
Protokół nr XI/07

XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 października  2007r.

Ad. 1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Pan  Czesław  Czerski –   dokonał

otwarcia XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję

Rady Powiatu”. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy

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

quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  i  uchwał.

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  zaproszonych  gości  i

przedstawicieli prasy. 

(porządek  posiedzenia  stanowi  załącznik  nr  1,   listy  obecności  radnych-  stanowi

załącznik nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

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? 

W  związku  z  brakiem  wniosków  Przewodniczący  odczytał  porządek  obrad  i

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

1. Otwarcie XI Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VIII, IX, X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja  nt.  działalności  Powiatowego  Biura  Agencji  Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku. 

6. Przyjęcie  „Sprawozdania  z  działalności  merytorycznej  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2006”.



7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Pułtusku

 na 2007r.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze

2007r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny 

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  

do zawierania przez powiat pułtuski porozumień.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Bezpieczny Powiat Pułtuski na lata 2007-

2010.

14.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalania  zasad  zwrotu

kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na

2008r.  

z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do  VIII  Edycji  Nagrody

Marszałka Województwa Mazowieckiego

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  obowiązku  złożenia  oświadczenia  o  pracy  lub

służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22

lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. 

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  obowiązku  złożenia  oświadczenia  o  pracy  lub

służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22

lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/272/06 Rady Powiatu  

w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2007r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem



budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

20.Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych

samorządu powiatowego.

21.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.

23.Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego nt.

oświadczeń majątkowych.  

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

na 2007r

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

26.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

28.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad :

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Przyjęcie protokołu VIII, IX, X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołów nr VIII, IX, X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządzi  głosowanie nad przyjęciem

protokółów nr VIII, IX, X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Protokóły nr VIII/07, IX/07, X/07  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku zostały przyjęte. 

Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Król. 

Obecna liczba Radnych wynosi 13. 

Ad. 4 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna Krystyna Estkowska – zapytała:

1. Jakie  są  zamiary  w  związku  ze  zbliżającym  się  terminem  składania  projektu

budżetu powiatu na 2008r.,  czy znajdą się w nim zadanie budowa chodnika w

Grabówcu  oraz  modernizacja  ulicy  Staszica.  Radna  podkreśliła,  że  sprawa

chodnika była już omawiana kilkakrotnie. 

2. Jaki zakres prac jest przewidziany w ramach budowy hali widowiskowo sportowej

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku.

3. Jakie  są  losy  “dużego  projektu”  drogowego,  w  którym  znajduje  się  ulica

Tartaczna.  Czy  w  związku  z  tym,  że  projekt  “nie  wszedł”  i  nie  można  było

skorzystać ze środków unijnych, czy są plany wykorzystania tego projektu. Czy

będzie  składany  ponownie.  Z  informacji  jakie  Radna  posiada  wynika,  że  ma

nastąpić  zmiana  w  finansowaniu  zadania  tzn.  przewiduje  się  większy  udział

samorządu. Czy samorząd powiatowy przygotowany jest na taką ewentualność?

Czy jest szansa wykorzystania tego projektu?

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Łachmański – poinformował, że uczestniczył

w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w dniu 24 października br. podczas którego

Dyrektor SP ZOZ i Związki Zawodowe działające przy SP ZOZ alarmowały brak

środków  finansowych  na  tzw.  odtworzenie  i  odnowienie  sprzętu.  Radny

poinformował,  że  powyższa  sprawa  bardzo  go  niepokoi  ,  co  również  dała  wyraz

Rada Społeczna SP ZOZ w stosownym wniosku. 

Następnie  Radny  poinformował,  że  SPZOZ  w  Pułtusku  posiada  3  aparaty



rentgenowskie: 2 w Przychodni, 1 w szpitalu, przy czym 2 aparaty rentgenowskie w

Przychodni  mają  po  16  lat  i  zostały  “spisane”,  czyli  nie  nadają  się  do  naprawy.

Natomiast  aparat  rentgenowski,  który  znajduje  się  w  szpitalu  ulega  ciągłym

naprawom – zostało już wydane ok. 100.000zł.. Wiceprzewodniczący poinformował,

że z informacji przekazanych przez Dyrekcję Szpitala wynika, że kolejna naprawa

aparatu RTG będzie kosztowała ok. 60.000 zł. Radny poinformował, że na pytanie,

zadawane zarówno na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ jak i na komisji Rady

Powiatu,   „dlaczego  nie  używa się  aparatów użyczonych od  starostwa”,  które  są

zakupione i obecnie znajdują się w nowo budowanym szpitalu, uzyskał odpowiedź,

że są przeszkody formalno – prawne. Wiceprzewodniczący prosił o podanie jakie są

przeszkody formalno – prawne?

Wiceprzewodniczący poinformował, że został zakupiony aparat bez toru wizyjnego.

Z  informacji  jakie  Radny  uzyskał  od  fachowców  wynika,  że  ww.  aparat  może

funkcjonować ale tylko wówczas gdy zostanie  zakupiony jeszcze jeden aparat RTG ,

który będzie posiadał tor wizyjny.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący zapytał, dlaczego nie został od razu

zakupiony  aparat  z  torem  wizyjnym  (zdaniem  fachowców  właśnie  taki  aparat

powinien być kupiony). Poza tym czy nie zostanie utracona gwarancja na aparat i od

jakiego czasu liczy się okres gwarancyjny?

Wiceprzewodniczący poinformował,  że  problem aparatu  rentgenowskiego  nie  jest

jedyny.  Stwierdził,  że  nie  jest  tajemnicą,  że  aparat  USG,  który  jest  obecnie

wykorzystywany  w  Przychodni  jest  aparatem  pożyczonym.  Ponadto  brakuje

aparatów KTG – aparaty do badania tętna płodu, a uszkodzeniu uległ defibrylator. Z

informacji jakie  Wiceprzewodniczący uzyskał ww. sprawie wynika, że  miał być on

przeniesiony z Karetki  „R” na Oddział  Intensywnej Terapii.  “Mówi się”,  że takie

aparaty powinny być nawet  w marketach,   a co dopiero w  szpitalach.  Następnie

Wiceprzewodniczący dodał, że w szpitalu brakuje takich podstawowych elementów

wyposażenia jak: kleszcze, czy też skalpele. 

Wniosek Rady Społecznej SPZOZ dotyczył m.in. tego problemu. 

Radny poinformował, że prawdopodobnie Zarząd Powiatu w Pułtusku ustosunkował



się do wniosku, aby jeszcze w tym roku wygospodarować środki i przeznaczyć je  na

zakup  “sprzętu  ruchomego”  dla  Szpitala.  Jeżeli  nie  w tym roku,  to  na  pewno w

2008r.  Zarząd Powiatu powinien zabezpieczyć środki na wnioskowane zakupy. 

