
Protokół nr XXIX/09

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 czerwca 2009r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  Rady   otworzył  dwudziestą  dziewiątą  Sesję  Rady  Powiatu  w

Pułtusku.  Stwierdził,  że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12

Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady stanowi  quorum pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Panią  Violettę  Kozłowską  –

Kierownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w

Warszawie  Oddział  w  Pułtusku,  Wójtów  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że przed  przystąpieniem do realizacji porządku

obrad   zostaną  wręczone   nagrody  laureatom  konkursu  “Przyjazny

Konsumentowi”.

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta – poinformował, że w miesiącu marcu 2009r. został zorganizowany przez

Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Pułtuską

Gazetę  Powiatową konkurs zatytułowany „Przyjazny Konsumentowi”,  którego

celem było rozszerzenie świadomości konsumenckiej, a szczególnie wyróżnienie

tych  usługodawców  i  handlowców,  którzy  w  kontaktach  z  konsumentami



wykazali się szczególną życzliwością i profesjonalizmem.

Starosta  poinformował,  że  ideą  konkursu  było  zwrócenie  się  do  wszystkich

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego  tak,  by  mogli  wypowiedzieć  się  jako

konsumenci. To ich głosy, a więc głosy najważniejsze zadecydowały o wyłonieniu

zwycięzców w czterech kategoriach:

I.   NAJLEPSZY  PODMIOT  DZIAŁAJĄCY  W  HANDLU  NA  TERENIE

MIASTA PUŁTUSK.

II.NAJLEPSZY  PODMIOT  DZIAŁAJĄCY  W  USŁUGACH  NA  TERENIE

MIASTA PUŁTUSK.

III.NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU NA TERENACH

WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO.

IV.NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH NA TERENACH

WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO.

Starosta poinformował, że wspólny wysiłek organizatorów konkursu zakończył

się  sukcesem.  W  głosowaniu,  w  którym  wzięło  udział  94  konsumentów,

wyłoniono najlepszych.

W  kategorii  „Najlepszy  Podmiot  Działający  w  Handlu  na  terenie  miasta

Pułtusk”  zwycięzcą  została  Cukiernia  -  Piekarnia  „Romanowski”  ul.

Mickiewicza.

W  kategorii  „Najlepszy  Podmiot  Działający  w  Usługach  na  terenie  miasta

Pułtusk” zwycięzcą została Firma ZUPH „Wiktor” ul. Traugutta 3.

W kategorii  „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na terenach wiejskich

powiatu  pułtuskiego”  zwycięzcą   został   Sklep  Spożywczo-  Przemysłowy

Ireneusz Skurczyk, Maciej Skurczyk, 06-126 Szyszki.



W kategorii „ Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na terenach wiejskich

powiatu  pułtuskiego”  zwycięzcą  została  Firma  „EKO–STYL”  Dorota

Kaczyńska , Kleszewo 42, 06-100 Pułtusk.

Starosta poprosił  o wystąpienie wymienionych przedstawicieli firm. 

Starosta  poinformował,  że  zgodnie  z  regulaminem  konkursu  spośród

konsumentów biorących udział w głosowaniu została wylosowana Pani Joanna

Golatowska.

Starosta poprosił  o wystąpienie 

Laureatom konkursu “Przyjazny Konsumentowi” zostały wręczone pamiątkowe

statuetki  oraz  książki.  Nagrody wręczali  Wicestarosta  Pułtuski  Witold Saracyn,

Radna Rady Powiatu Henryka Pielachowska oraz Radna Rady Powiatu Krystyna

Estkowska.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta serdecznie pogratulował i wyraził nadzieję,

że

I edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi” nie będzie ostatnią. 

Dodał, że uważa, że warto nie tylko kontynuować, ale twórczo rozwijać pomysły,

które  inspirują  do  poszerzania  świadomości  konsumenckiej,  ale  także

profesjonalizm samych przedsiębiorców.

Przewodniczący -  złożył  serdeczne  gratulacje.  Poinformował,  że  profesjonalne

umiejętności,  sumienność  w  realizacji  obowiązków,  procentują  wysokim

zaufaniem  konsumentów.  Przewodniczący  życzył  wytrwałości  w  dążeniu  do

wytyczonych  celów  oraz  dalszych  sukcesów  zawodowych  i  radości  w  życiu

osobistym. 



O godz. 14.25 Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę. 

