
Protokół Nr XXXII/06

XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 1 lutego 2006r. 

Ad. 1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w Pułtusku  –  Czesław  Czerski otworzył  XXXII

Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  porządku  XXXII  Sesji  Rady  Powiatu

Przewodniczący poprosił Radnych oraz zaproszonych gości o powstanie i uczczenie

minutą  ciszy  pamięci  ofiar  katastrofy  budowlanej  na  terenie  Międzynarodowych

Targów Katowickich

Radni oraz zaproszeni gości uczcili minutą ciszy katastrofę. 

Starosta Pułtuski poinformował, że Zarząd Powiatu łącząc się w żalu i współczuciu z

rodzinami ofiar  i  poszkodowanymi w katastrofie,  która  miała  miejsce  w dniu  28

stycznia  2006r  w  obiekcie  Międzynarodowej  Hali  Targowej  w  Katowicach  -

zaproponował  przekazanie  pomocy  finansowej  w wysokości  20.000zł  dla  Miasta

Chorzów z przeznaczeniem na leczenie osób poszkodowanych w tej  katastrofie. 

Wobec  powyższego  Zarząd  wystąpił  z   wnioskiem  do  Przewodniczącego  Rady

Powiatu w Pułtusku o zwołanie XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku,  proponując

porządek  obrad,  który  szanowni  Radni  otrzymaliście  w  załączeniu  do

zawiadomienia. 

Starosta Pułtuski  poinformował,  że cel przekazania pomocy finansowej – leczenie

osób  poszkodowanych  w  katastrofie,  został  uzgodniony  z  Prezydentem  Miasta

Chorzów jak również Skarbnikiem Chorzowa. 

Starosta  wyjaśnił,  że  pomoc  finansowa  może  zostać  udzielona  tylko  w

przedstawionej formie. Nie można wpłacić środków na konta, które są pokazywane

w telewizji, tj. Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż ponieważ są to organizacje

pozarządowe.  Starosta  wspomniał  tragedie  jakie  miały  miejsce  w  Pułtuku  -  na

powódź w 1979r., powódź w południowo zachodniej Polsce w 1997r.



Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. 

Lista obecności Radnych Rady Powiatu stanowi załącznik  do nin. Protokółu.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

obrad zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  przedstawił  porządek  obrad  zgodnie  z

którym prowadzone będą obrady i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem: 

Za 15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek został przyjęty. 

Radni obradowali wg niżej podanego porządku obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji pkt trzeciego porządku obrad

„Interpelacje i zapytania radnych”.   

Przewodniczący poprosił o interpelacji. 



Interpelacje i zapytania nie zostały zgłoszone. 

W trakcie obrad na Salę Rady wszedł radny Z. Wiernicki.

Stan Radnych – 15. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów –  Pana

Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  poinformował,  że  Komisja  na

posiedzeniu  w  dniu  dzisiejszym pozytywnie  zaopiniowała  projekty  uchwał  Rady

Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zmian budżetu powiatu na

2006r. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik Powiatu – K. Rzepnicka poinformowała, że Z DNIEM 1 stycznia 2006r.

weszła w życie ustawa o finansach publicznych, zgodnie z którą  pomoc finansowa

innej jednostce samorządu terytorialnego przyznaje organ stanowiący na podstawie

odrębnej uchwały. 

Skarbnik zwróciła  się  do Radnych z prośbą o wprowadzenie  zmiany w projekcie

uchwały polegającej na zmianie daty tragicznego wydarzenia w Katowicach, które

miało  miejsce  28  stycznia  2006r.  a  nie  jak  zapisano  w  projekcie  uchwały  „27

stycznia 2006r.”