Wiceprzewodniczący  poinformował  o  zagrożeniach  związanych  z  brakiem

podstawowych  urządzeń,  aparatury  medycznej.  Poinformował,  że  na  posiedzeniu

Rady  Społecznej  SPZOZ dr  Styś  mówiła,  co  potwierdzili  członkowie  Związków

Zawodowych,   że  kontrakty  na  przyszły  rok  będą  rozpatrywane  nie  tylko  w

kontekście: ile czasu chory leżał w szpitalu (np. 5 dni) ale również jakie badania,

jaka diagnostyka została  przeprowadzona.  Wiceprzewodniczący zauważył,  że  jeśli

NFZ zamiast 11 mln zł  przekaże dla  SPZOZ w Pułtusku 9 mln. zł.,  dla szpitala

będzie to niewątpliwie tragedia. 

Kolejna sprawa to prace Rządu, nie ważne czy obecnego czy przyszłego, na temat

sieci  szpitali.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  nie  chciałby,  aby  nowo

budowany szpital nie znalazł się w siatce szpitali. A takie zagrożenie istnieje, gdyż

nie  są  wykonywane  podstawowe  badania.  Następne  zagrożenie  dla  szpitala  to

odpływ pacjentów. 

W związku ze zmianą władz rządowych i zapowiedziami polityków, którzy obejmą

władzę od 5 listopada br. , że nastąpi rekonstrukcja planu budżetu państwa na rok

2008. Wiceprzewodniczący zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu, czy zostaną

podjęte działania aby zadanie budowa szpitala w Pułtusku było wpisane do budżetu

państwa.

Na  zakończenie  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  Prezes  Związku

Nauczycielstwa Polskiego prosiła aby zadać pytanie jakie jest stanowisko Zarządu

Powiatu w sprawie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół

Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. 

Na salę wszedł Radny Dariusz Mikuś.

Obecna liczba Radnych wynosi 14. 

Ad. 5 



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Informacja  nt.  działalności  Powiatowego  Biura  Agencji  Restrukturyzacji  i

Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku. 

Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  p.o.  Kierownika  Biura  Powiatowego

Agencji  Modernizacji  i  Restrukturyzacji  Rolnictwa  w  Pułtusku  z  siedzibą  w

Golądkowie.

p.o. Kierownika ARiMR w Pułtusku z siedzibą w Golądkowie – p. Paweł Tkaczyk –

podziękował za zaproszenie na obrady Sesji Rady Powiatu. Poinformował, że w roku

poprzednim jak i roku bieżącym  z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w

ramach działania “Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” korzysta

550  rolników.  Od  dnia  1  kwietnia  do  dnia  1  października  br.  odbył  się  nabór

wniosków  o  dopłaty  gruntowe.  Z  działania  “Wsparcie  dla  gospodarstw

niskotowarowych” - z rejonu powiat pułtuski wsparcie otrzymuje ok. 1000 rolników.

W  marcu  2007r.  ARiMR  wprowadziła  nową  płatność  dla  rolników  –   płatność

zwierzęcą. W dniach od 15 marca br. do dnia 11 czerwca br. trwał nabór wniosków o

przyznanie  płatności  rolnych  do  obszarów  o  niekorzystnych  warunkach

gospodarowania (ONW). Złożono ok. 5000 wniosków. Biuro Powiatowe ARiMR w

Pułtusku  z  siedzibą  w  Golądkowie  poczyniło  starania,  aby  ułatwić  rolnikom

składanie wniosków, tj.. pracownicy biura pracowali na dwie zmiany. 

Ponadto od dnia 1 czerwca br. rolnicy składali wnioski o wypłatę premii za grunty

zalesione w poprzednich latach. Od dnia 25 czerwca br. do dnia 20 sierpnia br. trwał

nowy nabór  wniosków na nowe renty strukturalne.  Kierownik  dodał  że  najniższe

renta wyniesie ok. 900 zł. na osobę. Kierownik poinformował, że  w związku z  tym,

że pozostały jeszcze środki na renty strukturalne, odbędzie się nowy nabór wniosków

o  przyznanie  rent.  Będzie  to   miało  miejsce  w połowie  listopada  br.  Od  dnia  1

sierpnia br. do dnia 1 października br. były przyjmowane wnioski na nowe zalesienia

gruntów  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2007-2013.  Kierownik

poinformował,  że  w  powiecie  pułtuskim  wniosek  taki  złożył  tylko  1  rolnik,

natomiast  w  całym  województwie  mazowieckim  -  200  rolników.  Podkreślił,  że

pieniądze pozyskane na zalesienia są duże, mianowicie:



– na założenie  lasu  od  4.620 zł.  do  13.020 zł.  -  jest  to  płatność  jednorazowa za

założenie lasu,

– płatność na pielęgnację lasu wypłacana przez 5 lat wynosi od 970 zł do 2.060 zł., 

– płatność  wypłacana  przez  okres  15  lat  w  formie  premii  zalesieniowej  wynosi

1.580 zł.  rocznie.  Kierownik  podkreślił,  że wymienione kwoty  to  stawki  za  1

hektar. 

Od dnia 3 grudnia br. rozpocznie się wypłata płatności bezpośrednich do gruntów

rolnych oraz płatności  do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

ONW. Dodał, że zgodnie z harmonogramem, który przedkłada wypłatę środków od

grudnia 2007r. do czerwca 2008r. 

Szacunkowe stawki płatności na 1 ha za rok 2007 wynoszą:

– płatność jednolita – 301 zł.,

– płatność zwierzęca - 438 zł.,

– płatność uzupełniająca - 294 zł., 

– płatność do roślin energetycznych – 169 zł. 

Płatności ONW pozostały bez zmian:

– I strefa – 179 zł.,

–  II strefa – 264 zł.,

–  obszar górski – nie występuje.

Kierownik  poinformował,  że  Prezes  Agencji  Modernizacji  i  Restrukturyzacji

Rolnictwa  dnia  26  października  br.  ogłosił  nabór  wniosków  z  działania

“Modernizacja  gospodarstw  rolnych”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów

Wiejskich  2007-2013.  Wnioski  będzie  można  składać  od  dnia  9  listopada  br.  w

oddziałach  regionalnych  ARiMR.  Prezes  ARiMR  zadeklarował,  że  w  dniu  9

listopada br. biura oddziałów regionalnych będą pracowały do godziny 22.00, a jeśli

zajdzie potrzeba nawet dłużej. Wynika to z faktuo, iż rolnicy będą musieli udać się

osobiście  do  regionalnych  biur,  np.  w  przypadku  powiatu  pułtuskiego  –  do

Warszawy.   Nie  ma  możliwości  wysłania  wniosku  pocztą.  Ponadto  zostaną

uruchomione dodatkowe stanowiska do przyjmowania wniosków – szacuje się ok.

