na duŜe ustępstwa zdając sobie sprawę z tego, Ŝe niebawem 

będą duŜe kłopoty i właśnie one się zaczęły.  

Starosta poinformował, Ŝe brakuje pieniędzy na wypłaty a miesięcznie SP ZOZ 

zadłuŜa się na kwotę 300-400 tyś. zł.  

Istnieje zagroŜenie , Ŝe  prawdopodobnie do końca roku powstaną zobowiązania 

w kwocie 5-6 mln. zł.  

Bezpośrednio do rąk pracowników w tym roku trafi kwota ok. 13 mln. zł.  

Obecnie robione jest wszystko aby nie dopuścić do  zamknięcia szpitala. Nie 

moŜna do tej sytuacji dopuścić, poniewaŜ byłby duŜy problem z pozyskaniem 

nowego kontraktu a w przyszłości z uruchomieniem nowego szpitala.  

Starosta, jako osoba odpowiedzialna za podległe jednostki, za zapewnienie 

opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu pułtuskiego, poinformował, Ŝe 

poszukiwane są rozwiązania, które zapobiegną w perspektywie likwidacji 

starego szpitala.  

Starosta poinformował, Ŝe w obecnej formie szpital nie ma przyszłości bytu. 

NaleŜy się przygotować na przekształcenie szpitala z aktualnej struktury w 

spółkę prawa handlowego. Na dzień dzisiejszy innej moŜliwości nie ma. 

Starosta poinformował, Ŝe zdaje sobie sprawę, Ŝe proces przekształcenia szpitala  

będzie trudny,  przynajmniej dla części pracowników. Jednak taką decyzję 
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naleŜy podjąć. W tej sprawie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej, poza 

tym sprawa zostanie omówiona na posiedzeniach komisji Rady Powiatu jak 

równieŜ na posiedzeniu Rady Powiatu.   

Starosta poinformował, Ŝe naleŜy zamknąć szpital istniejący w obecnej formie 

oraz powołać spółkę prawa handlowego.  

Nie da się ukryć, Ŝe obecna forma szpitala, duŜa ilość pracowników doprowadzi 

tylko do upadku szpitala, do czego nie moŜna dopuścić. Starosta poprosił o 

wyrozumiałość oraz dodał, Ŝe liczy na pomoc zarówno Radnych Rady Powiatu 

jak i mieszkańców powiatu. Zaznaczył, Ŝe Zarząd Powiatu za wszelka cenę chce 

podtrzymać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia a w przyszłości 

zwiększyć jego wielkość, gdyŜ nowo budowany szpital będzie tego wymagał. 

Starosta ponownie zaapelował o wszelką pomoc. Dodał, Ŝe wizytował  szpitale, 

w których przeprowadzono proces przekształceniowy i efekty na lepsze widać 

od razu. Poinformował, Ŝe im szybciej nastąpi przekształcenie pułtuskiego 

szpitala tym lepiej, gdyŜ obecnie “zjeŜdŜamy po równi pochyłej”. 

 

Ad. 19 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący – zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Wiceprzewodniczący Rady – p. J. Król – przypomniał, Ŝe na ostatniej Sesji 

zgłosił wniosek o zorganizowanie spotkania dot. dróg. W dniu dzisiejszym 

Wicestarosta wspomniał, Ŝe takie spotkanie zostanie zorganizowane.  

Wiceprzewodniczący prosił aby do tego spotkania solidnie się przygotować. 

Zebrać wszystkie konieczne dokumenty, np. porozumienia w sprawie 

modernizacji dróg  jakie zostały podpisane pomiędzy Burmistrzem wójtami 

gmin, Starostą, Zarządem Województwa Mazowieckiego i Generalną Dyrekcją 

Dróg. Poza tym  były konkretne ustalenia pomiędzy Burmistrzem Miasta 

Pułtusk a Zarządem Wojewódzkim w sprawie budowy chodnika od ul. 

