Protokół Nr XXXV/06
XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 czerwca 2006 r.

Lista obecności i proponowany porządek stanowią załączniki do
protokółu.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00

Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku inż. Czesław Czerski
dokonał otwarcia Sesji wypowiadając formułę: „Otwieram XXXV Sesję
Rady Powiatu w Pułtusku”. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady

wynoszącego

17

osób

stanowi

quorum

pozwalające

na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.
Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu w Pułtusku oraz
wszystkie osoby uczestniczące w Sesji Rady Powiatu, w tym Marszałka
Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.
Przewodniczący

poprosił

o

zabranie

głosu

Pana

Mieczysława

Rębeckiego – Prezesa Zarządu Koła Związku Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników w Pułtusku.
Pan Mieczysław Rębecki - wyczytał osoby, które otrzymają odznaczenia
i wyróżnienia za pomoc i wspieranie działalności Zarządu Koła
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Prezes

poprosił Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama
Struzika o wręczenie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów.
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik w imieniu
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Pułtusku
wręczył odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy.
Krzyżem Związku Represjonowanych

Politycznie Żołnierzy

Górników

odznaczeni zostali:
•

Tadeusz Nalewajk,

•

ks. kan. Józef Gawlik.

Honorowe Odznaki Związku Represjonowanych

Politycznie

Żołnierzy

Górników otrzymali:
•

Małgorzata Pajewska,

•

Robert Dynak,

•

Czesław Czerski,

•

Stanisław Jaworowski,

•

Witold Musiński,

•

Marian Gołąb.

Ad. 2
Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad – Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
W związku z brakiem wniosków dotyczących porządku obrad,
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie z którym
prowadzone będą obrady:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o realizacji zadania pod nazwą: „Budowa Szpitala
w Pułtusku”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: realizacji wieloletniej inwestycji pod
nazwą: „Budowa Szpitala w Pułtusku”.
7. Podjęcie

uchwały

finansowego

w

sprawie:

Samodzielnego

przyjęcia

planu

Publicznego

rzeczowo

Zakładu

–

Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku na 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
za I kwartał 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu i formy informacji
o

przebiegu

wykonania

planu

rzeczowo

–

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
za I półrocze danego roku budżetowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2006 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych
jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu na za I półrocze danego roku
budżetowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia trybu prac nad projektem
budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: dochodów własnych jednostek
budżetowych powiatu pułtuskiego.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: Regulaminów
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównania szans
edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku akademickim 2005/2006.
16.Informacja na temat

uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2006 r.
17.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady
Powiatu.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
19.Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
20.Zamknięcie Sesji.

W trakcie przedstawiania porządku obrad do sali obrad weszli radni – Radny
Zbigniew Wiernicki i Radny Wiesław Cienkowski.
Aktualna liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 15.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego
porządku obrad Przyjęcie protokołu XXXIV 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 Państwa Radnych chciałby zabrać
głos w powyższej sprawie?
Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokółu Nr XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się Jeden Radny obecny na sali nie wziął udziału w głosowaniu.
Protokół Nr XXXIV/06 Sesji Rady Powiatu w Pułtusku został przyjęty.

Ad. 4
Przewodniczący zarządził przystąpił do realizacji punktu czwartego
porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. Przewodniczący
poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Radny Krzysztof Majewski – w imieniu mieszkańców Pułtuska, zwrócił
się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o prześwietlenie
drzew, które zasłaniają latarnie przy Alei Tysiąclecia.

Radny zwrócił się o przekazanie przed kolejną Sesją informacji, ile osób
na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych w „Urzędzie Powiatowym”,
w tym osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Radna Krystyna Estkowska – zwróciła się do Komendanta Powiatowego
Policji o zwiększenie kontroli drogowej przy ul. Tartacznej, ponieważ
kierowcy na tej drodze bardzo często przekraczają dozwoloną
prędkość. Radna podkreśliła, że jest to niezwykle istotne, ze względu na
bezpieczeństwo uczniów pobliskiej szkoły.

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 Budżetu i Finansów - p. S. Myślak –
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 23 maja 2006r. przyjęła
następujące wnioski:
–

informację o realizacji zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku
rozszerzyć o informację nt. robót obecnie wykonywanych na budowie
szpitala. Podsumować dane liczbowe zawarte w tabeli.