30-40 stanowisk na oddział regionalny do obsługi. Oblicza się, że oddział regionalny



w przeciągu  1  godziny  będzie  w  stanie  przyjąć  ok.  300  wniosków.  Dodatkowe

informacje można uzyskać na stronie internetowej ARiMR:  www.arimr.gov.pl.

Korzystając z okazji,  Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pułtusku zaprosił

wszystkie osoby zainteresowane, a zwłaszcza producentów rolnych  terenu powiatu

pułtuskiego  na  szkolenie  organizowane  z  inicjatywy  Burmistrza  Miasta  Pułtusk.

Odbędzie się w dniu 5 listopada br. w sali Kina “Narew” w Pułtusku o godz. 14.30.

Adresaci szkolenia to: rolnicy powiatu pułtuskiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa

Rolniczego

w Pułtusku, Gminne Centra Informacji działające przy Urzędach Gmin. 

Przewodniczący – poprosił o zadawanie pytań. 
Radny – p. Wojciech Żukowski – zapytał ile wyniesie maksymalna wysokość renty

strukturalnej?
p.o. Kierownika ARiMR w Pułtusku z siedzibą w Golądkowie – p. Paweł Tkaczyk –

odpowiedział, że wysokość renty jest wyliczana procentowo. Podstawa wynosi 150%

najniższej  emerytury  i  może  wzrosnąć  do  265%.  W  związku  z  powyższym

maksymalna wysokość renty może wynieść powyżej 1.500 zł. 
Radny – p. Zbigniew Szczepanik – zapytał  jakie działania podjęła ARiMR aby o

wszystkich programach wsparcia dowiedziała się największa liczba rolników? Radny

stwierdził, że te działania są dla rolników i to oni powinni wiedzieć jak najwięcej na

dany  temat.  Podkreślił,  że  sam  pochodzi  z  gminy  wiejskiej  i  nie  spotkał  się  z

przekazaniem żadnych informacji na te tematy, które Kierownik omawiał. Ludzie na

wsi nie wiedzą prawie nic o działaniach realizowanych przez ARiMR. 
p.o. Kierownika ARiMR w Pułtusku z siedzibą w Golądkowie – p. Paweł Tkaczyk –

stwierdził,  że  po  ilości  złożonych  wniosków  na  zalesienia  rzeczywiście   można

stwierdzić, że wiedza rolników na temat programów wsparcia jest mała. Jednak w

przypadku  pozostałych  działań,  powiat  pułtuski  jest  powiatem wiodącym w skali

województwa  mazowieckiego.  Dlatego  Kierownik  nie  zgadza  się  z  ewentualnym,

złym doinformowaniem rolników w powiecie. 

Problem zalesień wynika z takiego problemu, gdyż gminy nie mają opracowanego

planu zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie. 



Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie  opinii

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pan Wiesław Barkała –

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

17  października  2007r.   pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu komisji

w dniu 17 października 2007r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa  na posiedzeniu w dniu 18 października

2007r. pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem XI Sesji Rady Powiatu

w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Andrzej  Dolecki –

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

18 października br.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  XI  Sesji  Rady

Powiatu w Pułtusku .

Ad. 6 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Przyjęcie „Sprawozdania  z działalności  merytorycznej Powiatowego Centrum



Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2006”.

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  zostało  przekazane  Radnym  na

piśmie.  W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

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

Sprawozdanie  z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Pułtusku za rok 2006 zostało przyjęte.

Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Działań  na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014.

Przewodniczący poinformował,  że  program został  przekazany Radnym na piśmie.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad przyjęciem programu.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/81/07 została podjęta. 

Ad. 8 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007-2014. 

Przewodniczący  poinformował,  że  ww.  Strategia  została  przekazany  Radnym na

piśmie.  W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.



Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/82/07 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  planu  rzeczowo  –  finansowego  SP  ZOZ  w

Pułtusku

 na 2007r.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/83/07 została podjęta. 

Ad. 10 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  I

półrocze 2007r.
Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  K.  Łachmański–  złożył  wniosek,  aby  jeden  z

obecnych  na  posiedzeniu  Zastępców  Dyrektorów  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku, zabrał głos w sprawie sytuacji finansowej

SP  ZOZ.  Radny  poinformował,  że  wynik  finansowy  SP  ZOZ  jest  ujemny,  ale

sytuacja nie jest taka zła.  Radny przypomniał, że do 15 marca br. 7 poradni  było

niezakontraktowanych  W związku z powyższy poprosił  o przedstawienie ogólnej

sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusku. 
Z-ca Dyrektora  ds.  Ekonomicznych Główny Księgowy – p.  Bogusława Więcka –



poinformowała, że co prawda wynik finansowy SPZOZ za I półrocze jest ujemny i

stanowi  kwotę  ponad  600.000  zł.,  ale  SPZOZ  cały  czas  podejmował  i  nadal

podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej. Jednym z takich

działań  było doprowadzenie  do umorzenia  w dniu 16 sierpnia  2007r.  pożyczki  w

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 3 mln zł. 

Dyrektor dodała, że na umorzenie pożyczki miało wpływ m. in. :

– wystąpienie  z  roszczeniem  do  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  o  zapewnienie

wypłaty wynagrodzeń z tytułu “ustawy 203”,

– program restrukturyzacji jaki SPZOZ złożył w Centrum Zdrowia Publicznego jako

jeden z elementów uzyskania pożyczki,

– możliwość podpisania ugody z NFZ oraz zrealizowanie programu restrukturyzacji

co dało wymierny efekt w kwocie umorzenia pożyczki. 

Dyrektor  podkreśliła,  że powyższe spowodowało,  iż  SPZOZ w Pułtusku już za 8

miesięcy będzie miał dodatni wynik finansowy. 

Na ujemny wynik finansowy miało również wpływ to, że SP ZOZ przez 2,5 miesiąca

świadczył usługi zdrowotne w poradniach specjalistycznych  bez umowy, za które do

dnia dzisiejszego nie otrzymał zapłaty- ok. 154.000zł. 

Kilkakrotne,  pisemne  wystąpienia  do  NFZ  zakończyły  się  uzyskaniem  pisemnej

gwarancji, że w IV kwartale Narodowy Fundusz Zdrowia - jako dysponent środków

finansowych  zaproponuje ugodę. Jednak decyzję w powyższej sprawie uzależniono

od tego jak nowy Rząd się do tego ustosunkuje. 