Ad. 3 

Po przerwie  o godz.  14.30 Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji

punktu trzeciego porządku obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Starosta –w imieniu  Zarządu  Powiatu  zgłosił   wniosek  dotyczący  uzupełnienia

porządku dzisiejszej Sesji  o dwa punkty, tj.:

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Pokrzywnica prowadzenia i

finansowania zadania  publicznego przebudowy drogi  powiatowej  nr 3409W

Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek na odcinku Dzbanice – Karniewek od

km 3+692,50 do km 6+032,5. 

W budżecie powiatu pułtuskiego przyjęto do realizacji zadanie przebudowa drogi

powiatowej na odcinku Dzbanice – Karniewek o długości 2.340mb. 

Łączna wartość  zadania do realizacji w roku bieżącym wynosi 599.750zł w tym:

Powiat: - 249.750zł

Gmina Pokrzywnica – 350.000zł

Z  uwagi  na  fakt,  iż  Gmina  Pokrzywnica  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  pozyskała  środki  unijne  na  realizację  zadań,   w  ciągu  drogi

Piskornia  –  Dzbanice  -  w  ciągu  tym  znajduje  się  również  droga  powiatowa

Dzbanice – Karniewek, na wniosek Wójta Gminy Pokrzywnica Zarząd Powiatu

proponuje  powierzyć  zadanie  –  przebudowa  drogi  powiatowej  –  gminie

Pokrzywnica. 

Na podstawie art. 46 i 48 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

przekazanie zadania i określenie wysokości dotacji należy do kompetencji organu

stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego.  W  związku  z  tym

zaproponował zmianę porządku obrad o wnioskowany projekt uchwały.  



Starosta zaproponował,  aby ten temat został omówiony w puknie 11a. 

Drugi punkt, który Zarząd Powiatu wnioskuje wprowadzić do porządku obrad

dotyczy Podjęcia uchwały w sprawie zmian podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r. 

Starosta poinformował, że zmiana podziału środków dokonywana jest na wniosek

Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz Dyrektora Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 

Starosta zaproponował, aby ten temat został omówiony w puknie 12a. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem dotyczącym  uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  gminie

Pokrzywnica  prowadzenia  i  finansowania  zadania  publicznego  przebudowy

drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek na odcinku

Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,5 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty. Ten temat zostanie omówiony w punkcie 11a. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem dotyczącym uzupełnienia

porządku obrad o punkt Podjęcie uchwały w sprawie zmian podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Wniosek został przyjęty. Ten temat zostanie omówiony w punkcie 12a. 



Przewodniczący odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie nagród laureatom konkursu “Przyjazny Konsumentowi”.

3. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XXVII oraz XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za 2008r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo  –  finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku na 2009r.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  I

kwartał 2009 r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  pomieszczeń  

w budynku szpitala w Pułtusku.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  wspierania  edukacji

uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół

prowadzonych przez Powiat".

11a  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Pokrzywnica prowadzenia i

finansowania  zadania  publicznego  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  3409W

Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek na odcinku Dzbanice – Karniewek od km

3+692,50 do km 6+032,5. 

12. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.

12a Podjęcie uchwały w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.



13.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.

14.Podjecie uchwały w sprawie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Starostwa

Powiatowego w Pułtusku.

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

powiatu.

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

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

19.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

 Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  punktu czwartego porządku

obrad Przyjęcie protokołów XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłynęły  żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem



protokołów dwudziestej siódmej oraz dwudziestej ósmej Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Protokóły Nr XXVII/09 oraz XXVIII/09 zostały przyjęte. 

Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji punktu  piątego  porządku

obrad  „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny  –  Jerzy  Wal  –  poinformował,  że  na  początku  roku  były   prowadzone

rozmowy nt. wykonania chodnika przy ul. Grabowej. W związku z tym, że zbliża

się  koniec  półrocza  chciałby  uzyskać  informację  na  jakim etapie  jest  realizacja

ww. inwestycji. 

Radna  Krystyna  Estkowska  -zapytała  na  jakim  etapie  są  uzgodnienia  dot.

regulaminu  wynagradzania  pracowników  niepedagogicznych  szkół  i  placówek

oświatowych z dyrektorami. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  zwrócił  się  z  wnioskiem  o

przedstawienie  informacji  nt.  utrzymania  dróg  powiatowych  po  okresie

zimowym. Radny poinformował, że w Pułtusku są ulice, przy których trawa nie

była wycinana od dłuższego czasu. 