–

w projekcie uchwały w sprawie: określenia trybu prac nad projektem
budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
zmienić treść §1 ust. 1 w sposób następujący:
„Po uzyskaniu informacji o założeniach do budżetu państwa,
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy,

Zarząd Powiatu określa i przyjmuje wskaźniki do planowania
projektu budżetu powiatu”.
- w projekcie uchwały w sprawie: dochodów własnych jednostek
budżetowych powiatu pułtuskiego zmienić treść §2 ust. 2 w sposób
następujący:
„Jednostki, które uzyskały dochody własne ze źródeł określonych w art.
22 ust.1 ustawy, zobowiązane są do każdorazowego informowania
Zarządu Powiatu o źródłach i wysokości tych dochodów w ciągu 7
dni”.
W załączniku Nr 2 do uchwały wykaz jednostek budżetowych, które
tworzą rachunek dochodów własnych – oddzielić wyraźną linią
„jednostki organizacyjne” od „źródeł dochodów”
–

podczas omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu
rzeczowo – finansowego SP ZOZ oraz projektu uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ za I kwartał 2006r.
Komisja zwróciła się z wnioskiem o przekazanie informacji dot.
pododdziału chirurgii urazowo – ortopedycznej.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Sesji Komisja zaopiniowała
pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej
i Spraw Społecznych – p. Zbigniew Wałachowski – poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 22 maja 2006r.,
w sprawie

omawiając projekt uchwały

przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2006r.,

przez

aklamację

akceptowały

wniosek

dot.

przedstawienia

w kolejnych sprawozdaniach finansowych SPZOZ kosztów według kont
rodzajowych.
Komisja pozytywnie zaopiniował projekty uchwał będące tematem
obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Integracji i Promocji Powiatu -p. H. Wojtaszek
– poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Integracji oraz
Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa
dniu 22 maja 2006r. omawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2006r. przez aklamację akceptowała
wniosek dot. przedstawienia w kolejnych sprawozdaniach finansowych
SPZOZ kosztów według kont rodzajowych.
Komisje pozytywnie zaopiniowały tematy będące przedmiotem obrad
XXXV Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – p. Wiesław Barkała –
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 maja 2006r. Komisja
Polityki

Regionalnej

pozytywnie

zaopiniowała

tematy

będące

przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Ad. 5
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Informacja o realizacji zadania pod nazwą: „Budowa
Szpitala w Pułtusku”.

Starosta – poinformował, że wraz z zaproszeniem na Sesję została
przekazana obszerna informacja dotycząca budowy szpitala. Starosta
poinformował, że na poniesione na inwestycję nakłady w wysokości
52.391.000 zł. składają się:
-

wysokość nakładów poniesionych w 1998r. przez SPZOZ w Pułtusku
uprawniony przez byłego Wojewodę Ciechanowskiego - 3.097.000 zł.,

-

uregulowanie należności przez byłego Wojewodę Mazowieckiego –
26.125.000 zł.,

-

wysokość nakładów z Kontraktu dla Województwa Mazowieckiego –
20.788.000 zł.

Starosta poinformował, że udział powiatu wynosi 1.916.250 zł., wielkość
nakładów z gmin wyniosła 463.750 zł. (10 zł/mieszkańca). Ponadto
uzyskano pomoc z Fundacji Budowy Szpitala, która sfinansowała
w 2005r. koncepcję

budowy oraz koszt nadzoru inwestorskiego

w 2001 r.
Starosta przypomniał, że na Sesji Rady Powiatu w dniu 17 czerwca
2005 r., podjęto decyzję o realizacji tzw. I etapu z liczbą łóżek – 160,
jednak wtedy rozmowy przeprowadzano na etapie planistyczno –
szacunkowym. W ślad za przyjętą uchwałą, Zarząd Powiatu podjął
działania, których skutkiem była adaptacja projektu na potrzeby I etapu
z liczbą łóżek - 160. Na bazie tego projektu zostało sporządzone zbiorcze
zestawienie kosztów.

W 2005 r. kwota do ukończenia szpitala

do użytkowania wynosiła 27 mln. zł., ale na etapie planistyczno –
szacunkowym nie były uwzględnione elementy, które obecnie ujęto
zbiorczym zestawieniu kosztów – np. wykonanie linii kablowych NN.

Gdyby Powiat pozyskał kwotę 20 mln. zł., wówczas byłaby realna
szansa dokończenia szpitala i oddania go do użytkowania. Niestety na
dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ powiatowi
pozostało jedno źródło finansowania – Kontrakt Wojewódzki. Starosta
poinformował, że w dniu 1 czerwca br. został złożony do Zarządu
Województwa Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie w 2006 r.
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projektu „Budowa szpitala
w Pułtusku – kontynuacja I etapu”. Podkreślił, że jeżeli powiat pułtuski
nie pozyska środków z zewnątrz, wówczas nie ma możliwości
dokończenia budowy szpitala własnymi siłami. Starosta podkreślił, że
na dzień dzisiejszy nie określone jest, jak w ramach programów
operacyjnych na lata 2007-2013 będą finansowane inwestycje –np. czy
tylko koszty niekwalifikowane będą finansowane z budżetu państwa?
Kolejnym źródłem finansowania inwestycji mógłby być regionalny
program operacyjny. W uchwale budżetowej na budowę szpitala została
uwzględniona kwota udziału własnego powiatu, a dzięki Panu
Marszałkowi Województwa udział ten został pomniejszony. W dniu
dzisiejszym w formie umów z kontrahentami

zaabsorbowano na

wykonawstwo szpitala środki w wysokości ponad 8 mln. zł. Dalsze
postępowanie przetargowe będzie uzależnione od kwoty desygnowanej
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Starosta stwierdził, że od
początku roku powiat był logistycznie przygotowany, aby kontynuować
prace w przeciwieństwie do 2005 r., kiedy działania wstrzymało
oczekiwanie na projekt adaptacyjny. Jeżeli będzie znana wysokość
środków przeznaczona na kontynuację inwestycji, wówczas zostaną

wszczęte procedury przetargowe, pozwalające na zaawansowanie robót
w ramach tej kwoty. Starosta poinformował, że w ubiegłym i bieżącym
roku

ogłaszano przetargi nie czekając na podpisanie umowy na

dofinansowanie projektu z Kontraktu Wojewódzkiego.