Skarbnik poinformowała,  że podjęcie przez Radę Powiatu proponowanej  uchwały

dot. udzielenia pomocy,  stwarza konieczność dokonania zmian budżetu powiatu, co

wiąże się z podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 

Skarbnik zwróciła się do Radnych, aby w załączniku do uchwały w sprawie zmian

budżetu  powiatu  zmienić   §  2320  na  §2710  ponieważ,  po  przeprowadzonych

konsultacjach z Ministerstwem Finansów okazało się,  że pomoc finansową należy



sklasyfikować  w  paragrafie  2710,  tzn.  środki  na  pomoc  finansową  natomiast

propozycja uchwały zawiera paragraf 2320 – dotacja celowa  przekazana gminie na

podstawie porozumień i umów.

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

proponowanej uchwały. 

Radny Z. Wiernicki  poinformował,  że w wypowiedziach Starosty Pułtuskiego jak

również Skarbnika Powiatu pojawiała się informacja nt. zmiany ustawy o finansach

publicznych.  Radny  uważa  ,  że  najważniejszą  rzeczą  jest  udzielenie  tej  pomocy.

Radny  zgłosił  do  ewentualnego  rozważenia  wprowadzenie  zapisu  do  projektu

uchwały – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

Czy podjęcie proponowanej uchwały jest zgodne z wytycznymi  Regionalnej Izbie

Obrachunkowej. 

Radny poinformował, że odniósł wrażenie, iż godz. 14.00 posiedzenia Rady Powiatu

została po to zaplanowana, aby „niektórzy radni nie mogli na nie przybyć”. Radny

prosił, aby w takiej sytuacji wyznaczać godzinę popołudniową, która umożliwiłaby

przybycie wszystkim radnym. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  w projekcie  uchwały  w sprawie  udzielenia

pomocy finansowej zawarto zapis  „pomoc finansowa” a nie „dotacja celowa”, co

jest zgodne z art. 175 nowej ustawy o finansach publicznych - „z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom

samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa”.

W  pierwotnym  projekcie  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  zaproponowano

zastosować  §  2320  –  dotacja  celowa.  Zgodnie  z  tym paragrafem dotacje  celowe

przekazywane są gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

umów między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Jednak z uwagi na stanowisko Ministerstwa Finansów proponowana jest zmiana na

§2710- jest to pomoc finansowa , a nie dotacja. 

W  poprzedniej  ustawie  o  finansach  publicznych  nie  było  określone,  że  „pomoc

finansowa  jest  dotacją”,  co  zostało  określone  w  nowej  ustawie  o  finansach

publicznych. Jednak do nowej ustawy o finansach publicznych nie zostało jeszcze

dostosowane rozporządzenie o klasyfikacji dochodów i wydatków.



Ze względu na liczne wątpliwości, w dniu dzisiejszym Starosta Pułtuski wystąpił z

zapytaniem do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie

Finansów  o  wyjaśnienie  sprawy.  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  wystąpienie

Starosty. 

Dyrektor ww. Departamentu wskazała na prawidłowość zastosowania  §2710. 

Radny Z. Wiernicki  poinformował, że chciałby się dowiedzieć,  czy nie należy tej

pomocy  nazwać  „dotacją  celową”.  Natomiast  pytanie  od  strony  systemowej  jest

następujące, czy powiat może przekazać środki finansowe na konkretny cel – pomoc

w leczeniu osób poszkodowanych. 

Starosta  Pułtuski  odpowiedział,  że  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych

prowadzono rozmowy z Miastem Chorzów, ponadto powyższą kwestię uzgodniono

z Regionalną Izba Obrachunkową. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał  treść uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXII/234/06 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r. 

Skarbnik  Powiatu poinformowała,  że w związku z  podjęciem uchwały o pomocy

finansowej  proponuje  się  dokonanie  zmian  w  wydatkach  poprzez  zmniejszenie

wydatków  Starostwa  Powiatowego  o  20.000zł  i  przeniesienie  ww.  środków  na

pomoc  finansową  dla  Miasta  Chorzowa.  Ponadto  p.  Skarbnik  zwróciła  się  do

Radnych o dokonanie zmiany w załączniku do uchwały polegającej na zastąpieniu

§2310 na §2710. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Pułtusku wystąpił do właścicieli obiektów użyteczności



publicznej  z pismem dot.  usunięcia  zalegającego śniegu  z dachów już 3 stycznia

2006r. Starosta uważa, że praca p. Dyrektora zasługuje na wyróżnienie. 