W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/84/07 została podjęta. 

Ad. 11



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny – projekt

uchwały dotyczy przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiących

własność Powiatu Pułtuskiego. Nieruchomości będą darowane  na cele oświatowe tj.

prowadzenie  szkół  wchodzących  w skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi

Dziubińskiej w Golądkowie.

Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/85/07 została podjęta. 

Ad. 12 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  

do  zawierania  przez  powiat  pułtuski  porozumień  (w  sprawie  powierzenia

prowadzenia  zadań  publicznych  w  przedmiocie  kształcenia  uczniów  klas

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych)
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/86/07 została podjęta. 



O godzinie 15.00 Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Ad. 13

Po przerwie o godz.  15.10 Przewodniczący zarządził  przystąpienie do następnego

punktu  porządku  obrad:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Programu  Bezpieczny

Powiat Pułtuski na lata 2007-2010.
Na salę przybył radny Stanisław Kaczmarczyk. Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna Radna nie brała udziału w głosowaniu. Była nieobecna na sali. 

Uchwała Nr XI/87/07 została podjęta. 

Ad. 14 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalania  zasad  zwrotu

kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  zgodnie  z  §2  Rozporządzenie  Ministra

Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2000r.  w sprawie  sposobu

ustalania  należności  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  radnych  rady

powiatu, który brzmi:

„1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakoń-

czenia podróży służbowej określa przewodniczący rady powiatu w poleceniu wyjaz-

du służbowego.



2. Czynności, o której mowa w ust. 1, w stosunku do przewodniczącego rady do-

konuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę”

zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad zwrotu kosz-

tów podróży służbowych radnym Rady Powiatu, w której zostanie wskazany Wice-

przewodniczący Rady do czynności , o których mowa w cyt. §2. 

Komisje  Rady  Powiatu  do  ww.  czynności  wnioskowały  aby  upoważnić

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu – Pana Krzysztofa Łachmańskiego oraz Pana

Jerzego Króla.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna Radna nie brała udziału w głosowaniu. Była nieobecna na sali. 

Uchwała Nr XI/88/07 została podjęta. 

Ad. 15

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  Programu współpracy  powiatu  pułtuskiego  na

2008r.  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Jedna Radna nie brała udziału w głosowaniu. Była nieobecna na sali. 

Uchwała Nr XI/89/07 została podjęta. 

Na Salę Rady wszedł Radny Tadeusz Nalewajk – stan radnych obecnych na Sesji -

16. 

Ad. 16

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury do VIII Edycji  Nagrody

Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Pułtuskiego. 
Wicestarosta – poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniach  komisji stałych

Rady  Powiatu  zaproponował  aby  do  kolejnej  Edycji  Nagrody  Marszałka

Województwa  Mazowieckiego   zgłosić  kandydaturę  Pana  Edwarda  Stanisława

Malinowskiego. 
Poinformował,  że  Pan  Edward  Malinowski  mieszka  w  Pułtusku  od  1947r..  Jest

znanym na Północnym Mazowszu regionalistą i kolekcjonerem militariów żołnierzy

polskich  z  lat  1914-1945.  W swoich  zbiorach  posiada  bogatą  kolekcję  pamiątek

dotyczącą istnienia 13 Pułku Piechoty w Pułtusku,  wśród których znajduje się biała

broń,  odznaczenia,  oporządzenie,  sprzęt,  mundury,  dokumenty,  prasa  wojskowa.

Liczne eksponaty kolekcjonera były prezentowane na wystawach , wypożyczane do

szkół,  muzeów,  itd.  Eksponaty  z  kolekcji  pułtuskiego  regionalisty  były  również

wykorzystywane przez Telewizję Polską  m.in. przy kręceniu filmów „Beniaminek” i

„Most” oraz były prezentowane w trzydziestominutowym programie telewizyjnym

pt. „Hobby pana Edwarda”. Ponadto Pan Edward Malinowski został zaangażowany

w projekt dot. przygotowania na zlecenie TVN HISTORIA filmu dokumentalnego

dot. obrony twierdzy Modlin, w trakcie kampanii wrześniowej 1939r.  

Wicestarosta  poinformował,  że  Pan  Edward  Malinowski  jest  znanym

popularyzatorem historii,  który o swoich eksponatach opowiada z pasją,  zarażając

nią dzieci, młodzież i studentów, którzy licznie odwiedzają jego domowe „muzeum”.

Na  podstawie  wiedzy  kolekcjonera,  jak  również  posiadanych  przez  niego



dokumentów  powstały  liczne  prace  magisterskie  i  licencjackie  pisane  przez

studentów wielu uczelni,  w tym  Akademii  Humanistycznej  im. A. Gieysztora  w

Pułtusku.  Ponadto  Pan  Edward  Malinowski  to  również  niestrudzony  uczestnik

uroczystości patriotycznych a swój udział  w nich traktuje  jako obowiązek wobec

Obrońców Ojczyzny. Pan Edward  Malinowski przez 37 lat był kierownikiem kina

„Narew”. Ponadto Pan Edward Malinowski  jest  członkiem:

- Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego (PTSK) - od roku 1975, a

w czasie jednej z kadencji był  Wiceprezesem tego Stowarzyszenia. Natomiast

od 1990 do chwili obecnej (17 lat) pełni funkcję Skarbnika.

- Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział Pułtusk – Skarbnik

- Sekcji 13 Pułku Piechoty –Przewodniczący

Ponadto Pan Edward Malinowski był członkiem: 

– Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich – Warszawa 

– Ciechanowskiego Klubu Kolekcjonera 

Wicestarosta  dodał,  że  Pan  Edward  Malinowski  miał  bardzo  dużo  wystaw

autorskich, nieodpłatnie wypożyczał eksponaty do muzeów oraz był organizatorem

fundacji dwóch sztandarów, tj. Repliki Sztandaru 13 Pułku Piechoty oraz sztandaru

dla  hufca  ZHP  im.  13  Pułku  Piechoty.  Ponadto  brał  czynny  udział  w

odrestaurowaniu  Miejsc  Pamięci  Narodowej  na  terenie  miasta  Pułtusk  oraz

uczestniczył  w  nazewnictwie  nowych  ulic  w  Pułtusku.  Pan  Edward  Malinowski

otrzymał wiele odznaczeń,  tym Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w

Pułtusku. Dzięki swojej pasji kolekcjonera zachował dla przyszłych pokoleń wiele

pamiątek, cennych dla historycznego dziedzictwa Pułtuska i Ziemi Pułtuskiej. Jego

zapał  i  nieustanne  dążenie  do  poznawania  historii  i  przekazywania  jej  młodym

pokoleniom zasługują na prawdziwe uznanie i szacunek. 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Jedna Radna nie brała udziału w głosowaniu. Była nieobecna na sali. 

