
Protokół Nr XVIII/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 5 grudnia  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1 

Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  otworzył  osiemnastą  Sesję  Rady  Powiatu

w  Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy

13 Radnych,  co wobec  ustawowego  składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Lista obecności oraz porządek obrad stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu. 

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Andrzeja  Gwizdałę  –

Czaplickiego  Kierownika  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska  w  Ciechanowie,  Panią  Violettę  Kozłowską  Kierownika  Oddziału

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pułtusku,  Panią Marię

Korbal Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku, Burmistrza Pułtuska, Wójtów

Gmin,  przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  porządku  obrad  Przewodniczący  udzielił  głosu

Wójtowi Gminy Świercze Panu Adamowi Misiewiczowi.

Wójt  Gminy Świercze  Adam Misiewicz – poinformował,  że mieszkaniec  Gąsiorowa

(gm.  Świercze)  20  -  letni  Rafał  Filipkowski,  w  wyniku  wypadku  w  gospodarstwie

rolnym stracił  prawą dłoń.  Aby  wrócić  do  normalnego,  aktywnego  życia  potrzebuje

protezy dłoni. Koszt protezy wynosi ok. 57.000 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia udzielił

pomocy finansowej  kwocie 1.800 zł. Jest to minimalna pomoc. Niestety przewyższa to

możliwości  rodziny, dlatego na dzisiejszej Sesji  zwraca się z prośbą do zebranych o

pomoc. Dodał,  że w dniach 23 listopada 2011 r. - 14 grudnia 2011r. Stowarzyszenie

Emerytów  i  Rencistów  „Świerczewianka”  będzie  prowadziło  zbiórkę  publiczną  na

zakup  protezy  dłoni  dla  Rafała  Filipkowskiego  w  formie:  dobrowolnych  wpłat  na

specjalnie  utworzony  rachunek  bankowy  prowadzony  w  Banku  Spółdzielczym  w



Nasielsku o/Świercze  lub zbiórki  dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek

kwestarskich Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Świerczewianka”.Wójt poprosił o

przekazanie  tej  informacji  rodzinie  i  znajomym  oraz  podziękował  przedstawicielom

mediów za włączenie się do akcji. 

Radny  Tadeusz  Nalewajk -  zapytał  czy  utrata  dłoni  przez  Rafała  Filipkowskiego  to

wypadek przy pracy?

Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz – poinformował, że tak. 

Przewodniczący zwrócił się do Radnych Rady Powiatu, aby w trakcie przerwy spotkać

się w tej sprawie. 

Ad. 2Ad. 2

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku Sesji -Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku Sesji -

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  Radnym  został  przekazany  porządek  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem wniosków, Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, zgodnieW związku z brakiem wniosków, Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, zgodnie

z którym będą prowadzone obrady z którym będą prowadzone obrady 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.        

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska

w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  -  Działalność  inspekcyjna  na  terenie

powiatu pułtuskiego w 2010r.

6. Przyjęcie  informacji  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za 2010 rok.

7. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

w Pułtusku w 2010.

8. Przyjęcie  informacji  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2010.

9. Przyjęcie  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego



Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2010. 

10.Przyjęcie Ewaluacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Powiatem Ciechanowskim

dotyczącego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i

Rodzinie na lata 2011-2015.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowego  Programu  Promocji

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2020.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania

Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku  Publicznego

„Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014”.

15.Podjęcie  uchwały w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

16.Podjęcie  uchwały w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012.

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

19.Podjecie  uchwały zmieniającej  Uchwałę  Nr  XLI/315/10  Rady  Powiatu

 w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.

20.Przyjęcie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2010/2011r. 

21.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

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

23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

25.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad .

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Porządek obrad został przyjęty.

Ad.  3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołów z XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

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

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu  XVII Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół Nr XVII/2011 został przyjęty.Protokół Nr XVII/2011 został przyjęty.  

Ad. 4Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku SesjiPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku Sesji

„Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosiło o zgłaszanie interpelacji.

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu

w Pułtusku  zgłaszała  sprawę  poprawy  bezpieczeństwa  na  ul.  Tysiąclecia.  Kierowcy

samochodów  mają  bardzo  ograniczoną  widoczność  przejść  dla  pieszych.  Uważa,  że

należy  podjąć  działania  mające  na  celu  spowolnienie  ruchu  oraz  zapewnienie

odpowiedniej widoczności przejść dla pieszych. Zaznaczyła, że temat wymaga szybkiej

interwencji, ponieważ niedawno miał miejsce wypadek na tej ulicy. 

Ponadto radna zapytała kiedy zostanie zorganizowana Sesja poświęcona sprawom SP

ZOZ w Pułtusku, czy została sporządzone koncepcja dalszego funkcjonowania SP ZOZ

w Pułtusku, jaki jest stan zatrudnienia szpitalu oraz jakie jest zadłużenie?

Poza  tym  radna  zapytała  czy  została  wypłacona  pensja  dla  pracowników  SP  ZOZ

Pułtusku?

Na salę obrad wszedł Radny Krzysztof Łachmański. 

Obecna liczna radnych wynosi 14. 

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   –  Pani  Halina  Banach –

poinformowała, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowała na posiedzeniu

w dniu 24 listopada 2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XVIII Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska -

poinformowała,  że  Komisja  Spraw Społecznych na  posiedzeniu  w dniu  23  listopada

2011r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Krzysztof Łachmański – poinformował,

że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Krzysztof  Nuszkiewicz –

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu w dniu 24

listopada 2011r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XVIII Sesji Rady

Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  -  Działalność  inspekcyjna  na  terenie

powiatu pułtuskiego w 2010r.

Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Zapytał czy Pan Kierownik chciałby uzupełnić informację?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Ciechanowie - Pan Andrzej Gwizdała – Czaplicki – poinformował, że chciałby wnieść

małe sprostowanie. Dodał, że w przekazanym radnym sprawozdaniu na stronie 12 przy

charakterystyce  rzeki  Pełta  zostało  napisane,  że  “ten prawobrzeżny  dopływ Narwi  o

długości 8,8 km ....”. Kierownik poinformował, że długość rzeki Pełta wynosi 50,7 km.,

natomiast na długości 8,8 km od ujścia do rzeki Narwi miał miejsce przekrój pomiarowo



– kontrolny i stąd pomyłka w sprawozdaniu.

Następnie  Kierownik,  poinformował,  że  w  przekazanym  sprawozdaniu  zostało

napisane,  że  4  składowiska  mają  status  zrekultywowanych,  natomiast  jedno

składowisko zgłosiło taką gotowość i do końca roku zostanie zrekultywowane. 

Kierownik  poinformował,  że  w tym roku  w mediach  była  podawana  informacja,  że

osoby starsze i dzieci nie powinny w niektórych rejonach kraju w pewnych okresach

opuszczać domów ze względu na duża ilość pyłu  w powietrzu.  Dodał,  że na terenie

województwa  mazowieckiego  nie  wystąpiły  takie  stany  alarmowe,  które

zobowiązywałyby  Wojewódzkiego  Inspektora  o  konieczności  wprowadzenia

ograniczeń, o których mówił wcześniej.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

Starosta – poinformował, że w otrzymanym sprawozdaniu za 2010r. na str. 26 jest zapis

odnoszący  się  do  oczyszczalni  ścieków  w  Winnicy  “wysokie,  w  porównaniu  z

wartościami  stwierdzonymi  w  powyżej  wylotu  kolektora,  stężenia  poszczególnych

wskaźników w obu próbkach pobranych w m. Golądkowo, brak tlenu rozpuszczonego

świadczyły o dopływie, na badanym odcinku rzeki znacznego ładunku zanieczyszczeń

w ściekach zrzucanych z gminnej oczyszczalni ścieków w Winnicy”. Starosta zapytał

czy w bieżącym roku nastąpił poprawa funkcjonowania tej oczyszczalni?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w

Ciechanowie -  Pan Andrzej  Gwizdała – Czaplicki – poinformował,  że oczyszczalnia

ścieków  w  Winnicy,  poza  ściekami  komunalnymi,  oczyszcza  również  ścieki  z  3

zakładów produkcyjnych, w tym z Zakładu Mleczarskiego, który w 2010r. zrzucił na

oczyszczalnię  ścieki,   z  obiegu  zamkniętego,  służące  do  mycia  urządzeń,  o  bardzo

wysokim odczynie – ponad 13pH. Spowodowało to, że część biologiczna oczyszczalni

w Winnicy pracowała bardzo źle, osad czynny obumarł, a oczyszczania pełniła swoją

rolę  tylko  w  zakresie  oczyszczenia  mechanicznego  bez  możliwości  oczyszczenia

biologicznego.  W roku  2011  Inspektorat  nie  spotkał  się  z  taką  sytuacją,  jednak  nie

znaczy  to,  że  nie  ma  zastrzeżeń  co  do  sprawności  i  funkcjonowania  oczyszczalni.

Sytuacja ta uległa poprawie między innymi dlatego, że zakład mięsny znajdujący się w

Winnicy wstrzymał produkcję. Rozważane były dwa warianty dalszego funkcjonowania

oczyszczalni:  pierwszy  dotyczył  oddania  oczyszczalni  w  użytkowanie  zakładowi

mleczarskiemu,  który  jest  jego  właścicielem,  a  gmina  wybudowałaby  drugą



oczyszczalnię, która oczyszczałaby tylko ścieki komunalne. Drugi wariant zakładał, że

w  dalszym  ciągu  będzie  funkcjonowała  tylko  jedna  oczyszczalnia.  Kierownik

poinformował,  ze osobiście jest przeciwnikiem funkcjonowania wielu oczyszczalni  w

jednej miejscowości, ponieważ koszt oczyszczenia 1m³ jest znacznie  wyższy. Poza tym

oczyszczenie samych ścieków przesyłowych jest o wiele trudniejsze niż oczyszczenie

mieszaniny ścieków przemysłowych i komunalnych. 

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura

w  Ciechanowie  -  Działalność  inspekcyjna  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  w  2010r

stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Delegatura  w  Ciechanowie  -

Działalność inspekcyjna na terenie powiatu pułtuskiego w 2010r.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.Informacja została przyjęta.  

Ad. 6Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Przyjęcie informacji z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za 2010 rok.
Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Zapytał czy Pani Kierownik chciałaby uzupełnić informację?

Kierownik  Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w

Pułtusku  –  p.  Violetta  Kozłowska –  uzupełniając  przekazane  sprawozdanie

poinformowała,  że  Inspekcja  Ochrony  Roślin  zajmuje  się  nadzorem  nad  zdrowiem

roślin,  nad  obrotem  i  stosowaniem  środków  ochrony  roślin  oraz  nadzorem  nad

wytwarzaniem, oceną i obrotem  materiału siewnego. Kierownik poinformowała, że w

roku 2010 pracownicy inspektoratu przeprowadzili 51 kontroli w ramach porozumienia

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrole były przeprowadzane w

gospodarstwach rolnych. Dodała, że jeśli są pytania udzieli odpowiedzi. 

Radny  Tadeusz  Nalewajk –  zapytał  czy  powiecie  pułtuskim  był  przypadek



występowania bakterii E.coli w warzywach?

Kierownik  Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w

Pułtusku – p. Violetta Kozłowska – poinformowała, że nie. 

Informacja  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i

Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za 2010 rok stanowi załącznik nr 4 do

protokółu.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem  informacji z zakresu działalności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w

Pułtusku za 2010 rok.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta.Informacja została przyjęta.  

Ad. 7Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii

w Pułtusku w 2010.
Przewodniczący poinformował, że powyższe sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Zapytał czy Lekarz Weterynarii chciałby uzupełnić informację?