Radni obecni na posiedzeniu Rady Powiatu podzielili zdanie p. Starosty. 

Radny Z. Szczepanik poinformował, że na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku  Publicznego  Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  kilkakrotnie

sygnalizował  potrzebę  przekazania  pewnych  środków  na  magazyn

przeciwpowodziowy.  Radny uważa,  że  gdyby tragiczne  wydarzenie  ,  które  miało

miejsce w Chorzowie wystąpiło  w powiecie  pułtuskim, to niewiele  byśmy zrobili

mając do dyspozycji wyposażenie magazynku jakim dysponujemy obecnie.

Pan Szczepanik  zwrócił  się  do Radnych aby w tym roku przekazać przynajmniej

niewielkie środki na wyposażenie magazynu. 

Przewodniczący zapytał , czy są pytania w sprawie proponowanej uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały w

sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXII/235/06 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

Ad. 7 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Starosta Pułtuski przedstawił informację nt. działań Zarządu Powiatu w Pułtusku w

kierunku realizacji wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu omawianych na

posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 28 grudnia br. 

Starosta poinformował, że:



- zostały zlecone prace na wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ulic Jana

Pawła , Kolejowa, Ogrodwa. Projekt zostanie wykonany do końca marca br. 

Zgonie ze wstępnym szacunkiem koszt zadania wyniesie ok. 600.000zł.

Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Pułtuska o przekazanie uchwały Gminy o

przekazaniu środków finansowych. 

- zlecono prace projektowe i podkłady geodezyjne na budowę drogi Gładczyn –

Bartodzieje  –  Psary.  Wystąpiono  do  Marszałka  Woj.  Maz.  o  przekazanie

środków  z  Samorządowego  Programu  Wsparcia.  Ponadto  wystąpiono  do

Gminy Obryte i Zatory o przekazanie stosowanych środków. 

Koszt  wykonania  zadania  wyniesie  ok.  750.000zł.  Środki  w  wysokości  ok.

500.000zł planuje się pozyskać  z Samorządowego Programu Wsparcia, pozostałe

środki zostaną przekazane w równych częściach przez powiat i gminy. 

- Wystąpiono  da  Marszałka  Woj.  Maz.  o  przekazanie  środków  z

Samorządowego  Programu  Wsparcia  na  urządzenie   klasopracowni  w

internacie ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Starosta wyjaśnił, że z ww.

programu można tylko pozyskać środki na placówki oświatowe położone na

terenach wiejskich.  

- W sprawie przekazania gruntu przy Liceum Ogólnokształcącym na budowę ali

sportowej  prowadzone  są  rozmowy  z  właścicielem  gruntu,  tj.  Parafią  św.

Mateusza  –  Ks.  W.  Koskiem.  Natomiast  Gminie  Pułtusk  zaproponowano

wspólną realizację inwestycji ale przy LO. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła

żadna odpowiedź. 

- W  najbliższym  czasie  Szanownym  Radnym  zostanie  przedstawiona

propozycja  modernizacji  dróg  powiatowych  realizowana  w oparciu  3  drogi

wojewódzkie - nr 618, 619, 620  i  3 drogi krajowe – Nr 51, 60, 61, 62 Projekt

modernizacji  dróg  skanalizuje  cały  powiat.  Prawdopodobnie  realizacja  ww.

projektu będzie możliwa przy udziale środków z Narodowego Planu Rozwoju.

Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 



Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował

za udział w obradach trzydziestej drugiej Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Obrady trzydziestej drugiej Sesji Rady Powiatu zostały zamknięte. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.35

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka           Przewodniczący Rady Czesław Czerski