Uchwała Nr XI/90/07 została podjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  obowiązku  złożenia  oświadczenia  o  pracy  lub

służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22

lipca 1944r.  do 31 lipca 1990r.  (uchwała  dot.  obowiązku złożenia  oświadczenia

lustracyjnego przez  Skarbnika Powiatu) 
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/91/07 została podjęta. 

Ad. 18

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  obowiązku  złożenia  oświadczenia  o  pracy  lub

służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22

lipca 1944r.  do 31 lipca 1990r.  (uchwała  dot.  obowiązku złożenia  oświadczenia

lustracyjnego przez  Sekretarza Powiatu)
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 16 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/92/07 została podjęta. 

Ad. 19

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/272/06 Rady Powiatu  

w  Pułtusku  z  dnia  7  czerwca  2007r.  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad

projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/93/07 została podjęta. 

Ad. 20

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

w  I  kategorii  zaszeregowania  pracowników  niektórych  jednostek

organizacyjnych samorządu powiatowego.
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XI/94/07 została podjęta. 

Ad. 21

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  za  I  półrocze

2007r.
Przewodniczący  poprosił  Panią  Dyrektor  Wydziału  Finansów  o  przedstawienie

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie .
Dyrektor  Wydziału  Finansów  –  p.  Ewa  Karpowicz -  odczytała  Uchwałę  Nr

201/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z

dnia  14  września  2007r.  wyrażającą  opinię  o  przedłożonej  przez  zarząd  Powiatu

Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007

roku.

Uchwała  Nr 201/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie stanowi załącznik do nin. protokółu. 

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie opinii o przebiegu wykonania  budżetu powiatu za I półrocze 2007r. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  p.  Krzysztof  Pieńkos –  poinformował,  że

Komisja Polityki Regionalnej na posiedzeniu w dniu 18 października br. pozytywnie

zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska –

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu komisji

w  dniu  17  października  2007r.   Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  informację  o

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – Pana Wiesława Barkała

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

17 października 2007r.  pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2007r.



Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa  na posiedzeniu w dniu 18 października

2007r.  pozytywnie  zaopiniowała  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I

półrocze 2007r.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pan  Andrzej  Dolecki –

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

18 października br.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za I

półrocze 2007r.

Przewodniczący  otworzył  dyskusję  na  temat  informacji  o  przebiegu  wykonania

budżetu za I półrocze 2007r.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 22

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.
Przewodniczący -  zapytał czy są pytania w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 16 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/95/07 została podjęta. 

Ad. 23

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego

nt. oświadczeń majątkowych.  

Przewodniczący   poinformował,  że  powyższe  informacje  zostały  przekazane

szanownym radnym przed posiedzeniem XI Sesji Rady Powiatu.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji. 

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacje zostały przyjęta. 

Ad. 24

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  budżetu

powiatu  na 2007r
Przewodniczący -  poprosił  Dyrektor  Wydziału  Finansów  o  zabranie  głosu  w

powyższej sprawie.
Dyrektor  Wydziału  Finansów – p.  Ewa Karpowicz – poinformowała,  że  od Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku, która odbyła się  w dniu 9 lipca 2007r.  Zarząd Powiatu w

Pułtusku podjął następujące Uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007r.:

– Uchwała nr 38/07 z dnia 11 lipca 2007r. - dokonano podziału rezerwy celowej w

kwocie 128.860zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń administracji oraz

wydatki  rzeczowe  bieżące  w  placówkach  oświatowych.  Wysokość  rezerwy

celowej po zmianie wyniesie 511.089zł.

– Uchwała nr 40/07 z dnia 25 lipca 2007r. - zmniejszono plan dotacji w rozdziale



75045  komisje poborowe o kwotę 1.229 zł. 

– Uchwała nr 42/07 z dnia 22 sierpnia 2007r. zwiększono plan dochodów powiatu

pułtuskiego w związku z wprowadzoną dotacją na prace geodezyjne na potrzeby

rolnictwa w kwocie 30.000 zł. 

– Uchwała nr 51/07 z dnia 24 września 2007r. - wprowadzono dotację z budżetu

państwa  na  wynagrodzenia  dla  nauczycieli  przeprowadzających  część  ustną

egzaminów maturalnych w kwocie 19.595 zł. Wprowadzono również zwiększenie

dotacji na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych w kwocie 5.000 zł. 

– Uchwała nr  55/07 z dnia  18 października 2007r.  -  dokonano podziału  rezerwy

ogólnej  w kwocie  20.000 zł.  z przeznaczeniem na wyposażenie  i  modernizację

Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego.  Rezerwa  ogólna  po  zmianie

wynosi  60.345  zł.  Dokonano  również  podziału  rezerwy  celowej  w  kwocie

431.089 zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

bieżące w placówkach oświatowych. rezerwa celowa po zmianach wynosi 80.000

zł. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 25

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący – poinformował, że powyższą informację radni otrzymali na piśmie.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w powyższej sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji.



Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 26

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący  - poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Pułtuskiego.
Wicestarosta –  rozpoczął  od  odpowiedzi  na  interpelacje  zgłoszoną  przez  Radną

Krystynę  Estkowską.  Poinformował,  że  w  chwili  obecnej  trwają  prace  nad

założeniami do projektu budżetu powiatu na rok 2008 oraz na lata następne. Uważa,

że  obecnie  kiedy  można  pozyskiwać  środki  pozabudżetowe,  jest  pilna  potrzeba

opracowania  planu  modernizacji  dróg  nie  tylko  na  ten  rok  ale  również  na  lata,

których dotyczy planowanie UE, czyli na lata 2007-2013. 
Poinformował, że Ministerstwo Finansów  przekazało założenia do projektu budżetu

pułtuskiego  na  2008 rok,  w ubiegłym tygodniu.  Nie  ma możliwości,  aby szybko

zaplanować i przedyskutować wszystkie pozycje i “pochylić się” na sprawą tak, jak

wymaga tego problem. Zarząd Powiatu próbował raz wstępnie podejść do tematu,

jednak  okazało  się,  że  nie  została  jeszcze  przekazana  informacja  o  dotacjach  od

Wojewody Mazowieckiego. Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym taka

informacja  dotarła  do  Starostwa  ale  ze  względu  na  posiedzenie  Rady  Powiatu  i

przebywanie  Pani  Skarbnik  Powiatu  na  urlopie  nie  została  ona  jeszcze

przeanalizowana. Zgodnie z przepisami prawa do  15 listopada br. Zarząd Powiatu

przedłoży  Przewodniczącemu Rady projekt budżetu powiatu na 2008r.