Starosta

poinformował, że w harmonogramie ujęto środki w wysokości ponad
50.000 zł na rozruch kotłowni i w bieżącym roku planowane jest
ogrzewanie

budynku

szpitala.

Starosta

podkreślał,

że

łącznie

z budynkiem „A” planowane jest oddanie do użytkowania budynku
„C” (ok. 3 tys. m2). Z ustaleń Zarządu Województwa Mazowieckiego
wynika, że

może zaistnieć sytuacja, iż z programów operacyjnych

/ZPORR/ i budżetu państwa nie będą finansowane roboty budowlane
(ponieważ jest to zwiększenie bazy a nie poprawa jakości lecznictwa).
W związku z tym rozważane jest zaangażowanie środków z kontraktu
na roboty budowlane w budynku C (jeżeli będzie to kwota większa niż 8
mln zł), natomiast zakup wyposażenia mógłby zostać sfinansowany
z programów operacyjnych (poprawa jakości). Jest wiele niewiadomych,
ale podstawową jest ta – jaką kwotą na kontynuację zadania - „Budowa
Szpitala w Pułtusku” będzie dysponował powiat w 2006 r. Starosta
poinformował, że Rada Powiatu nawet gdyby chciała zaciągnąć kredyt,
który pozwoliłby na zakończenie inwestycji, ograniczona jest przez
ustawowo ustalony limit kredytowy, a poza tym są jest jeszcze koszty
bieżącego funkcjonowanie powiatu, jest również konieczność realizacji
innych zadania. Nawiązując do ostatniego stwierdzenia Starosta
poinformował, że Biskup Płocki wyraził zgodę na przeniesienie
własności nieruchomości gruntowej przez Parafię pw. Św. Mateusza, na

rzecz

powiatu

w

celu

budowy

hali

widowiskowo-sportowej.

Podsumowując Starosta podkreślił, że istotnym jest to, że powiat
pułtuski otrzyma środki z Kontraktu Wojewódzkiego i że budowa
szpitala będzie kontynuowana.
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik –podziękował
za zaproszenie. Przypomniał, że rok temu również był na Sesji Rady
Powiatu oraz wizytował budowę szpitala. Stwierdził z zadowoleniem,
że jest wyraźny postęp w zaawansowaniu robót budowlanych,
instalacyjnych i że „odwrotu już nie ma”. Marszałek przypomniał swoje
słowa sprzed trzech lat, że Pułtusk szpital musi mieć, że jest to
inwestycja niezbędna. Marszałek myśli i chce, aby zabrzmiało to
jednoznacznie, że ten szpital będzie. Tak jak wcześniej powiedziano –
powiaty

w

Polsce,

w

tym

powiaty

na

Mazowszu

są

w bardzo trudnej sytuacji jeżeli chodzi o środki inwestycyjne
i obarczenie powiatu odpowiedzialnością za inwestycje w ochronie
zdrowia i funkcjonowanie szpitali, na pewno jest nieprawidłowością i na
pewno obciąża zwłaszcza te powiaty, które albo muszą modernizować
swoje placówki, bo one są w „tragicznym stanie”, i należy je dostosować
do wymogów m. in. sanitarnych albo muszą budować nowe obiekty –
tak, jak powiat pułtuski. Są zadania, ale nie ma wskazanych źródeł
finansowania.
pochodzące

Kontrakty
z

budżetu

wojewódzkie

są

środki

finansowe

państwa

dofinansowanie

inwestycji

na

to

wieloletnich, które były rozpoczęte w przeszłości, jak również innych
ważnych inwestycji w obszarach społecznych. Kontrakt Wojewódzki
zawiera Samorząd Województwa z Radą Ministrów. Środki finansowe