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  –  p.  K.  Wisiecki  –  poinformował,  że  przekazana

informacja jest kompletna. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2010

stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2010.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie  zostało przyjęte.Sprawozdanie  zostało przyjęte.  



Ad. 8Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Przyjęcie informacji  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2010.
Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2010.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja  została przyjęta.Informacja  została przyjęta.  

Ad. 9Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  rocznego  sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2010. 

Przewodniczący poinformował, że powyższe sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Pułtusku za rok 2010 stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie sprawozdania?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

rocznego sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Pułtusku za rok 2010. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęta.Sprawozdanie zostało przyjęta.  



Ad. 10Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Przyjęcie Ewaluacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014.

Przewodniczący poinformował, że powyższe sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie.

Ponadto temat ten był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.

Ewaluacja Powiatowej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie

Pułtuskim na lata 2007-2014 stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie  Ewaluacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

Ewaluacji  Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie

Pułtuskim na lata 2007-2014.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Ewaluacja została przyjęta.Ewaluacja została przyjęta.

  Ad. 11Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ciechanowskim

dotyczącego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/81/2011 została podjęta. 

Ad. 12Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradPrzewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i

Rodzinie na lata 2011-2015.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/82/2011 została podjęta. 

O godz. 17.40 Przewodniczący zarządził 20-minutowa przerwę. 

Ad. 13 

Po  przerwie  o  godz.  18.00  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacjiprzystąpienie  do  realizacji

następnego  punktu  porządku  obradnastępnego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia

Powiatowego  Programu  Promocji  Zatrudnienia  oraz  Aktywizacji  Lokalnego

Rynku Pracy na lata 2011-2020.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/83/2011 została podjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowego  Programu  ZapobieganiaPodjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania

Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i  Porządku PublicznegoPrzestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i  Porządku Publicznego

„Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014”.„Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/84/2011 została podjęta.



Ad. 15

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania

Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i  Porządku Publicznego

„Bezpieczny Powiat  Pułtuski na lata 2011-2014”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/85/2011 została podjęta. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/86/2011 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  i

przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/87/2011 została podjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Przewodniczący  udzielił  głosu  Dyrektorowi  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Pułtusku Panu Zygmuntowi Buraczyńskimu. 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński – poinformował, że złożona przez

Panią Mirosławę Skłodowską skarga dotyczyła jej męża Pana Pawła Skłodowskiego, z

którym  była  związana  tylko  formalnie.  Dyrektor  poinformował,  że  Pan  Paweł

Skłodowski uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego zapadł w śpiączkę.

Pierwszej pomocy udzielił pacjentowi szpital w Elblągu. Na prośbę rodziny, w której

pacjent był zameldowany, Pan Skłodowski został przewieziony do szpitala w Pułtusku.

Na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  udowodniono,  że  skarga  jest  bezzasadna.

Zarówno Okręgowa Izba Lekarska jak również Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

potwierdziły,  że  procedury  były  przestrzegane  a  pacjentowi  została  zapewniona

odpowiednia opieka medyczna. 

Przewodniczący  poinformował,  że  temat  skargi  złożonej  przez  Panią  Mirosławę

Skłodowską  na  działalność  SP  ZOZ  w  Pułtusku został  szczegółowo  omówiony  na

posiedzeniach komisji Rady Powiatu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora SP ZOZ w

Pułtusku Komisje uznały, że skarga jest bezzasadna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/88/2011 została podjęta. 

Ad. 19

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na



rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

Przewodniczący udzielił głosu Skarbnik Powiatu.

Skarbnik –  poinformowała,  że  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  prosi  o  wprowadzenie

dodatkowo do projektu  uchwały budżetowej następujących zmian:

– wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie

461 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy  rodzinie,

– przeznaczenie środków finansowych w kwocie w łącznej kwocie 6.859 zł na wypłatę

dodatków dla pracowników socjalnych.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/89/2011 została podjęta. 

Ad. 20

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/315/10 Rady Powiatu  w Pułtusku

z dnia 28 września 2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVIII/90/2011 została podjęta. 

Ad. 21

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Przyjęcie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy

wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2010/2011r. 
Przewodniczący  poinformował,  że  powyższą  informację  Radni  otrzymali  na  piśmie.

Ponadto informacja była  przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.



Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu

Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2010/2011r. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta 

Ad. 22

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

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

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

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

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały zmieniające budżet powiatu na rok 2011:

– Nr 125/2011 z dnia 26 października 2011r.  Zgodnie z uchwałą została podzielona

rezerwa  celowa  w  kwocie  6  400  zł  z  przeznaczeniem na  wypłatę  stypendiów za

wybitne  wyniki  w  nauce  oraz  osiągnięcia  artystyczne  dla  uczniów  ze  szkoły

ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat pułtuski.  Rezerwa celowa po zmianie

wynosi 758 706 zł.

– Nr 131/2011  dnia 14 listopada 2011r. Budżet powiatu został zwiększony o dotacje

celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie 72 200 zł. 

– Nr 139/2011  dnia 25 listopada 2011r. Zgodnie z uchwałą została podzielona rezerwa

celowa w kwocie 500 899 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli

poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  w jednostkach  oświatowych  powiatu

pułtuskiego.  Rezerwa  celowa  po  zmianie  wynosi  257  807  zł.  Ponadto  została

podzielona rezerwa ogólna w kwocie 71 542 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

bieżących w DPS w Ołdakach.  Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0 zł

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  na  temat  uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Informacja została przyjęta 

Ad. 23

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu porządku obradprzystąpienie do realizacji kolejnego  punktu porządku obrad

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

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

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

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 24

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje.