Odnośnie  zapytania  Radnej  Estkowskiej,  czy  w  budżecie  powiatu  zostanie

uwzględniona  budowa  chodnika  w  Grabówcu  oraz  budowa  ulicy  Staszica

Wicestarosta poinformował, że zostały podjęte już pewne decyzje, które wiążą rok

2008.  Tą  decyzją  była  uchwała,  którą  Rada  Powiatu  podjęła  w dniu  14  sierpnia

2007r. w sprawie zadań planowanych do realizacji  w latach 2008-2010 w ramach

programów  operacyjnych.  Zostało  wówczas  zaplanowane  realizacja  projektu  pn.



„Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów

rekreacyjnych”  w  tym  przebudowa  drogi  powiatowej  Kacice  –  Pokrzywnica  –

Klusek – czas realizacji – 2008r., przebudowa drogi powiatowej Gładczyn – Zatory –

Popowo – czas realziacji – 2009r., oraz przebudowa drogi powiatowej  Porządzie –

Obryte  –  Pułtusk  –  czas  realizacji  2010r.  Na  powyższe  zadanie  została  już

opracowana  dokumentacja.  Wymienione  drogi  będą  modernizowane  w  pierwszej

kolejności. Być może na ich realizację zostaną pozyskane środki z zewnątrz jednak

na dzień dzisiejszy nie ma możliwości  ubiegania  się  o takie środki  ponieważ nie

zostały określone kryteria oraz nie zostały uruchomione aplikacje.

 Ze względu na czas  potrzebny na  ukształtowanie  się  nowego rządu zostaną one

prawdopodobnie uruchomione w I kwartale następnego roku. 

Czyli z wyżej przedstawionych danych wynika, że Rada Powiatu rozstrzygnęła, że w

roku 2008 zostanie przeznaczona kwota w wysokości 4.958.510 zł. na  modernizacje

drogi  Kacice  –  Pokrzywnica  –  Klusek  przy  15%  udziale  środków  własnych  w

wysokości  743.776  zł.   Zgodnie  z  umową  gmina,  na  terenie  której  będzie

modernizowana droga , będzie  współfinansowała zadanie  w wysokości  ½ udziału

własnego powiatu. 

Wicestarosta poinformował, że  w chwili obecnej trudno jest powiedzieć, czy  będzie

budowany chodnik  w Grabówcu oraz modernizowana ulica Staszica w Pułtusku.

Zarząd  powiatu  tę  sprawę  dokładnie  przeanalizuje.  Jednak  jest  duże

prawdopodobieństwo, że środków na owe zadania zabraknie. 

Wicestarosta  podkreślił,  że  priorytetową  inwestycją  w  powiecie  pułtuskim  w

dalszym ciągu  pozostaje  budowa szpitala  w Pułtusku.  Poinformował,  do  tej  pory

udział powiatu wynosił 10%, natomiast w chwili obecnej - 25%. W roku bieżącym

powiat  przeznaczył   1.942.000  zł.  Natomiast  do  zakończenia  tzw.  “budowlanki”

potrzebne jest 4 mln. zł., natomiast na wyposażenie kolejne 8 mln. zł. 

Odnośnie interpelacji Radnej K. Estkowskiej dot. „dużego projektu drogowego”, w

którym  znajduje  się  m.in.  modernizacja  ulicy  Tartacznej,   Wicestarosta

poinformował, że projekt złożony 14.10.2005 roku nie uzyskał wystarczającej liczby

punktów  aby  uzyskać  dofinansowanie,  z  priorytetu  I.  Zintegrowanego  Programu



Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, lecz znalazł się na pierwszym miejscu listy

rezerwowej.

Do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski będący Instytucją Wdrażającą a obecnie

Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów Unijnych  nie  zajęła  stanowiska  w

sprawie projektów znajdujących się na liście rezerwowej. 

W  budżecie  Powiatu  na  rok  2008  zapisana  została  realizacja  pierwszego  etapu

projektu "Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do

terenów rekreacyjnych.  Odcinek   Kacice-Pokrzywnica-Klusek"  o  wartości  4  958

510,00 w tym 743 776,50 z budżetu powiatu. 

Drugi  etap  projektu:  "Przebudowa dróg  powiatowych czynnikiem decydującym o

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych.  Odcinek   Gładczyn-Zatory-Popowo"

przewidziany jest na rok 2008.

Trzeci  etap projektu:  "Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych.  Odcinek   Porządzie-Obryte-Pułtusk",   w

ramach którego przewidziana jest modernizacja  ul. Tartacznej przewidziany jest do

realizacji w 2010 roku. 

Realizacja  wszystkich  etapów  projektu  jest  uzależniona  od  dofinansowania  z

funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej. Przewidywany termin ogłoszenia przez

Mazowiecką  Jednostkę   Wdrażania  Programów Unijnych  nowych  konkursów,  w

ramach których byłaby możliwość ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie

to III kwartał 2008r.

Istnieje  możliwość  ponownego  wykorzystania  przy  składaniu  nowych  wniosków,

dokumentacji technicznej sporządzonej do powyższego projektu w 2005 roku.

 Odnośnie  interpelacji Radnej K. Estkowskiej nt. zakresu robót przewidzianych do

realizacji w ramach budowy hali widowiskowo sportowej przy Liceum

Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku, Wicestarosta poinformował, że

stosowna odpowiedź zostanie przekazana Radnej na piśmie. 

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Wiceprzewodniczącego  Krzysztofa

Łachmańskiego,  Wicestarosta  poinformował,  że  aparaty  rentgenowskie,  nie  mogą

być wykorzystywane w SPZOZ,  ponieważ nie spełniają standardów UE. Urządzenia



te  są  już  bardzo  stare.  Odnośnie  aparatu  RTG zakupionego  bez  toru  wizyjnego,

przypomniał,  że  decyzja  o  jego  zakupie  została  podjęta  z  udziałem

Wiceprzewodniczącego  K.  Łachmańskiego.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków

Zamówienia została złożona w dniu 22 sierpnia 2007r. Wicestarosta poinformował,

że  Zarząd  Powiatu  realizował  zamówienie  i  aparat  jest  kompletny.  Został

sporządzony  protokół  odbioru  aparatu,  zostali  przeszkoleni  pracownicy.  Aparat

posiada  gwarancję  na  okres  36  miesięcy  –  czyli  do  grudnia  2009r.  Wicestarosta

dodał,  że  być  może  będzie  to  czas  oddania  szpitala  do  użytkowania.   Ponadto

poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  na  najbliższy posiedzeniu  zajmie się  sprawami

dotyczącymi budowy szpitala w Pułtusku. 