na Kontrakty Wojewódzkie zapisane są w ustawie budżetowej na
bieżący rok. Chociaż kontrakty były przewidziane na lata 2005-2006, to
w 2005 roku nie wskazano wysokości środków na rok 2006. Dlatego
obecnie ponownie odbywała się dyskusja pomiędzy samorządem
a rządem na temat potencjalnej wysokości nakładów na poszczególne
inwestycje. Marszałek przypomniał, że na Mazowszu są trzy inwestycje
wieloletnie – Szpital Wojewódzki w Ostrołęce (organem założycielskim
jest samorząd województwa), Szpital w Grodzisku Mazowieckim
(organem założycielskim jest powiat grodziski), Szpital w Garwolinie
(organem założycielskim jest powiat garwoliński). Sama tylko budowa
szpitala w Ostrołęce (a budowa trwa już ok. 20 lat) wymaga ponad 55
mln zł. W ustawie budżetowej natomiast Rząd zaproponował kwotę
44.901.796 zł. W sytuacji, gdyby samorząd Województwa z tej kwoty
zdecydował się finansować tylko inwestycje wieloletnie, wówczas na
pozostałe inwestycje nie zostałoby środków. Marszałek poinformował,
że od 4 lat Zarząd Województwa Mazowieckiego i Sejmik Województwa
Mazowieckiego z determinacją realizują Politykę Zrównoważonego
Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że wspierane są
też gminy i powiaty, nie tylko ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, ale także z dochodów własnych. W roku 2006 na pomoc
dla gmin i powiatów w następujących komponentach:
- drogi powiatowe,
- infrastruktura wiejska – kanalizacja, wodociągi, drogi,
- obiekty oświatowe,

- dofinansowanie inwestycji poprawiających urządzenia i bazę
sportową
przeznaczono ponad 150 mln. zł.
Odnośnie sytuacji Pułtuska, Marszałek poinformował, że Zarząd
Województwa prowadzi rozmowy z Rządem, aby jak najszybciej
uruchomić pieniądze w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. We
własnym budżecie również są przeznaczone środki, które Zarząd
chciałby przeznaczyć na wsparcie dla powiatów. Zarząd Województwa
zaproponował dwa główne obszary wsparcia:
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia,
- inwestycje i modernizacje w obszarze pomocy społecznej.
Na tego typu sprawy powiaty nie mają własnych środków. Marszałek
poinformował, że od pewnego momentu Rząd postawił warunek, aby
Ci, którzy maja inwestycje wieloletnie, czyli samorząd województwa,
powiat

grodziski

oświadczenia,

że

i

powiat

nie

będą

garwoliński,
finansowały

złożyli
w

jednostronne

ramach

Kontraktu

Wojewódzkiego tych części inwestycji, które można sfinansować
hipotetycznie z pieniędzy z Unii Europejskiej. Takie oświadczenie złożył
tylko samorząd województwa, natomiast powiat garwoliński i powiat
grodziski nie są w stanie określić, co mogą sfinansować ze środków
w Unii Europejskiej. W rezultacie na dzień dzisiejszy strona rządowa
wymaga tych oświadczeń. Zarząd Województwa mając na względzie
uciekający czas i konieczność ogłaszania przetargów ogłosił nabór
wniosków (termin upłynął 2 czerwca). Marszałek przypomniał że do

dyspozycji była kwota w wysokości 44.901.796 zł., z czego wstępnie na
inwestycje wieloletnie przeznaczono 21 mln. zł. w tym:
- rozbudowa kotłowni w szpitalu w Garwolinie – 5 mln. zł,
- kontynuacja budowy szpitala w Grodzisku – 15 mln. zł.,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – 1 mln. zł.
Marszałek

podkreślił,

że

Samorząd

Województwa

świadomie

zrezygnował z finansowania swojej inwestycji, aby można było
przesunąć te środki na pomoc dla powiatów.
Pan Struzik poinformował zebranych o wynikach naborów. Złożono
w sumie 49 wniosków:
- 31 wniosków w dziedzinie ochrony zdrowia,
- 17 wniosków w dziedzinie pomocy społecznej,
- 1 wniosek w dziedzinie edukacyjnej opieki wychowawczej.
Obecnie trwa ocena wniosków. Łączne zapotrzebowanie na środki
budżetu państwa wynosi ok. 38.300.000 zł. przy dostępnej kwocie
23.900.000 zł.
Zapotrzebowanie w dziedzinie ochrony zdrowia wynosi ok. 34 mln. zł.
(w tym na inwestycje kontynuowane 19,9 mln przy dostępnych
środkach 17,9 mln.)
Dla projektów nowych zapotrzebowanie wynosi 14 mln. zł., a dostępne
środki wynoszą 3 mln. zł.
Zapotrzebowanie dla pomocy społecznej wynosi 3,8 mln. zł., a dostępne
środki wynoszą 3 mln. zł.
Jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami, Sprawy te
wymagają dyskusji na posiedzeniach Zarządu Województwa, na Sesji

Sejmiku. Być może uda się znaleźć rezerwy budżetowe, ponieważ
pewne wskaźniki budżetu są „bardzo przyzwoite” i będziemy starali się
pomóc

jeszcze

bardziej

samorządom

powiatowym.