Starosta – poinformował, że jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez radną Estkowską

dot.  podniesienia  bezpieczeństwa  na  ul.  Tysiąclecia,  na  pytanie  odpowiedzi  udzieli

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Poza tym Starostwa zwrócił się do

obecnego na Sesji Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, Starosta zwrócił się z

prośbą o  zwiększenie liczby patroli policji na tej ulicy. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner - poinformował, że

na poprzednim posiedzeniu, gdzie również była zgłaszana ta interpelacja, poinformował,

że  najlepszym  rozwiązaniem  zwiększającym  bezpieczeństwo  na  tej  ulicy  byłaby  jej

przebudowa oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych. Jednak na chwilę obecną

nie jest to możliwe. Kierowcy parkują samochody, tam gdzie jest wolne miejsce, czasem

w  bliskiej  odległości  do  przejścia  dla  pieszych.  Dyrektor  poinformował,  że  można

byłoby wprowadzić rozwiązanie radykalne w postaci zakazu parkowania, jednak uważa,

że  spotkałoby  się  to  z  dużym  oporem  społeczeństwa,  ponieważ  mało  jest  miejsc

parkingowych.  Dodał,  że  zarówno  Zarząd  Dróg  Powiatowych  jak  i  Komenda

Powiatowa Policji, zwracali uwagę na niewystarczające oświetlenie tej ulicy. Z tego co

wie  stosowne  pismo  miało  zostać  wysłane  do  Burmistrza  Pułtuska.  Dyrektor



poinformował,  że aby dobrze rozwiązać ten problem potrzebna jest współpraca kilku

stron, m.in. ZDP, Komenda Powiatowa Policji oraz Urząd Miejski w Pułtusku. Dodał,

że  na  poprzedniej  Sesji  padła  również  propozycja  zamontowania  spowalniaczy  tzw.

“leżących policjantów”, wysepek, jednak cała sprawa sprowadza się do przestrzegania

przepisów  ruchu  drogowego  przez  kierowców.  Jeśli  kierowcy  nie  przestrzegają

przepisów, nie ma możliwości wyegzekwowania tego żadnymi działaniami. Jest to w

świadomości kierowców. Dyrektor zapytał o jakiej porze dnia miał miejsce wypadek, o

którym wspominała Radna Estkowska?

Radny K. Łachmański – poinformował, że wypadek zdarzył się ok. godz. 11.30. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner - poinformował, że

na przejściach dla pieszych jest osoba, która dba bezpiecznie przechodzenie dzieci przez

jezdnię. Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Tysiąclecia wymaga nakładów finansowych

oraz współpracy. 

Radna K. Estkowska - poinformowała, że pomimo tego wypadek miał miejsce. 

Starosta – poinformował,  że powiat nie dysponuje i w najbliższym czasie nie będzie

dysonował   środkami  finansowymi  na  wykonanie  inwestycji  przebudowy  ul.

Tysiąclecia. Należy wprowadzić półśrodki poprzez np. organizację ruchu. Należy dążyć

do tego aby prawo było przestrzegane przez kierowców.  

Radna K. Estkowska - poinformowała, że jej pytanie było konkretne – czy można na ul.

Tysiąclecia  wprowadzić  tzw.  garby  oraz  czy  można  ograniczyć  liczbę  miejsc

parkingowych  przy  przejściach  dla  pieszych.  Jeżeli  istnieje  możliwości  usytuowania

garbów to jaki jest koszt ich wykonania. Na ul. Nadnarwiańskiej na Popławach, pomimo

protestów zostały zamontowane 3 garby, a ruch jest zdecydowanie mniejszy niż na ul.

Tysiąclecia. Radna uważa, że ograniczenie liczby miejsc parkingowych przy przejściach

dla pieszych nie powinno wywołać protestów mieszkańców. Poza tym sprawa wyceny

kosztów garbów to kwestia jednego dnia. 

Radna  przypomniała,  że  podczas  ostatniego  posiedzenia  pytała  o  możliwości

usytuowania tzw. “garbów” na drogach kategorii powiatowej i uzyskała informację, że

nie można. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner - poinformował, że

jeśli chodzi o “garby” to z tego co wie ich usytuowanie na ulicy, gdzie odbywa się ruch

komunikacji miejskiej jest niemożliwe. Jednak potwierdzi jeszcze te informacje. 



Radna K. Estkowska – zapytała co znaczy ruch komunikacji miejskiej?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p. Julian Kutner - poinformował, że

chodzi o autobusy PKS. Jeśli chodzi o usytuowanie parkingów w pobliżu przejść dla

pieszych wynika to z przepisów ruchu drogowego, musi być zachowana odpowiednia

odległość zaparkowanego samochodu od przejścia dla pieszych. Rozumie, że kierowcy

znają przepisy. 

Radna  K.  Estkowska -  poinformowała,  że  nie  dopuszcza  takiej  dyskusji.  Dodała,  że

chciałaby wiedzieć, co zrobić aby podnieść bezpieczeństwo na ul. Tysiąclecia. Nie chce

rozmawiać o świadomości kierowców. Chciałby usłyszeć konkrety. 

Starosta  –  poinformował,  że jego  wiedza  na chwilę obecną jest  taka,  że na drogach

kategorii  dróg  powiatowych  spowalniaczy  w  postaci   tzw.  “garbów”  nie  można

montować. Starosta  prosił   Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku o udzielnie

informacji  nt.  podejmowanych  działań  w  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa  na  ul.

Tysiąclecia. 

Wiceprzewodniczący  Rady  K.  Pieńkos –  poinformował,  że  można  byłoby  rozważyć

rozwiązanie  w postaci  postawienia  2-3  słupków  przed  przejściem dla  pieszych,  aby

kierowcy nie mieli możliwości zaparkowania samochodu. 

Radny K. Łachmański – poinformował, że padło rozwiązanie tej sytuacji. 

Z-ca  Komendanta  Powiatowego  Policji  –  p.  K.  Chodyna  –  poinformował,  że  na  ul.

Tysiąclecia  są  systematycznie  wysyłane  partole.  Jednak  Komenda  nie  jest  w  stanie

zapewnić 24 – godzinnego patrolu. Codziennie policjanci z ruchu drogowego patrolują

tą ulicę. 