Ponadto Wiceprzewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i

Finansów w dniu 9 czerwca 2009r. składany był wniosek o ustalenie terminu wizji

lokalnej na budowie szpitala. W związku z tym Wiceprzewodniczący zapytał, czy

termin  taki  został  ustalony?  Wiceprzewodniczący  uważa,  że  Radnym powinna



zostać  przedstawiona  informacja  dot.  postępu  prac  w  budowanym  szpitalu  w

Pułtusku.

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

9  czerwca  2009r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Krystyna  Estkowska  -

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 9 czerwca

2009r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  dzisiejszej

Sesji.  

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa obradowała na posiedzeniu w dniu 9

czerwca 2009r.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Pani  Henryka  Pielachowska –

poinformowała,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów obradowała  na  posiedzeniu  w

dniu

9 czerwca 2009r. oraz w dniu dzisiejszym. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad XXIX Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 6.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie  Oddział  w

Pułtusku za 2008r. 

Przewodniczący poinformował, że Sprawozdanie Radni otrzymali na piśmie, było

ono również przedmiotem obrad Komisji. Zapytał, czy Pani Kierownik chciałaby

uzupełnić przekazaną informację. 

Pani  Violetta  Kozłowska  –  Kierownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Roślin  i  Nasiennictwa  w Warszawie  Oddział  w Pułtusku – poinformowała,  że

sprawozdanie  omówiła  szczegółowo  na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady

Powiatu. W związku z powyższym poprosiła o zgłaszanie pytań. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś  chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

sprawozdania  z  zakresu  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku za 2008r.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7.



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  planu rzeczowo – finansowego

Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  na

2009r.

Przewodniczący poinformował, że plan rzeczowo – finansowy SP ZOZ na 2009r.

był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że na posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 9 czerwca 2009r. zwrócił się z prośbą do Pani

Bogusławy Więckiej Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Pułtusku  o

przekazanie informacji nt. wykazu poradni specjalistycznych funkcjonujących w

SP ZOZ oraz godzinach ich otwarcia. Poinformował, że do dziś takiej informacji

nie  otrzymał.  Dlatego też  ponownie  prosi  o  przekazanie  przedmiotowej  infor-

macji. 

Ponadto Wiceprzewodniczący  zapytał  o  koncepcję  funkcjonowania  SP ZOZ w

Pułtusku oraz o koncepcję przeniesienia szpitala do nowego obiektu. 

Starosta  Pułtuski  – poinformował,  że koncepcja  funkcjonowania szpitala  w no-

wym obiekcie została przygotowywana przez Dyrektora SP ZOZ i będzie dostęp-

na po 24 czerwca 2009r. Odnośnie pytania dot. przeniesienia szpitala do nowego

obiektu – Starosta poinformował, że będzie to następowało sukcesywnie. Z infor-

macji przekazanych przez Inwestora Zastępczego wynika, że przeniesienie jednego

oddziału trwa ok. 3 tygodni.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – poinformował, że z informacji

jakie uzyskał  od Inwestora Zastępczego wynika, że przeniesienie szpitala trwa ok.

6 miesięcy. Wiceprzewodniczący uważa, że koncepcja funkcjonowania szpitala jest

bardzo ważnym dokumentem, z którym powinni zapoznać się Radni Rady Po-

wiatu. Poza tym Dyrektor SP ZOZ p. Narcyz Tokarski pełni funkcję Dyrektora



już od roku a do tej pory  nie przedstawił Radnym wizji funkcjonowania szpitala

w nowym obiekcie. 

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Pułtusku  –  p.  Narcyz  Tokarski –  poinformował,  że

koncepcja  funkcjonowania  SP ZOZ w Pułtusku była  omawiana przez Zarządu

Powiatu  w  Pułtusku  i  będzie  jeszcze  przedmiotem  kolejnego  posiedzenia.  Jest

wiele  spraw,  które  należy  doprecyzować.  Należy  się  zastanowić  czy  przenieść

szpital  w całości,  czy  tylko  w części.  Należy  kompleksowo  ująć  sprawę   dot.

poradni specjalistycznych, POZ,  NPL,  pogotowia czy też nowych oddziałów jak

np. SOR. 

Dyrektor poinformował, że 24 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Mazowieckiej

Rady  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  podczas  którego  koncepcję

funkcjonowania SP ZOZ  pod kątem  zwiększenia kontraktu w NFZ.

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kiedy Dyrektor SP ZOZ

złożył koncepcję funkcjonowania SP ZOZ do Zarządu Powiatu?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku - Narcyz Tokarski – poinformował, że koncepcja

została złożona  w dniu 16 czerwca 2009r. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  zapytał,  czy  taką  koncepcję

mógłby otrzymać?