Jednym

z priorytetów – inwestycją wieloletnią , którą samorząd województwa
stara się wspierać, chociaż trzeba podkreślić, że nie jest to jego zadanie,
jest „Budowa Szpitala w Pułtusku”. Wstępnie, ale z dużą nadzieją, że
taką kwotę uda się przeznaczyć w 2006 roku na tą inwestycję, samorząd
rozważa środki w wysokości ok. 12 mln zł. W tej chwili jedyną barierą
jest fakt, nie podpisania przez Radę Ministrów z samorządem
województwa mazowieckiego Kontraktu (a nabór został dokonany
i trwa ocena formalna wniosków). Marszałek sądzi, że zakładając
teoretycznie finansowanie tej inwestycji w przyszłym roku na poziomie
ok. 15 mln zł, to przyszły rok byłby rokiem, w którym pacjenci byliby
leczeni w „ludzkich, cywilizowanych” warunkach, w nowym obiekcie.
Marszałek Województwa zapewnił, że to jest również jego cel.
Stwierdził, że w Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest consensus
jeżeli chodzi o wsparcie dla tych inwestycji, chociaż są również głosy
krytyczne i opinie, że niezależnie ile środków by się na ochronę zdrowia
nie przeznaczyło to i tak są to środki zmarnotrawione, ale Marszałek
z tym oczywiście nie zgadza się. Inwestuje się również w placówki
wojewódzkie – w 2006 r. będzie to kwota ok. 250 mln zł na ich
modernizacje, doposażenie, rozbudowę. Marszałek zwrócił się z prośbą
do Starosty, Radnych o wystosowanie apelu do Minister Rozwoju
Regionalnego – p. Grażyny Gęsickiej o przyspieszenie procedur
związanych

z

zawarciem

kontraktu,

aby

umowy

pomiędzy

samorządami województwa i powiatu nie były podpisywane znowu
w październiku, ponieważ powiaty znów nie poradzą sobie z całym
cyklem przetargów, harmonogramów itd. Prosił, aby Starosta, jako
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
wystąpił

również

w

imieniu

powiatów

do

Minister

Rozwoju

Regionalnego i Premiera Rządu, o jak najszybsze uruchomienie
kontraktów wojewódzkich. Marszałek jest przekonany i zapewnia, że
zrobi wszystko, że tak jak Radni Województwa Mazowieckiego, cały
samorząd powiatowy - Rada Powiatu, Starosta, żeby można było ten
szpital w 2007 roku uruchomić. Marszałek życzył wszystkim, aby nie
musieli z tego szpitala korzystać, ale aby taka możliwość zawsze
istniała. Ponieważ dyskutowano również o przyszłości, o pozostałych
do zrealizowania etapach i obiektach, Marszałek uważa, że uda znaleźć
się formułę, w której będzie można to „prowadzić”. Obecnie w Sejmie
i Senacie trwają prace nad ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, która
umożliwia pewnego rodzaju łączenie placówek, współpracę itp.
działania. Marszałek podkreślał, że jest w stałym kontakcie ze Starostą
i wspólnie rozważane jest, czy w części, szpital w Pułtusku nie mógłby
świadczyć usług dla placówek wojewódzkich. To w dużym stopniu
zależy od rozwiązań przyjętych w naszym kraju, a są również takie
pomysły, żeby był jeden organ założycielski dla szpitali w ogóle – i żeby
to były samorządy województwa. Marszałek apelował do samorządu –
do Rady, do Zarządu Powiatu o pełną determinację, zapewniając, że
można liczyć na samorząd województwa, na zarząd województwa i na
Marszałka Województwa.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Z. Wiernicki – przysłuchując się
informacji składanej przez Starostę, prosił o wyjaśnienie: Starosta
wspomniał, że przewidując i przedstawiając projekt uchwały
w ubiegłym roku, pewnych zadań nie uwzględniono – zatem, czy w tej
chwili mówiąc o informacji o realizacji szpitala z pewna prognozą, czy
wszystkie zadania zostały już uwzględniono, czy również coś
pominięto? Przy kolejnym przybliżeniach i zastanawianiu się nad
realizacją inwestycji – Budowa Szpitala w Pułtusku, warto byłoby
profesjonalnie

podejść

do

tego

programu

i

pomyśleć

o

tych

uwarunkowaniach, o których wspominał Pan Marszałek – o inercji
urzędniczej, o przyczynach obiektywnych/niezależnych, możliwościach
budżetu państwa w finansowaniu zadań, o podziale tych środków na
poszczególne województwa, zadani. Stąd może warto byłoby się
zastanowić i wskazać taką „ścieżkę”, jaką w sposób optymistyczny
dochodzilibyśmy do tego, a w jaki sposób osiągnęlibyśmy ten sam cel,
ale mniej optymistyczny sposób.
Starosta -

oznajmił, że jest członkiem Mazowieckiego Komitetu

Monitorującego Kontrakty Wojewódzkie. Podkreślił, że na każdym
spotkaniu podnosi temat rozliczania inwestycji i przekazywania
środków. Uważa, że inwestycja budowy szpitala w Pułtusku nie można
przyrównać do inwestycji budowy metra w Warszawie, która jest
inwestycją skomplikowaną, specyficzną.
W ubiegłym roku zatwierdzając koszty inwestycji na poziomie 27 mln.
zł. „poruszaliśmy się” na etapie szacunkowym, minimalizując takie
koszty, które i tak należałoby ponieść ale w przyszłych latach –