Radna  K.  Estkowska –  zapytała  co  zrobić,  aby  zablokować  ten  odcinek  drogi  przy

przejściu dla pieszych, aby kierowcy nie parkowali tam samochodów?

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – p. K. Chodyna – poinformował, że to pytanie

należy  skierować  do  zarządcy  drogi,  który  może  określić  zasady  ruchu,  np.

namalowanie linii czy postawienie słupków. Dodał, że Policja ma za zadanie upomnieć

kierowców, którzy parkują niezgodnie z przepisami. 

Radny K. Łachmański – zapytał czy za oświetlenie drogi odpowiada zarządca drogi?

Starosta – poinformował, że za oświetlenie odpowiada Burmistrz Miasta. 

Radny K. Łachmański – poprosił o przedstawienie przepisów, które regulują fakt, że na

drogach  powiatowych,  na  drogach  na  których  odbywa  się  ruch  miejski  nie  można



usytuować tzw. spowalniaczy.

Starosta –  poinformował,  że  zobowiąże  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku  do   zorganizowania  spotkania  z  Komendantem  KPP  w  Pułtusku  oraz

Komendantem Straży Miejskiej w celu rozpatrzenia możliwości podjęcia działań w celu

poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Radca prawny przygotuje opinię prawną w jakim

zakresie zarządca drogi może podejmować działania zwiększające bezpieczeństwo na

drogach powiatowych.

Radna K. Estkowska – poprosił o pisemną odpowiedź dot. usytuowania spowalniaczy w

postaci tzw. “garbów” oraz możliwości odsunięcia miejsc parkingowych od przejścia

dla pieszych. 

Starosta – poinformował, że jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez radną Estkowską

dot. spraw SP ZOZ w Pułtusku, Starosta poinformował, że jest ciągła potrzeba rozmów

nt.  dalszego  funkcjonowania  szpitala.  Starosta  poinformował,  że  w  jego  ocenie  na

podstawie wielu analiz dokumentów, aby szpital mógł sprawnie funkcjonować potrzeba

w krótkim czasie znacznie zwiększyć kontrakt,  przychody o ok.  10 mln zł.  jeśli  nie

nastąpi  taka  sytuacja  wówczas  będzie  konieczność  redukcji  kosztów,  aby  była

możliwość  zabezpieczenia  zakupu   pewnych  usług,  zapłatę  za  rachunki  oraz  na

wynagrodzenia dla pracowników. W obecnej sytuacji Dyrektor SP ZOZ musi bardzo się

“nagłowić”  aby  zapewnić  płynność  finansową  SP  ZOZ w Pułtusku,  w  tym wypłatę

wynagrodzeń.  Starosta  poinformował,  że  jest  sceptycznie  nastawiony  na  zaciąganie

kredytów na zapewnienie bieżącej działalności zakładu, na konsumpcję. Jest to droga

donikąd. Dlatego dyrekcja SP ZOZ musi podejmować działania, które z jednej strony

będą prowadziły do ograniczenia kosztów, z drugiej zaś do zwiększenia przychodów.

Starosta poinformował, że w konsekwencji w niedługim czasie należy podjąć decyzje,

które w sposób jednoznaczny i szybki umożliwią przychody. Jednak aby to się stało

niezbędne są środki finansowe. Jeśli chodzi o plany związane z przyszłością SP ZOZ,

cały czas czekamy na ukazanie się pakietu rozporządzeń Ministra Zdrowia do ustawy o

działalności  leczniczej,  aby  można  było  uruchomić  ścieżkę  procesu  przekształcenia

szpitala w spółkę prawa handlowego. Starosta podkreślił, że samo przekształcenie nie

rozwiązuje problemów, jednak ułatwia funkcjonowanie zakładu na rynku medycznym.

Stale natomiast niezbędna jest optymalizacja, restrukturyzacja zatrudnienia zarówno pod

względem ilościowymi jakościowym bez względu na to czy SP ZOZ się przekształca



czy przygotowuje do przekształcenia, takie działania musza być podejmowane. Starosta

poinformował, że takie działania są podejmowane przez Dyrektora, w części rozmów

uczestniczył,  jednak  nie  są  to  rozmowy  łatwe  i  proste,  ponieważ  dobrzy  lekarze  z

zewnątrz, którzy rozważają możliwość pracy w SP ZOZ w Pułtusku, mogą przyjść do

pracy,  ale  nie  muszą.  Gdyby  podjęli  decyzję,  że  chcą  przyjść  do  pracy,  oczekują

spełnienia  pewnych  warunków  stabilizacji  zatrudnienia  w  jakiejś  perspektywie  -

rozwoju oraz utrzymania się ze szpitala na rynku. Zadłużenie jest na tym poziomie które

było, pensja została wypłacona. Jeśli chodzi o sprawy zatrudnienia – rozmowy cały czas

trwają, sprawa nie jest prosta, aby dobrzy lekarze jednoznacznie szybko podejmowali

decyzje. Starosta poinformował, że jak tylko pojawią się projekty rozporządzeń, które

będę  miały  szanse  wejść  w  życie,  natychmiast  wystąpi  z  prośbą  o  zwołanie  Sesji.

Jednocześnie należy się zastanowić co zrobić aby szpital mógł funkcjonować na terenie

powiatu  pułtuskiego  niezależnie  czy  będzie  to  SP  ZOZ  czy  spółka.  Starosta

poinformował, że uczestniczył w rozmowach pomiędzy dyrekcją SP ZOZ a lekarzami.