Zastępca Dyrektora SPZOZ w Pułtusku – dr Wojciech Trusiński – podziękował za

zainteresowanie  sytuacją  szpitala.  Poinformował,  że  w szpitalu  znajdowały  się  3

aparaty rentgenowskie:  dwa aparaty  typu X-18,  z których jeden znajdował  się  w

szpitalu, drugi w przychodni oraz japoński aparat Shimadzu, który również znajduje

się w szpitalu. Doktor poinformował, że z dniem 1 stycznia 2006r. z mocy prawa w

całej Polsce wszystkie aparaty typu X-18 przestały działać, ponieważ nie spełniały

norm.  Jedynym aparatem, który  pozostał  w szpitalu  jest  aparat   Shimadzu,  który

pracował na potrzeby zarówno szpitala jak i ostrego dyżuru. Podkreślił, że ten aparat

pracował praktycznie przez całą dobę, co oczywiście spowodowało awarie. Pierwsza

awaria miała miejsce przed wakacjami. Wówczas popsuła się lampa, która została

sprowadzona z Japonii, natomiast obecnie popsuła się następna część, która jest w

trakcie sprowadzania również z Japonii. W chwili obecnej pacjenci są odsyłani na

badania  do  szpitala  w  Makowie  Mazowieckim.  Ponadto  SPZOZ  pracuje  na

wypożyczonym aparacie USG oraz na wypożyczonym z firmy Olimpus gastroskopie,

który współpracuje z bazą zakupioną wraz z kolonoskopem. Doktor podkreślił,  że

wszyscy  czekają  na  otwarcie  nowego  szpitala  na  Popławach,  ale  do  tego  czasu

należy sobie radzić. 
Wiceprzewodniczący – K. Łachmański – poinformował,  że słuchając wypowiedzi

Pana  Dyrektora  odniósł  wrażenie,  że  “lepiej  być  nie  może”.  Podkreślił,  że  nie

chodziło  mu o  sprzęt  mocno  specjalistyczny,  taki  jak  kolonoskop,  ale   o  sprzęt



drobniejszy, np. aparaty KTG czy  defibrylatory. Nie uzyskał odpowiedzi od Pana

Starosty,  czy  Zarząd  Powiatu  pochylił  się  nad  tym  problemem.  Mając  w

perspektywie  oddanie  nowego  szpitala  do  użytkowania,  nie  można  zapomnieć  o

“starym”.  Jednak  po  posiedzeniu  Rady  Społecznej  SPZOZ  w  Pułtusku  –  takie

wrażenie  można  odnieść.  Jeśli  chodzi  o  aparat  RTG,  Wiceprzewodniczący

poinformował,  że  z  informacji  jakie  posiada  wynika,  że  będą  funkcjonowały  2

aparaty. Jednak w momencie zastanawiania się co kupić, gdy aparaty RTG w szpitalu

mają po 15 albo więcej lat, uważa że można się pokusić o zakup aparatu z torem

termowizyjnym. Prawdą  jest,  że  upływa  już rok  gwarancji  na  aparat  RTG, który

znajduje  się  w  nowo  budowanym  szpitalu  a  on  nie  jest  używany.  Ponadto

Wiceprzewodniczący zaznaczył,  że  nie  uzyskał  odpowiedzi  na  temat  wypowiedzi

Dyrektora  Borkowskiego,   że  “istniały  względy  formalno  –  prawne,  dla  których

przed 1 września br. nie można było uruchomić aparatu RTG w “starym” szpitalu na

zasadzie użyczenia przez Starostwo. 
Zastępca Dyrektora SPZOZ w Pułtusku – dr Wojciech Trusiński – poinformował, że

SPZOZ  wystąpił  z  propozycja  przeniesienia  aparatu  RTG  z  nowo  budowanego

szpitala  do Przychodni na ul.3 Maja. Wcześniej jednak należy dostroić i zutylizować

stary aparat RTG X-18, który znajduje się w Przychodni w pracowni RTG.

 Z-ca Dyrektora poinformował o braku celowości przeniesienia aparatu RTG z nowo

budowanego szpitala do “starego” szpitala. Bardziej preferuje się przeniesienie tego

aparatu do Przychodni. 

Obecnie SPZOZ wystąpił do specjalistycznej firmy o przedstawienie warunków jakie

musi spełnić pomieszczenie aby można było przenieść do niego aparat RTG. 

Starosta Pułtuski   – poinformował, że nie z winy powiatu szpital nie został oddany

do użytku w zaplanowanym terminie. Jednak nie podlega dyskusji fakt, że gwarancja

na aparat RTG upływa a on stoi bezużytecznie. Natomiast jeżeli chcemy utrzymać

gwarancję, to firma która dostarczyła aparat RTG powinna przekazać informację o

warunkach jakie powinno odpowiadać pomieszczenie, w którym ten aparat będzie

się znajdował. W przeciwnym razie zostaną utracone warunki gwarancji. 

Odnośnie zakupu drobnego sprzętu, typu skalpele – Starosta poinformował, że jeżeli



SP ZOZ nie  będzie  w stanie  sfinansować tych zakupów, wówczas  Rada Powiatu

będzie musiała podjąć decyzję o wyasygnowaniu pewnych środków finansowych z

budżetu powiatu. 

W służbie  zdrowia najważniejszy jest  pacjent,  dlatego też należy podjąć wszelkie

działania aby jego potrzeby zostały w pełni zaspokojone. Jeżeli  szpital  nie będzie

mógł  pracować  na  wypożyczonym  sprzęcie  wówczas  będziemy  zmuszeni  we

własnym  zakresie  odwozić  pacjentów  na  badanie  do  szpitala  np.  do  Makowa

Mazowieckiego.  Nie  możemy  pozostać  na  taką  sytuację  obojętni,  ponieważ  nie

wszystkich pacjentów aby sfinansować koszty przejazdu. 

Starosta  przypomniał  sytuację,  jak miała  miejsce  na jednym z posiedzeń  Zarządu

Powiatu,  3-4  miesiące  temu.  Sprawa  dotyczyła   braku  kontraktu  na  poradnię

kardiologiczną. Wówczas jedyną decyzję jaką można było podjąć to  przyjmowanie

pacjentów ponad limit przyznanych punktów, ponieważ takie jest zadanie powiatu.

W dniu dzisiejszym poradnia kardiologiczna ma kontrakt, są punkty i przyjmowanie

pacjentów bez kontraktu zostanie zrefundowane. 