urządzenia, które muszą funkcjonować przy obiekcie niezależnie od
liczby łóżek – hydrofornia, źródła zasilania, gazy medyczne, dodatkowo
sieci

zewnętrzne

sanitarne,

sieć

tranzytowa

c.o,

c.w,

ciepło

technologiczne, wody lodowe, kable niskiego napięcia, oświetlenie
terenu, kable prądotwórcze, agregat prądotwórczy (koszt ok. 1 mln. zł.).
Stanowi to różnicę pomiędzy 27 mln. zatwierdzonymi w poprzednim
roku a 32 mln. zł. ujętych w zbiorczym zestawieniu kosztów.
Prezes WPUI Zbigniew Mikołajczak – poinformował, że wartość
inwestycji w poprzednim i w tym roku w czerwcu jest taka sama.
Różnica wynosi 3 mln. zł. i wynika z przeliczenia cen z roku 2005 na
ceny roku 2006 (w tej chwili w zbiorczym zestawieniu

kosztów

przedstawiona jest kwota jaka jest potrzebna na dzień dzisiejszy do
zakończenia I etapu, który zapewnia bezpieczne i prawidłowe
funkcjonowanie szpitala - wynosi ona 29.530.000 zł. -zakończenie I etapu
na 160 łóżek). Prezes poinformował, że w roku ubiegłym kwota była
inna, ale jej podstawą były dane były planistyczne i ustalenia odnośnie
przeniesienia starego szpitala i koniecznej minimalizacji kosztów.
Obecnie koszty zakończenia pewnego etapu realizacji inwestycji,
wyliczono na podstawie analiz, sporządzonych projektów, a część na
podstawie danych z przetargów. Wartość 29.530.000 zł. uwzględnia
wykonanie zasilenia elektrycznego dwustronnego, źródeł zasilania
gazów medycznych, połączenie całej

infrastuktury z mediami

zewnętrznymi.
Wiceprzewodniczący

Rady

Powiatu

–

Z.

Wiernicki

–

zapytał

o przyczynę 7 mln. zł. różnicy w wartości niezbędnej do zakończenia

I etapu, ponieważ w „Informacji o realizacji zadania: 'Budowa szpitala
w Pułtusku'” jest kwota 19.220.000 zł. Zaproponował, aby w takich
sytuacjach

przygotować

plan,

który

przewiduje

zarówno

opcję

minimum, jak i maksimum („wersję optymistyczną” i „pesymistyczną”).
Wówczas

będzie

można

uniknąć

nieporozumień

i

kłopotów

z wytłumaczeniem. Stwierdził, że nie przypomina sobie, aby ta różnica
wartości była omówiona na posiedzeniach Komisji. Powiedział, że jest to
bardzo dziwna sytuacja, aby w okresie 2 tygodni wartość do
zakończenia I etapu wzrosła o 30%.
Starosta - poinformował, że przekazana informacja zawiera rozliczenie
z realizacji stanowiska rady Powiatu przyjętego na Sesji rady Powiatu
w dniu 17 czerwca 2005 roku. Projekt uchwały w sprawie realizacji
wieloletniej inwestycji pod nazwą ”Budowa szpitala w Pułtusku”,
zawierający zbiorcze zestawienie kosztów, to „nowość”,przygotowana
przez Zarząd. Starosta podkreślił, że kwota 19.220.00 zł. pozwoliłaby
funkcjonować przez okres 1 roku bez elementów, o których wspomniał
Prezes WPUI. Wtedy niezbędne byłoby wykonanie następnego
rozliczenia kosztów. W propozycji uchwały jest już uwzględnione pełne
„oprzyrządowanie” do funkcjonowania szpitala na 160 łóżek.
Przewodniczący

przywitał

nowo

przybyłych

na

obrady

Sesji

-

Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Witolda Chrzanowskiego
i Burmistrza Miasta Pułtusk – Pana Wojciecha Dębskiego.
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – w ramach
uzupełnienia swojej wcześniejszej wypowiedzi podziękował Panu

Witoldowi Chrzanowskiemu i Panu Jerzemu Królowi za zaangażowanie
w ubieganiu się o pomoc dla szpitala w Pułtusku.
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wieloletniej
inwestycji pod nazwą budowa szpitala w Pułtusku”
Przewodniczący – w związku z brakiem pytań, uwag, wniosków,
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie: „Podjęcie
uchwały w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą 'Budowa
szpitala w Pułtusku'” i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za

15 Radnych

Przeciw
Wstrzymało się
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/265/06

Przewodniczący poinformował zebranych, że otrzymał wiadomość, że Pan
Henryk Kowalczyk został Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa –
Pełnomocnikiem Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