Natomiast w tym tygodniu będą miały miejsce rozmowy ze związkami, pracownikami i

kadrą kierowniczą. Taka rozmowa jest niezbędna,  ponieważ pracownikom należy się

wiarygodna  informacja  ze  strony  Dyrekcji,  Starosty,  Rady  nt.  sytuacji  finansowej

szpitala, o szansach zagrożeniach, o planowanych kierunkowych zmianach, ponieważ w

głównej  mierze  los  naszego  szpitala  zależy  od  załogi  przy  dobrym zarządzaniu.  Na

dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że koszty płac bez względu na formę zatrudnienia 

stanowią  ok.  85%  przychodów.  Nie  ma  takiej  placówki  ani  w  służbie  zdrowia  ani

innego  zakładu  pracy  aby w dłuższej  perspektywie  zakład z  tak  wysokimi kosztami

wynagrodzeń mógł funkcjonować. Są dwie drogi: albo zwiększenie obrotów, albo cięcie

zatrudnienia.  Taka  jest  brutalna  prawda.  Starosta  poprosił  dyrektora  SP  ZOZ  o

potwierdzenie oraz o przekazanie informacji nt. zatrudnienia oraz działań związanych z

optymalizacja zatrudnienia, o zadłużeniu. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  -  poinformował,  że  w  dniu

dzisiejszym zostało wypłacone wynagrodzenie dla pracowników. Nie ma to związku z

dzisiejszą Sesją Rady Powiatu. Dyrektor dodał, że wynika to z tego, że jeszcze kilka lat

temu  był  regulamin  wynagradzania,  z  którego  wynikało,  że  wynagrodzenie  będzie

wypłacane  trzeciego  dnia  roboczego  po  pierwszym dniu  miesiąca.  Dziś  jest  właśnie

trzeci dzień roboczy. Przyjęto zwyczajowo, że termin ten został przesunięty na 28 dnia



miesiąca i nie było  to niczym uzasadnione.  Dyrektor dodał,  że nie może być tak, że

wynagrodzenie jest wypłacone przed zakończeniem miesiąca, kiedy nie wiadomo jakie

będę rachunki i jakie kwoty spłyną z NFZ do szpitala. Zasada jest taka, że drugiego i

trzeciego dnia miesiąca  SP ZOZ składa rachunki do NFZ, następnie jest to wszystko

przetworzone, potwierdzone, kolejne 6 dnia jest tzw. walidowanie rachunku, natomiast

9  dnia  wiadomo  jakie  będą  środki  niezbędne  na  wypłatę  wynagrodzeń.  Na  dzień

dzisiejszy sytuacja jest taka, że do SP ZOZ z NFZ wpłynęło ok. 1.280.000 zł a na same

wynagrodzenia  bez  Zus-u  potrzeba  1.400.000  zł.  Dlatego  dyrektor  na  2  lub  4  dni

skredytował  wynagrodzenia pracowników.  Wcześniej  kredytował  je na 8 lub 9 dni.

Pomimo tego,  że  apelował  do  organizacji  związkowych  i  pracowników o wyrażenie

zgody  aby  dobrym  obyczajem  doprowadzić  do   dwukrotnego  wypłacania

wynagrodzenia tzw. zatrudnienie na etacie do dnia 10 oraz wypłacanie wynagrodzenia

kontraktowego do dnia 25, jednak nie udało się osiągnąć tego porozumienia. Natomiast

w obszarze tych, którzy będą otrzymywać wynagrodzenie w dniu 25 jest porozumienie i

ci, którzy podpisali kontrakty zgodzili się na taką formę wypłaty. Nie ma możliwości

wypłacenia  wcześniejszego  wynagrodzenia,  o  czym  mówi  już  od  czerwca

pracownikom.  Tym osobom, które mają kredyty, proponował możliwość przesunięcia a

zakład  każdemu  indywidualnie  da  potwierdzenie,  że  terminy  wypłat  wynagrodzeń

zostały przesunięte. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że więcej płacimy niż jest

produkcji.  Słowa Starosty,  że będzie to się musiało przerwać,  będzie musiało się tak

stać.  Powód sprzed 4 godzin – NFZ nie zawiesza kontraktu,  będzie  zmniejszał  ilość

punktów, ponieważ uznano, że szpital w I i II kwartale nie wykonywał swoich zadań.

Jakie jest rozwiązanie – poszukiwanie  lekarzy,  których umiejętności spowodują  inną

jakość  świadczonych  usług,  które  są  lepiej  finansowane.  Jest  to  jedyne  rozwiązanie.

Przy 157 łóżkach  tylko zakres  usług  świadczonych przez lekarzy może spowodować

lepsze wpływy finansowe. Jest taka możliwość nawet jeśli nie ma tego w kontrakcie.

Przykładem może być np. ortopedia, która dziś może „robić biodra”, wcześniej trzeba

ponieść koszty, ale NFZ zwraca te pieniądze. Dalej ginekologia - lekarzy ginekologów

jest wystarczająco, nawet w nadmiarze, cały tydzień będzie funkcjonował poradnia K, w

którą  będzie  się  opłacało  inwestować  pieniądze.  Zostały  wprowadzone  procedury,

których wcześniej  nie można było wprowadzić  – laparoskopia,  która  jest  najbardziej

ceniona przez  kobiety.  W tej chwili  rozpadł  się  oddział  chirurgii,  ponieważ zdrowie



lekarzy zadecydowało o tym, że nie mają możliwości wykonywania swojego zawodu.

W najbliższym czasie  będzie można powiedzieć,  że  są  lekarze,  którzy  chcą  przyjść,

wzmocnić oddział chirurgii i neurochirurgii. Dyrektor poinformował, że jego zdaniem

będą  3  działy  deficytowe:  dziecięcy,  interna,  kardiologia.  Cieszy  się,  że  zostały

uporządkowane sprawy z pracownią obrazową. W tym tygodniu  ruszy mammograf i

zostaną  odrobione  straty.  Jest  zespół  lekarzy,  z  którymi  będziemy  współpracować.