Starosta Pułtuski – poinformował, że koncepcja funkcjonowania SP ZOZ zostanie

udostępniona Radnym po przyjęciu jej przez Zarząd Powiatu 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał, czy koncepcja funkcjo-

nowania szpitala w nowym obiekcie oraz koncepcja przeniesienia szpitala,  znaj-

duje się w jednym dokumencie?

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku - Narcyz Tokarski – odpowiedział, że tak. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – ze względu na fakt, iż nie widział

koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w formie papierowej, śmie wątpić , czy ona

istnieje. Wiceprzewodniczący wnioskował  o przygotowanie  informacji w tym za-

kresie dla Radnych Rady Powiatu.



Następnie Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są szanse zwiększenia kontrak-

tu z NFZ?

Dyrektor  SP ZOZ w Pułtusku  -  Narcyz  Tokarski –  poinformował,  że  istnieje

możliwość  zwiększenia kontraktu ponieważ w obecnym szpitalu  jest 132 łóżka,

natomiast w nowym szpitalu przewidzianych jest ich 160. Propozycję zwiększenia

kontraktu SP ZOZ przedstawi propozycję NFZ do negocjacji. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański  – ponownie wnioskował o prze-

kazanie pisemnej  informacji nt. poradni specjalistycznych funkcjonujących w SP

ZOZ oraz godzin ich otwarcia.

Przewodniczący odczytał  treść  uchwały  w sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo –

finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

na 2009r i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Dwóch Radnych nie brała udziału w głosowaniu. Byli nieobecni na sali obrad. 

Uchwała Nr XXIX/211/09 została podjęta.

Ad. 8 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  I

kwartał 2009 r.

Przewodniczący  poinformował, że temat był przedmiotem obrad komisji stałych

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?



Radny – Jerzy Wal  – poinformował, że zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem

działalność zakładu zamknęła się stratą w wysokości 347.500,29 zł. Radny prosił o

udzielenie informacji w jakiej wysokości były zobowiązania za I kwartał oraz jaka

jest obecnie wysokość zobowiązań wymagalnych?

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

wartość zobowiązań za I kwartał wynosi ok. 1,5 mln. zł., natomiast zobowiązania

wymagalne wynoszą ok. 700.000 zł. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

za I kwartał 2009 r.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 10 Radnych 

Przeciw 1 Radny 

Wstrzymało się  1 Radny 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXIX/212/09 została podjęta.

Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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



Uchwała Nr XXIX/213/09 została podjęta.

Ad. 10 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń

w budynku szpitala w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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

Uchwała Nr XXIX/214/09 została podjęta

Ad. 11 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia  "Programu wspierania edukacji

uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół

prowadzonych przez Powiat".

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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



Uchwała Nr XXIX/215/09 została podjęta

Ad. 11 a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  gminie  Pokrzywnica

prowadzenia  i  finansowania  zadania  publicznego  przebudowy  drogi

powiatowej  nr  3409W  Pokrzywnica  –  Dzbanice  –  Karniewek  na  odcinku

Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,5. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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

Uchwała Nr XXIX/216/09 została podjęta

O godz. 15.00 Przewodniczący zarządził dziesięciominutowa przerwę.

Ad. 12. 

Po przerwie  o godz.  15.10 Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji

kolejnego punktu porządku obrad Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2009r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W  związku  z  brakiem  pytań  Wiceprzewodniczący  odczytał  treść  uchwały i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem:



Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

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

Uchwała Nr XXIX/217/09 została podjęta

Ad. 12a. 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała Nr XXIX/218/09 została podjęta

Ad. 13.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się  -

Uchwała Nr XXIX/219/09 została podjęta

Ad. 14.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Podjecie  uchwały  w sprawie  zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Uchwała Nr XXIX/220/09 została podjęta

Ad. 15.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu.

Przewodniczący  udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik –  poinformowała,  że  Zarząd  Powiatu  podjął  następujące  uchwały  w

sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r. 

– Nr 197/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. Zamiana dot. wprowadzenia do budżetu

powiatu środków w wysokości  51.941 zł., tj.  dotacji celowej z budżetu państwa

dla KP PSP w Pułtusku – 48.391 zł. oraz dotacji celowej dla PCPR w Pułtusku –

3.550 zł. 