Daszyńskiego do Grabówca. Wiceprzewodniczący chciałby aby do tych ustaleń 

i dokumentów wrócić podczas zorganizowanego spotkania. 
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Wiceprzewodniczący zwrócił się równieŜ do redaktorów gazet funkcjonujących 

na terenie powiatu aby przekazali do publicznej wiadomości informacje nt. 

modernizacji dróg wraz ze wskazaniem , które droga podlega pod samorząd 

wojewódzki, pod samorząd powiatowy, pod samorząd gminny.  

Drogi wojewódzkie  powinny być modernizowane w uzgodnieniu z 

samorządami. Przypomniał, Ŝe ostatnio była modernizowana droga w kierunku 

Warszawy. Dziś wszyscy krytykują jej wykonanie poniewaŜ  nie ma chodnika, 

nie ma ścieŜek rowerowych, są głęboki rowy i niezagospodarowane pobocza. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe na tej drodze ruch jest o duŜym natęŜeniu.  

Wiceprzewodniczący poruszył równieŜ sprawę modernizacji drogi 

wojewódzkiej na odcinku  ul. Nasielskiej. Chciałby aby w tym temacie 

wypowiedział się Burmistrz Miasta Pułtusk, poniewaŜ prawdopodobnie na tej 

ulicy zaplanowano wykonanie kolektora ściekowego. Te sprawy naleŜy 

uzgodnić z zarządcą drogi. 

 Odnośnie modernizacji drogi wojewódzkiej relacji Gołymin – Wyszków – 

Wiceprzewodniczacy poinformował, Ŝe ta sprawa omawiana jest juŜ 8 rok. 

Niestety bez rezultatu.   

Poza tym bardzo waŜną sprawą jest budowa chodnika od mostu do osiedla tzw. 

Wyszkowskiego. Osiedle ciągle się rozrasta, powstają nowe zakłady pracy a nie 

ma chodnika. Teren jest nieoświetlony a szerokość jezdni wynosi 5,5 m. Poza 

tym ze względu na targowisko – droga we wtorki i niedziele praktycznie jest 

nieprzejezdna. Problem ten narasta z dnia na dzień i naleŜy się nim zająć. Nie 

moŜna czekać aŜ zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. 

Wiceprzewodniczący chciałby aby podczas narady zostały ustalone wnioski i 

podjęte konkretne decyzje. Nie chciałby aby narada zakończyła się jedynie na 

przedstawieniu przez strony własnych potrzeb. 

Wiceprzewodniczący zaapelował aby poszczególne samorządy przygotowały się 

do narady.  

Radna – Henryka Pielachowska – poprała wniosek Wiceprzewodniczącego 

Rady p. J. Króla dot. budowy chodnika od mostu do osiedla tzw. 

Wyszkowskiego. Radna poinformowała, Ŝe w tej sprawie jak równieŜ w sprawie 



 40

budowy chodnika w miejscowości Grabówiec niejednokrotnie interpelacje 

zgłaszała radna K. Estkowska, której bardzo dziękuje.  

Starosta Pułtusku – poinformował, Ŝe wstępny termin spotkania w sprawie 

modernizacji dróg wojewódzkich został wyznaczony na 13 maja br. Na 

spotkanie zostaną zaproszeni Radni Rady Powiatu, zarządcy dróg, wójtowie 

gmin powiatu pułtuskiego, przewodniczący Rad Gmin.  

Przewodniczący Rady - przypomniał Szanownym Radnym, Ŝe zgodnie z art. 25c 

ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 30 kwietnia br. upływa termin 

składania oświadczeń majątkowych.  

Przewodniczący poprosił o składanie oświadczeń.  

  

AAdd..  2200    

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad Zamknięcie Sesji.  

 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu 

porządku obrad Zamknięcie Sesji.  

Przewodniczący poinformował, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował za udział w obradach osiemnastej Sesji Rady Powiatu - Radnym i 

zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski 

zamknął XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: 

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 17.30. 

 

 Protokółowały:         Przewodniczył obradom: 

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

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

 Bogumiła Przybyłowska  
 