Zadłużenie szpitala wynosi 6 mln zł z odpisem amortyzacyjnym. Dodał, że nie będzie

tego komentował. Następnie poinformował, że w pewnym sensie jest to korzystne, że

odsuwa  się  termin  dyskusji  Rady  Powiatu  nt.  szpitala,  ponieważ  w  lipcu  2012r.

zdecydował  się  zlecić  niezależnej,  zewnętrznej  firmie  zaprezentowanie  szpitala

pułtuskiego  na tle województwa mazowieckiego i  kraju.  Jest ponad 150 stron opisu,

obecnie  opisywana  jest  diagnoza  i  zostanie  stworzony  program  naprawczy  na  tyle

wiedzy, na ile ją posiadamy. Ocenianych jest prawie 40 pozycji kosztów.

Dyrektor poinformował, że będzie występował do Rady z prośbą o wydłużenie czasu

rozliczenia  amortyzacji  z  25  lat  na  50  lat.  Jest  to  konieczny  manewr,  nie  ma

rzeczywistych skutków finansowych, sprawa ta ma zupełnie inny wymiar jeśli chodzi o

zadłużanie  szpitala.  Dotyczyć  to  również  będzie  sprawy  użytkowania  sprzętu,  który

został zakupiony, w tym ze środków UE. Te dwie rzeczy mają ogromny wpływ na koszt

jednostkowy produktu. Dziś wiadomo, że koszt jednego punktu w szpitalu wynosi 56-

57  zł,  natomiast  NFZ zwraca  tylko  51  zł.   Jeśli  będzie  więcej  lekarzy  zwiększy  się

produkcja,  w przypadku  SP ZOZ to  liczba  wypracowanych  punktów,  jeśli  ta  liczba

punktów nie wzrośnie, wówczas trzeba będzie przeprowadzić redukcję kosztów, trzeba

będzie zmniejszyć koszty we wszystkich obszarach. Dodał, że nikt nie spodziewał się,

że  będą  tak  wysokie  koszty  utrzymania  szpitala.  Wysoki  podatek  gruntowy  od

nieruchomości, wzrost kosztów energii elektrycznej. Ale nad tym będziemy dyskutować

w późniejszym okresie, posiadamy pełne dane statystyczne dot. Pułtuska na tle innych

przychodni specjalistycznych w rejonie. W zasadzie pacjent nie oczekuje więcej niż 1,5-

2 miesiące na wizytę. Tylko do poradni  kardiologicznej czeka się 4 miesiące. Na tle

woj. mazowieckiego jest to dobry wynik. 

Radna  K.  Estkowska –  poinformowała,  że  czeka  na  spotkanie  dot.  spraw  szpitala

ponieważ ma bardzo dużo pytań. W umowach o pracę nie ma zapisu, że pensja zależy

od produkcji. Pracownik ma zapisane, że otrzymuje określoną pensję. Należy rozmieć



przez to, że zgodnie  z regulaminem wynagrodzenie jest ona wypłacana trzeciego dnia

każdego miesiąca?

Starosta –  poinformował,  że  zna  powagę  wypłaty  wynagrodzeń  dla  pracowników.

Sytuacja finansowa szpitala wymaga podjęcia rozmów, aby w najbliższych miesiącach

nie  tylko  zabezpieczyć  wypłatę  wynagrodzeń  dla  pracowników,  ale  również

zabezpieczyć dla nich pracę w tej placówce. Trzeba rozmawiać o tym jak zabezpieczyć

dla  wynagrodzenie dla 300 pracowników. 

Radna K. Estkowska – poinformowała,  że zgadza się z tym, są to oczywiste rzeczy.

Dodała,  że  informacje  nt.  braku  wypłaty  wynagrodzenia  uzyskała  od  pracowników.

Zapytała jaki jest zapis w regulaminie?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński  - poinformował, że wynagrodzenie

jest wypłacane trzeciego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. W tym miesiącu

trzeci  dzień  roboczy  wypada  w  dniu  dzisiejszym  i  dziś  zostały  wypłacone

wynagrodzenia. 

Radny K. Łachmański  – poinformował, że wystarczyła  odpowiedź, że wynagrodzenie

zostało wypłacone. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  -  poinformował,  że  na  4-5  dni

skredytował wynagrodzenie pracowników, ponieważ zabrakło środków. Dodał, że jeśli

do NFZ jest wysyłany rachunek i trafi się błąd, wówczas NFZ zwraca cały rachunek,

jeśli znajdzie się drugi błąd, rachunek wraca ponownie, stąd korzystając z okazji prośba

do Ministra w tym temacie. Ale musimy sobie dawać radę. 

Radny  K.  Łachmański  –  poinformował,  że  trzeba  ciąć  koszty  i  zwiększać  dochód.

Zgadza  się  z  tym.  Cieszy  go  fakt,  że  zostanie  zorganizowane  spotkanie  i

przeprowadzona  dyskusja  o  sprawach  SP  ZOZ.  Jednak  strata  się  pogłębia,  wynosi

obecnie 6 mln a na koniec września było to ok 5 mln. Mamy mało czasu. Dodał, że nie

zna  koncepcji  ani  wizji  jak  dyrektor  zamierza  wyjść  z  tego  kryzysu.  Odkładanie  w

czasie  decyzji  powoduje,  że  się  pogrążamy.  Poza  tym  nie  dostrzega  wzmacniania

pozyskiwania dochodu. Osobami wyrabiającymi kontrakt jest personel biały – lekarze i

pielęgniarki.  Jeśli  chodzi  o  krótki  czas  oczekiwania  do  specjalisty,  to  na  ten  temat

można dyskutować. Jesteśmy na etapie kontraktowania szpitala na następny rok. Zapytał

czy dyrektor widzi szpital w roku następnym w tej samej strukturze czy w innej. Zmiana

formy  organizacyjno  –  prawnej  nie  spowoduje,  że  dług  zniknie.  Nie  wszystkie



zobowiązania z kwoty 6 mln zł ulegają umorzeniu. Wiemy też, że upadają też spółki.