Wicestarosta – powiedział, że przed chwilą Rada Powiatu podjęła
uchwałę dotyczącą wysokości środków, które należy ponieść, żeby I i II
etap

inwestycji

„Budowa

Szpitala

w

Pułtusku”

mogły

być

w odpowiednim czasie zrealizowane. Wicestarosta zaproponował, aby
Rada Powiatu wyraziła zgodę na następujący zapis w protokóle:

„Rada Powiatu przyjmuje, ze realizacja podjętej uchwały w sprawie
„Budowy Szpitala w Pułtusku” będzie możliwa , pod warunkiem
pozyskania zewnętrznych środków finansowych na lata 2006-2007
w łącznej wysokości 29,5 mln zł.
W przypadku niższych środków finansowych realizacja I etapu będzie
musiała być przedłużona na kolejny rok lub lata, a poziom realizacji
i nakłady roczne następować będą do wysokości zabezpieczonych
środków. Taka sama zasada obowiązywać będzie przy realizacji II
etapu, z docelową liczbą łóżek 235, a jej okres realizacji zależny będzie
od wysokości corocznie pozyskanych środków zewnętrznych”.
Wicestrosta podkreślał, że ta propozycja koresponduje z wypowiedzią
Radnego Z.Wiernickiego.
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła propozycje zapisu w protokóle
przedstawione przez Wicestarostę i Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Z. Wiernickiego.

Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki- prosił o uzupełnienie zapisu
i zobowiązanie Zarządu Powiatu do przedstawienia w najbliższym
czasie „optymistycznej ścieżki” dochodzenia do oddania szpitala do
użytku w 2007 r. oraz drugą, „pesymistyczną ścieżkę” uwzględniającą
wariant, że szpital w przyszłym roku nie zostanie oddany.
Przewodniczący

–

zwrócił

się

do

Marszałka

Województwa

Mazowieckiego – Pana Adama Struzika o wręczenie Krzyża Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników przybyłemu na Sesję
Burmistrzowi Pułtuska – Panu Wojciechowi Dębskiemu.

Marszałek w imieniu Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
dokonał odznaczenia.
Burmistrz

Pułtuska

–

W.Dębski-

podziękował

Województwa, Przewodniczącemu, Prezesowi

Marszałkowi

Represjonowanych

Politycznie Żołnierzy Górników za odznaczenie. Stwierdził, że jest to dla
niego szczególne wyróżnienie, ponieważ pochodzi od organizacji, która
skupia ludzi niezwykle dla naszego kraju zasłużonych.
Starosta -

w imieniu wszystkich Radnych podziękował Panu

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adamowi Struzikowi za
obecność na dzisiejszej Sesji i dosyć optymistyczne informacje. Starosta
podziękował Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Panu
Jerzemu Królowi i Panu Witoldowi Chrzanowskiemu za aktywną
„walkę” o szpital pułtuski, za determinację i zabieganie o środki na jego
budowę. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Z. Wiernickiego
Starosta podkreślał, że trzeba założyć wariant optymistyczny – czyli
środki na budowę szpitala w wysokości 12 mln zł– w 2006 r., 15 mln zł –
w 2007 r. Starosta przypomniał słowa Marszałka wypowiedziane na
Sesji w dn.17 czerwca 2005 r. - nie ma odwrotu, żeby tego szpitala nie
skończyć. Rozpoczęcie instalacji sprzętu, ogrzewania budynku oznacza
funkcjonowanie szpitala, a wówczas jest jeszcze czas na dokonanie
pewnych uzgodnień z instytucjami, które aprobowały projekt, ustalić do
końca co jest najbardziej istotne. W przypadku oddania szpitala do
użytkowania należy ustalić, w którym budynku szpitala, starym czy
nowym, będzie realizowany kontrakt. Stanowi to bardzo poważne
zadanie dla Rady Powiatu w Pułtusku bez względu na jej skład

osobowy. Starosta przypomniał, że budowę szpitala w Pułtusku
zainicjował 22 lata temu – Pan Jerzy Król – ówczesny Naczelnik Miasta,
obecnie Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Starosta zwrócił się do Przewodniczącego z wnioskiem o zarządzenie
przerwy w obradach.
Przewodniczący – przychylił się do wniosku Starosty dotyczącego
zarządzenia przerwy, ale przed jej zarządzeniem, udzielił głosu
Wiceprzewodniczącemu

Rady

Powiatu

Panu

Zbigniewowi

Wiernickiemu.
Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki- powiedział, rok temu również był
zdecydowanym
profesjonalizm

optymistą
nakazuje,

dla
aby

profesjonalnych
patrzeć

na

działań,

działanie

ze

chociaż
strony

pesymistycznej, by mieć świadomość wszelkich dróg prowadzących do
realizacji celu. Skutkiem tego będzie harmonogram rzeczowo –
finansowy na poszczególne miesiące. Wówczas będzie możliwość
sprawdzenia w każdej sytuacji

jakie są ewentualne opóźnienia.

