
Marcin Cichowicz 
Radny Powiatu Pultuskiego 

Pultusk, dn. 21 lutego 2020 r. 

Pan 

Jan Zalewski 

Starosta Powiatu Pultuskiego 

za pogrednictwem 

Pan 

Tadeusz Nalewajk 

Przewodniczqcy Rady Powiatu 

Dotyczy: problernow lokalowych czionkow Polskiego Zwigzku Emerytow, 

Rencist6w i Inwalidow oddzial rejonowy w Pultusku. 

Szanowny Panie Starosto, 

Zwracam sic do Pana z uprzejmq proAbq o podjccie dzialan majqcych na 
celu udostcpnienie czlonkom Polskiego Zwiqzku Emerytow, Rencist6w i 
Inwalidow (PZERI) pomieszczenia, ktore bcdzie spelnialo podstawowe normy do 
funkcjonowania tego typu organizacji. Na dzien dzisiejszy PZERI odzial 
rejonowy w Pultusku dysponuje pomieszczeniem piwnicznym o bardzo malym 
metrazu, mieszczqcym sic przy uL 13-go Pulku Piechoty. Na terenie powiatu 
pultuskiego PZERI zrzesza okolo 330 czlonkow, a wiec jest to doge spora grupa 
os6b, ktore opr6cz spedzania czasu w domu chcq aktywnie uczestniczye w 2yciu 
publicznym. Zgodnie z § 6 statutu Polskiego Zwiqzku Emerytow, RencistOw i 
inwedid6w oprooz samego zrzeszenia emerytow, rencistow i inwalidow, glownym 
celem dzialalnoki jest: 



1. Poprawa ich warunk6w socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w 
2yciu spolecznym przez wspoldzialanie z organami wladzy i administracji 
publicznej, samorzqdowej, ze zwiqzkami zawodowymi oraz innymi 
organizacjami spolecznymi, gospodarczymi i spoldzielczymi; 

2. Integracja i aktywizowanie emerytow, rencist6w i inwalidow 
poprzez organizowanie ro2nych form Zycia kulturalnego, artystycznego, 
sportowego i turystycznego; 

3. Reprezentowanie ich interesow wobec organow wladzy i 
administracji publicznej, samorzqdowej oraz popularyzowania ich problemOw 
w§rod spoleczefistwa. 

Jednocze§nie, jednym z zadafi powiatu, w my§1 Ustawy o samorzqdzie 
powiatowym jest wspolpraca i dzialalnok na rzecz organizacji pozarzqdowych 
(Art. 4 ust. 1 pkt 22 Ustawy o samorzqdzie powiatowym Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 
578). 

Po informacjach, jakie uzyskalem od Przewodniczqcej PZERI oddzial 
rejonowy w Pultusku, rozmowy z Panem Starostq mialy juz miejsce, lecz nie 
przyniosly one efektu, ktOry by rozwiqzal problem. Jednoczegnie Pani 
Przewodnicz4ca poinformowalam mnie o ewentualnej nowej lokalizacji, a 
mianowicie Przychodni Lekarskiej przy ul 3-go Maja w Pultusku. 

W zwiqzku z powyzszym: 

1. Czy jest mo2liwoge zaadaptowania pomieszczenia w Przychodni 
Lekarskiej przy ul. 3-go Maja w Pultusku na dzialalnoge Polskiego Zwiqzku 
Emerytow, Rencistow i Inwaliclow oddzial rejonowy w Pultusku? 

2. Je2eli nie, to czy Powiat Pultuski dysponuje innym pomieszczeniem, 
w ktorym godnie bcdq mogli aktywizowac sic emeryci, rencisci i inwalidzi, 
mieszkaficy powiatu pultuskiego? 

3. Je2eli nie, to czy istnieje moZliwoge porozumienia sic z Burmistrzem 
Miasta Pultusk w w/vv sprawie i wspolne rozwiqzanie problemu, z jakim borykajq 
sic emeryci, rencigci i inwalidzi zrzeszeni na terenie powiatu pultuskiego, w tym 
na terenie gminy Pultusk? 

Prosze o poinformowanie mnie o sposobie zalatwienia sprawy. 

Z powa2aniem 

/4'04 aka/le% 



„ _.1.11J111. 

Kancelaria Starostwo Pow iatowe w Pu4tiNku  
Kancelaria 

 

(A) oe2 

L. dz. 

Dzieri dobry. 
W zalqczeniu interpelacja do Pana Starosty zalozona za pogrednictwem 
Pana Przewodnicz4cego Rady Powiatu. 
Z powaZaniem 

Marcin Cichowicz 
Radny Rady Powiatu w Pultusku 

Od: 
Data: 
Do: 
Dolqcz: 
Temat: 

"Radny Marcin Cichowicz” <marcin.cichowicz@powiatpultuski.pl> 
piatek, 21 lutego 2020 13:00 
"Kancelaria" <kancelaria@powiatpultuski.pl> 
Pismo do Starosty 21.02.2020 r._pdf 
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