Starosta poinformował, że został już przygotowany wykaz wyposażenia i sprzętu do

nowo budowanego szpitala jaki chcemy zakupić z funduszy unijnych.

W  przypadku  ogłoszenia  konkursu,  z  formalnego  punktu  widzenia,  samorząd

pułtuski powinien jako pierwszy pozyskać środki unijne.. 

Wiceprzewodniczący  –  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  taka  postawa

Przewodniczącego Zarządu Powiatu bardzo go cieszy. 
Starosta  Pułtuski –   poinformował,  że  jeżeli  będzie  taka  potrzeba,  to  sprawa

wygenerowania  środków  z  budżetu  powiatu  na  zakupu  drobnego  sprzętu  do

“starego” szpitala będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. Wiadomym jest, że

SPZOZ nie posiada środków finansowych, gdyż sam wiąże przysłowiowy “koniec z

końcem”.
Wiceprzewodniczący  –  Krzysztof  Łachmański –  poinformował,  że  w  dniu

dzisiejszym poruszył tę sprawą, bo jest to duży problem.  
Starosta Pułtuski – zadeklarował pomoc w tym temacie. 
Zastępca Dyrektora SPZOZ w Pułtusku – dr Wojciech Trusiński – poinformował, że



nie  może  zwodzić  w  nieskończoność  właściciela  wypożyczonego  dla  SPZOZ w

Pułtusku aparatu do USG. Aparat miał być wypożyczony jedynie na tydzień a w dniu

dzisiejszym mija już prawie miesiąc. Koszt takiego aparatu to 270 tyś. zł. Problemem

następny to zakup końcówki do gastroskopu – koszt ok. 70 tyś. zł. 
Wiceprzewodniczący  –  Krzysztof  Łachmański –  zapytał  ile  kosztuje  aparat  do

mierzenie tętna płodu - KTG
Zastępca Dyrektora SPZOZ w Pułtusku – dr Wojciech Trusiński – poinformował, że

w chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, ale przedstawi stosowną informację. 

Ad. 27

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Wiceprzewodniczący – K. Łachamański – poinformował, że nie uzyskał odpowiedzi

jeszcze na jedno pytanie dot.  stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie podwyżek dla

pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie. 
Wicestarosta  Pułtuski – poinformował,  że do Starostwa Powiatowego w Pułtusku

wpłynęło  pismo  Pani  Prezes  ZNP  Pani  Marii  Korbal  dot.  podwyżek  dla

pracowników  niepedagogicznych  w  Zespole  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi

Dziubińskiej  w Golądkowie.  Sprawa  została  bardzo  wnikliwie  rozpatrzona  przez

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 października br. Ponadto w tej sprawie

pozyskano opinię Dyrektora ZSR im. J. Dziubińskiej oraz Wicestarosta kilkakrotnie

prowadził rozmowy telefoniczne z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wicestarosta poinformował, że powiat pułtuski wg opinii różnych osób, miał bardzo

mało  środków  finansowych  na  oświatę.  Jednak  jak  się  okazuje  Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ten cel ma tych środków jeszcze mniej. Dyrektor ZSR

przekazał  informację  ,  że  jeżeli  w  miesiącu  listopadzie  br.   podwyższono  by

wynagrodzenia pracownikom , to  wówczas nastąpiły podwyżki, mogłoby dojść do

sytuacji, że w I kwartale nastąpiłaby redukcja etatów. 

Stąd też Zarząd Powiatu w Pułtusku po zapoznaniu się z negatywną opinią Dyrektora

ZSR im. J. Dziubińskiej w sprawie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych,

również negatywnie zaopiniował wniosek Pani Prezes ZNP. 



Wicestarosta wyjaśnił, że ostatnia podwyżka dla pracowników niepedagogicznych,

miała  miejsce  od  dnia  1  lipca  br.  i  wynosiła  15%,  średniorocznie  7,5%.  Po

przedstawieniu sprawy Ministrowi Rolnictwa, biorąc pod uwagę duże zatrudnienie w

ZSR i małe środki finansowe przeznaczone na rok następny, Wicestarosta uważa, że

obawy  związane  ze  zmniejszeniem  zatrudnienia  w  ZSR  w  Golądkowie  są

prawdopodobne. Ponadto Wicestarosta zauważył, że w Golądkowie zostanie również

Zespół  Szkół,  który będzie jednostką organizacyjną powiatu i  nie można tworzyć

różnic w wysokości wynagrodzenia. Uważa, że powyższą sprawę należy omówić i

doprecyzować z Ministrem Rolnictwa.

W powyższej sprawie Pani Prezes ZNP zostanie przekazana odpowiedź pisemna . 

Radna  –  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak –  podziękowała  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg

Powiatowych  w  Pułtusku  za  szybką   i  skuteczną  interwencję  w  sprawie  drogi

wojewódzkiej Pniewo – Wyszków, której zarządcą jest Mazowiecki Zarząd  Dróg

Wojewódzkich.  Radna  poinformował,  że  dotarło  do  niej  pismo  mieszkańców

miejscowości  Pniewo  informujące,  że  wykonawca  prowadzący  roboty  drogowe

zasypuje  wjazdy do  posesji  i  tym samym mieszkańcy nie  mogą  ani  wjechać  ani

wyjechać.  Radna  zgłosiła  problem  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Pułtusku  i  sprawa  została  bardzo  szybko  załatwiona,  wszystkie  szkody  zostały

naprawione.

Wicestarosta -  poinformował, że jest opracowywana aktualizacja Strategii Rozwoju

Powiatu  Pułtuskiego  na  lata  2007-2020.  Zadania  zostaną  określone  na  okres

planistyczny na  lata  2007-2013. W chwili  obecnej  są przygotowywane materiały,

trwają  uzgodnienia  z  Wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego.  Wicestarosta

poinformował,  że  do  Radnych  również  zostanie  wysłana  ankieta  z  prośbą  o  jej

wypełnienie i zwrócenie. Planowany termin przyjęcia dokumentu to przełom grudnia

i listopada br.

Starosta –  poinformował,  że  prawdopodobnie  zostanie  zakupiony  ciężki  bojowy



samochód dla  Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  w Pułtusku  bez

udziału  samorządu  powiatowego  i  gminnego.  W związku  z  powyższym Starosta

zaproponował aby ww. środki  zostały przeznaczone na zabezpieczenie 30 %  udział

samorządów na zakup podnośnika służącego do ratownictwa wszelkiego rodzaju. 

Ad. 28

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad:

Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący - poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował

za udział w obradach XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym i zaproszonym

gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław Czerski  zamknął  XI  Sesję

Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

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

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

......................................................
       Bogumiła Przybyłowska