Powiedział, że Rada Powiatu będzie „bić brawa” jak będą postępy
w realizacji zadania i będzie się realizować wariant optymistyczny.
W sytuacji, gdy trzeba będzie realizować wariant pesymistyczny,
będziemy dyskutować, zastanawiać się, w jaki sposób pozyskać nowe
ścieżki pomocy, które umożliwią przyspieszenie zakończenia inwestycji.
Przewodniczący – zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie o godz. 14.10 Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady.

Przewodniczący

–

poinformował,

że

Dyrektor

Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku -

Liceum
Pani Lidia

Ziemiecka prosiła, aby Radni rady Powiatu po zakończeniu XXXV Sesji
Rady Powiatu w Pułtusku dokonali okolicznościowego wpisu do
„Kroniki Szkoły”
Ad. 7
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo
– finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
na 2006 r.
Przewodniczący

poinformował,

że

plan

rzeczowo

–

finansowy

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na
2006 r. Szanowni Radni otrzymali na piśmie. Przewodniczący zapytał,
czy są pytania, uwagi, wnioski dotyczące sprawozdania.
Wobec braku pytań, uwag, wniosków Przewodniczący odczytał projekt
uchwały

w

sprawie

przyjęcia

planu

rzeczowo

–

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na
2006 r. i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem:
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/266/06.

Ad. 8
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku za I kwartał 2006 r.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, wniosków, uwag Przewodniczący odczytał treść
projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za
I kwartał 2006 r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:
Za

12 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się 1 Radny
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/267/06

Ad. 9
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
za I półrocze danego roku budżetowego.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
projektu uchwały.

Wobec braku, uwag, wniosków pytań Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze danego roku budżetowego
i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymał się

-

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/268/06 .

Ad. 10
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu
na 2006 r.
Przewodniczący - zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku, pytań, uwag, wniosków Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu na 2006 r. i zarządził głosowanie nad
jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/269/06.

Ad. 11
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego
wynagrodzenia
pracowników

zasadniczego
niektórych

w

jednostek

i

kategorii

zaszeregowania

organizacyjnych

samorządu

powiatowego.
Przewodniczący - zapytał, czy są pytania, wnioski, uwagi w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, wniosków, uwag Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek
organizacyjnych samorządu powiatowego i zarządził głosowanie nad jej
podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/270/06.
Ad. 12
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego
roku budżetowego.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania, wnioski, uwagi w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, wniosków, uwag Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego i zarządził
głosowanie nad jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/271/06.

Ad. 13
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: określenia trybu prac nad
projektem

budżetu,

rodzaju

i

szczegółowości

materiałów

informacyjnych.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, wniosków, uwag Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu,
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych i zarządził
głosowanie nad jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/272/06.

Ad. 14
Przewodniczący -

zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego

punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: dochodów
własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, uwag, wniosków Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/273/06.

Ad. 15
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie:
Regulaminów

przyznawania

i

przekazywania

stypendiów

na

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2005/2006.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania, wnioski, uwagi w sprawie
projektu uchwały.
Wobec

braku

zmieniającej

pytań

uchwałę

Przewodniczący
w

sprawie:

odczytał

projekt

Regulaminów

uchwały

przyznawania

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim
2005/2006. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.
Za

13 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXV/274/06.

Ad. 16
Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.
Skarbnik – poinformowała, że w dniu 24 maja 2006 r. Zarząd Powiatu
podjął uchwałę nr 236/06, która dotyczy podziału części rezerwy
celowej, która w uchwale budżetowej była przeznaczona na zadania
oświaty. Wysokość rezerwy celowej, którą rozdysponował Zarząd
Powiatu wynosi 273.073,077 zł. środki finansowe zostały przeznaczone
dla placówek oświatowych i zabezpiecza skutki wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej i poprzednio uchwalonego regulaminu wynagradzania.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania, uwagi, wnioski w sprawie
informacji.
Wobec braku pytań, uwag, wniosków Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem informacji.
Za

12 Radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się 1 Radny
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu przyjęła informację.

Ad. 17
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji
uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący poinformował, że informację o realizacji uchwał Rady
Powiatu została przekazana Radnym na piśmie i zarządził głosowanie
nad jej przyjęciem.
Za

13 radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu, byli nieobecni na sali obrad.
Rada Powiatu przyjęła informację.

Ad. 17

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Krzysztof Majewski – poinformował, że na zgłoszone na
początku obrad zapytanie odnośnie prześwietlenia drzew nie oczekuje
odpowiedzi, jest to jedynie prośba o zainteresowanie się ta sprawą.

Ad. 18
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu
porządku obrad Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękował za udział w XXXV Sesji Rady Powiatu - Radnym
i zaproszonym gościom.
Przewodniczący dokonał zamknięcia Sesji wypowiadając formułę;
„Obrady XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku uważam za zamknięte”.

Na tym protokół zakończono.
Obrady zakończyła się o godz. 17.00.

Protokółowały:

Przewodniczył obradom:

Sylwia Chojnacka

Czesław Czerski

Dorota Sobotka