– Nr 200/09 z dnia 13 maja 2009r. Skarbnik poinformowała, że została podzielona



rezerwa  celowa  w  kwocie  162.  764  zł.  z  przeznaczeniem  na  regulację

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.  

– Nr  205/09  z  dnia  8  czerwca  2009r.  Skarbnik  poinformowała,  że  została

podzielona   rezerwa  celowa  w  wysokości  18.789  zł.  z  przeznaczeniem  na

wydatki bieżące w placówkach oświatowych (Zespół Szkół Zawodowych im J.

Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku)

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?   

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

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

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 16.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji 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 sprawie przedstawionej informacji?   

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się  -

Informacja została przyjęta.



Ad. 17.

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 odpowiedzi na interpelację dot. bieżącego utrzymania

dróg oraz wykonania chodnika na ul. Grabowej udzieli Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych. 

Odnośnie  interpelacji  dot.  utrzymania  dróg  -  Dyrektor  Zarządu  Dróg

Powiatowych – p. Kazimierz Strzyżewski poinformował, że po każdym okresie

zimowym drogi i ulice są sukcesywnie sprzątane oraz jest koszona trwa również

ulica  Stare  Miasto.  Prawdopodobnie  w  tym  tygodniu  czynność  ta  zostanie

powtórzona.  Dyrektor  poinformował,  że  ulice  sprzątane  są  w  każdy  piątek

tygodnia. 

Odnośnie interpelacji dot. wykonania chodnika na ul. Grabowej, Dyrektor poin-

formował,  że  została  podpisana  umowa  na  wykonanie  dokumentacji  chodnika

łącznie z nawierzchnią. 

Radna Krystyna Estkowska – zapytała kiedy jest przewidywane rozpoczęcie prac?

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  –  p.  Kazimierz  Strzyżewski –  poinfor-

mował, że na rok 2009 przewidziane jest tylko wykonanie dokumentacji. 

Radna  –  Henryka  Pielachowska –  poinformowała,  że  jeśli  chodzi  o  temat  ul.

Grabowej, dziwi ją interpelacja zgłoszona przez Radnego p. J. Wala skierowana do

Starosty.  Owszem  rozmów  nt.  wykonani  chodnika  było  bardzo  dużo,  jednak

Rada  Miejska  również  deklarowała  udział  własny  w wykonaniu  inwestycji  po-

przez wykonanie 750 mb. chodnika. Uważa, że pytanie powinno zostać skierowa-

ne właśnie do Rady Miejskiej. 



Radna  poinformował,  że  jest  tylko  300  mb ul.  Grabowej,  resztę  stanowi  wieś

Grabówiec.  

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że osobiście jest jej wszystko jedno

kto  tą  inwestycję  wykona.  Jednak  nie  chciałaby  aby  to  zadanie  nie  zostało

wykonane. Zaznaczyła, że nie traktuje tego tematu jako drogi pokazowej. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  zapytał,  czy   na  wszystkich

drogach powiatowych zostały już zakończone prace po sezonie zimowym?

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  –  p.  Kazimierz  Strzyżewski –  od-

powiedział, że tak. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański –  poinformował, że jego zdaniem

raczej tak nie jest. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. Jerzy Król – zapytał czy w Pułtusku jest jedna, czy

dwie ulice Grabowe? Zapytał czy zostało zwarte porozumienie z Miastem, żeby

nie było takiej sytuacji, że Miasto i powiat wykonują dwie oddzielne dokumenta-

cje? Radni Rady Powiatu oraz Radni Rady Miejskiej mają zupełnie inne wizje wy-

konania tego chodnika.  Należy ustalić  pewne organizacyjne sprawy jak np. czy

będzie jeden czy więcej wykonawców?

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  –  p.  Kazimierz  Strzyżewski –  poinfor-

mował, że zostanie wykonana jedna dokumentacja łącznie z nawierzchnią i chod-

nikiem. 

Radna Krystyna Estkowska – poinformowała, że w momencie jak Radna Henryka

Pielachowska nie była jeszcze Radną, ulica  ta symbolicznie  została  nazwana ul.

Grabową, a wszyscy wiemy, że cały czas rozmawia się o dłuższym odcinku. 

Następnie Radna prosiła o udzielnie informacji nt. regulaminu wynagradzania dla

pracowników niepedagogicznych.