Nie ma na to recepty niezależnie od tego czy jest to publiczny szpital czy spółka. Radny

poinformował,  że  dotychczas  nie  dostrzegał  wizji,  dopiero  dziś  została  ona

przedstawiona. Jednak od maja do dziś upłynęło 8 miesięcy.

Starosta  – poinformował, że w jego ocenie, po roku przyglądania się funkcjonowaniu

szpitala i rozmów z dyrekcjami innych placówek w formie SP ZOZ-ów i spółek może

powiedzieć, że głównym problemem i czynnikiem, który trzeba zmienić jest podejście

pracowników  do  wykonywania  swoich  obowiązków.  Mentalność  jest  najtrudniej

zmienić. Jest niezbędny czas oraz dobre zarządzanie i organizacja pracy, aby każdy na

swoim stanowisku  brał  odpowiedzialność  za  to,  co  robi.  Obecnie  pod  nową  ustawą

szpitale  w  tym,  SP  ZOZ  to  normalne  przedsiębiorstwa  oparte  na  kupowaniu  i

sprzedawaniu usług od NFZ na warunkach niekonkurencyjnych. Po jednej stronie jest

NFZ,  który  działa  na  własnych  zasadach,  narzuca  reguły,  stawki,  ilości  punktów,  z

drugie strony jest pacjent obsługiwany przez personel szpital. Ten proces trwa, po to są

rozmowy dyrekcji,  w obecności  Starosty  z  załogą.  Został  on  rozpoczęty  od  lekarzy,

obecnie  schodzimy  na  niższy  poziom.  W  grudniu  prawdopodobnie  będzie

przeprowadzone  szkolenie,  które  będzie  miało  za  zadanie  uświadomić  personelowi

średniemu należyte podejście do opieki nad pacjentem. Pośrednio należy uświadomić

relacje pomiędzy praca a płacą. Żeby był pieniądz musi być pacjent,  jak będzie pacjent

będzie  odpowiednie  wynagrodzenie  i  możliwość  finansowania  funkcjonowania

placówki.  Starosta  poinformował,  że  jest  w  stanie  rozmawiać  z  całą  załogą,  aby

wypracować i zobowiązać się do uzgodnienia w perspektywie  2-4 lat sprawę poziomu

wynagrodzeń  poszczególnych  grup  zawodowych,  która  będzie  uzależniona  od

przychodów.  Nie  możemy  sobie  pozwolić  na  każde  koszty.  W  placówkach  służby

zdrowia niezależnie od formy prawnej, biorąc pod uwagę, że szpital nie musi zarabiać,

poziom wynagrodzeń powinien  stanowić ok 65% przychodów. Dodał, że zna przykłady

placówek służby zdrowia, szpitali powiatowych, które po 6-7 latach, na dzień dzisiejszy

mają 20 mln zysku. Ale w tym przypadku udział wynagrodzenia w przychodach wynosi

56%.  Wynagrodzenie  to  główny  koszt  funkcjonowania  szpitala.  Jeśli  w  SP  ZOZ w

Pułtusku jest to 85% przychodów a jeszcze 2 miesiące temu było to 92%, to nie ma

cudów,  że w dłuższej  perspektywie  termin wypłaty  zostanie utrzymany,  a  w jeszcze

dalszej perspektywie szpital będzie mógł dalej funkcjonować. Nikt nie daje gwarancji,



jeśli  mówić  o  instytucjach  zewnętrznych  i  rozwiązaniach  prawnych,  że  szpital  w

Pułtusku  musi  być.  Jest  to  nasza  odpowiedzialność  i  zdolność  zarządzenia.

Zafundowaliśmy  sobie  duży  obiekt  z  ogromnymi  szansami  i  możliwościami

rozwojowymi przy bardzo skromnych środkach finansowych szpitala i powiatu. Przed

nami  są  propozycje,  które  pozwolą  “uciec”  do  przodu.  Starosta  poinformował,  że

najpóźniej do końca I kwartału 2012 roku muszą zapaść takie decyzje, które umożliwią

dyrekcji podjąć  działania pozwalające na zwiększenie przychodów. W innym wypadku

albo 30% załogi zostaje zwolnione albo o 30% zostanie obniżone wynagrodzenia aby

można było zabezpieczyć płynność finansową. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  -  poinformował,  że  Radny

Łachmański  podniósł  istotne  problemy.  Poinformował,  że  gdyby  SP ZOZ działał  w

warunkach kontraktu potrzeba  byłoby 4 ortopedów, przez to, że jest zawarta umowa

cywilno prawna potrzeba tylko 2. Przez to są mniejsze koszty osobowe. Ponadto jeżeli

ten sam zespół  chirurgów czasowo robi  żylaki  i  SP ZOZ zostaje  za to  600 zł,  a za

tarczyce  jest  6  razy  więcej.  Istota  polega  na  tym,  że  trzeba  mieć  lekarzy  o

umiejętnościach  na  wyższym  poziomie,  żeby  pacjent  ziemi  pułtuskiej  korzystał  z

pułtuskiego SP ZOZ.

Radny K. Łachmański – zapytał jaką koncepcją kontraktowania ma dyrektor na przyszły

rok?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński  - poinformował, że nie ma żadnej

koncepcji, NFZ przedłuża 3 letni kontrakt. 

Radny K. Łachmański – zapytał czy można utworzyć nowe poradnie?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Z. Buraczyński - poinformował, że tak, ale nie będzie

z tego dodatkowych pieniędzy. Specjalistka nie daje pieniędzy. 

Radny K. Łachmański – zapytał jakie są szanse na zwiększenie kontraktu, dochodu?

Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku  –  p.  Z.  Buraczyński  -  poinformował,  że  tylko  dzięki

lekarzom o odpowiednich umiejętnościach, np. neurochirurgia, laparoskopia.  

Ad. 25

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.



Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Ad.  26

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  osiemnastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym  i

zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  zamknął  XVIII   Sesję  Rady  Powiatu  w

Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 19.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