Dyrektor Wydziału EZK – p.  W. Gregorczyk  – poinformował,  że Dyrektorzy

szkół  i  placówek przesłali  propozycje  regulaminu wynagradzania  pracowników

niepedagogicznych   zatrudnionych  w placówkach  oświatowych  prowadzonych



przez Starostwo do Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku oraz NSZZ “Solidar-

ność”  Region  Mazowsze  Komisji  Międzyzakładowej  nr  1421  Pracowników

Oświaty Ziemi Pułtuskiej. Dyrektor poinformował, że została przesłana wspólna

odpowiedź Związków zawodowych, które proponują następujące zmiany: 

– dodać artykuł w brzemieniu: “wynagrodzenie zasadnicze podlega corocznemu

wzrostowi co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu ten towarów i usług

konsumpcyjnych z wyrównaniem od 1 stycznia”.

– dodać art.: “w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fun-

dusz  premiowy  w  wysokości  20%  planowanego  rocznego  funduszu

wynagrodzeń z przeznaczeniem na premie pracowników, zgodnie  z propozycją

do 5%

– pracownik  ma  prawo  do  premii  miesięcznej  w  wysokości  od  15%  do  20%

wynagrodzenia  zasadniczego  przysługującemu  pracownikowi,  w  propozycji

regulaminu przesłanemu związkom jest pracownik ma prawo do premii miesi-

ęcznej w wysokości od 5%.

Dyrektor poinformował, że propozycje związków zawodowych powodują znacz-

ny wzrost środków finansowych potrzebnych do realizacji. W najbliższym czasie

propozycja związków będą przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Radna  Krystyna  Estkowska  –  zapytała  jaki  zapis  był  dotychczas  jeśli  chodzi  o

premiowanie?

Dyrektor Wydziału EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że zapis był do 5%

Ad. 18.

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Wiceprzewodniczący Rady – p.  Jerzy Król  -  poinformował,  że  chciałby złożyć



wniosek  związany  z  najpoważniejszą  inwestycją  północnego  Mazowsza  dot.

budowy szpitala w Pułtusku. Poinformował, że jego zdaniem jest jeszcze czas na to

aby  przedstawić  na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady  Powiatu  szczegółowe

informacje nt. możliwości dokończenia i przekazania tego obiektu. Jeśli chodzi o

przekazanie obiektu uważa, że należy powołać specjalną  komisję, która się tym

zajmie.  Nie  może  być  takiej  sytuacji,  że  za  wszystko  będzie  odpowiedzialny

Starosta.  Trzeba  stworzyć  zestaw  prac  dla  komisji.  Osobowo  przypisać

poszczególne  zadania.  Przeniesienie  szpitala  stanowi  cały  proces.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  termin  oddania  inwestycji  zbliża  się

wielkimi  krokami,  dlatego  tez  chciałby  aby   Inwestor  Zastępczy  przekazał

informację nt. jakie środki są potrzebne do zakończenia I etapu budowy szpitala,

kiedy  i  komu  zostanie  przekazany  obiekt.  Poinformował,  że  koncepcja,  która

została przekazana na posiedzenie NFZ Oddział Mazowiecki, mówi tylko o tym

co jest potrzebne do zwiększenia kontraktu. Natomiast dziś najważniejszą sprawą

jest zakończenie inwestycji a do tego trzeba się odpowiednio przygotować. 

Dlatego  Wiceprzewodniczący  poprosił  o  szczegółowe  przygotowanie  koncepcji

przeniesienia szpitala do nowego obiektu, aby można było nad tym popracować.

Nie mogą to być tylko ogóły. Chciałby aby na następnym posiedzeniu czy komisji

czy też Sesji, było wiadomo jak przygotować się na oddanie obiektu. 

Przewodniczący – zaproponował, aby na następną Sesję Rady Powiatu zaprosić In-

westora  Zastępczego  p.  Zbigniewa  Mikołajczaka,  który  omówi  w  jaki  sposób

będzie przenoszony szpital. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał czy został ustalony ter-

min wizji lokalnej na budowanym szpitalu w Pułtusku?

Starosta – poinformował, że w chwili obecnej termin nie został ustalony. Po jego

ustaleniu wszyscy Radni Rady Powiatu zostaną o tym powiadomieni.

Ad. 19.



Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad   

Przystępujemy  do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Przewodniczący podziękował za  udział  w obradach dwudziestej  dziewiątej  Sesji

Rady Powiatu Radnym i zaproszonym gościom. 

Przewodniczący  zamknął  XXIX  Sesję  Rady  Powiatu  wypowiadając  formułę

“Zamykam Sesje Rady Powiatu”

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz.15.45 

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż.Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz  


