
Protokół nr  I/06

I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 listopada 2006r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 16.20

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  Kadencji  2002-2006  –  Pan  Czesław

Czerski przywitał radnych i zaproszonych gości. 

Poinformował,  że  zgodnie   z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  i  Statutem

Powiatu Pułtuskiego, I  Sesję  Rady Powiatu,  do czasu wyboru Przewodniczącego

Rady,  prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali,  w związku z czym to

jemu przypadnie ten zaszczytny obowiązek. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań,

aby obrady I Sesji przebiegały zgodnie z prawem.

Ad. 1

Radny – Czesław Czerski – dokonał otwarcia I Sesji III kadencji Rady Powiatu  

w Pułtusku, wypowiadając formułę „Otwieram Sesję Rady Powiatu”. Stwierdził,  

że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  radnych,  co  wobec

ustawowego składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. 

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, w związku 

z  dramatycznymi  wydarzeniami  ostatnich  dni,  tragiczną  śmiercią  23  górników  

w  Kopalni  Węgla  Kamiennego  HALEMBA  w  Rudzie  Śląskiej,  Radny  Czesław

Czerski  odczytał  kondolencje  Starosty  Pułtuskiego  i  poprosił  wszystkich  

o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych górników. 

Ad. 2 



Radny – p. Czesław Czerski – przystąpił do realizacji drugiego punktu obrad, tj.

„Ślubowanie  Radnych”.  Poinformował,  że  składanie  ślubowania  odbędzie  się  

w następujący sposób: prowadzący będzie kolejno wyczytywał z imienia i nazwiska

Radnych z listy, a każdy wyczytany radny  powstanie i wypowie treść ślubowania

"Uroczyście  ślubuję  rzetelnie  i  sumiennie  wykonywać  obowiązki  wobec  Narodu

Polskiego,  strzec  suwerenności  i  interesów  Państwa  Polskiego,  czynić  wszystko  dla

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Radny Wiesław Cienkowski – złożył ślubowanie,

Radny Czesław Czerski -   złożył ślubowanie,

Radny Andrzej Dolecki - złożył ślubowanie,

Radny Stanisław Mariusz Kaczmarczyk - złożył ślubowanie,

Radny Jerzy Król  - złożył ślubowanie,

Radny Krzysztof Łachmański - złożył ślubowanie,

Radny Tadeusz Nalewajk - złożył ślubowanie,

Radny Krzysztof Janusz Pieńkos - złożył ślubowanie,

Radny Witold Saracyn - złożył ślubowanie,

Radna Izabela Sosnowicz – Ptak - złożyła ślubowanie,

Radny Zbigniew Szczepanik - złożył ślubowanie,

Radny Jerzy Wal  - złożył ślubowanie,

Radny Wojciech Waldemar Żukowski - złożył ślubowanie.

Po złożeniu przez Radnego lub Radną ślubowania, Prowadzący obrady gratulował 

i stwierdzał objęcie mandatu. 

Ad. 3

Radny Czesław Czerski – przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

„Ustalenie porządku obrad”. 

Radny Cz. Czerski - stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek.



Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu, na

wniosek  radnego  może  wprowadzić  zmiany  do  porządku  obrad  bezwzględna

większością głosów  ustawowego składu rady. 

Rady Czesław Czerski wniósł o  skreślenie z porządku obrad punktu 6 – Podjęcie

uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatów  radnych  Rady  Powiatu.  Dodał,  że  

z  informacji  uzyskanych  w  Delegaturze  Krajowego  Biura  Wyborczego  

w  Ciechanowie,  na  dzień  dzisiejszy  zaplanowane  było  ogłoszenie  oficjalnych

wyników  wyborów na  Wójtów,  Burmistrzów,  Prezydentów.  Z uwagi  na  brak

stosownego  dokumentu  –  obwieszczenia  Komisarza  Wyborczego  w  Warszawie,

brak jest podstawy prawnej do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych.

Radny – Cz. Czerski -   zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W  związku   z  brakiem  pytań  prowadzący  obrady  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem zgłoszonej przez prowadzącego zmiany do porządku obrad. Dodał, że

głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte.

Prowadzący obrady odczytał porządek obrad.

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.



2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

3. Wybór Starosty Pułtuskiego

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

4. Wybór Wicestarosty Pułtuskiego

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

5.  Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie  Regulaminu  wyboru  członków  Zarządu  Powiatu  

w Pułtusku, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 



f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu

wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do

Starosty Pułtuskiego.

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne  wnioski.

10.  Zamknięcie Sesji.

Ad. 4

Radny – Czesław Czerski – stwierdził,  że  punkty 1,2,3  porządku obrad zostały

zrealizowane, zatem zarządził przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad

„Wybór  Przewodniczącego  Rady  Powiatu”,  który  składa  się  z  następujących

podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Prowadzący  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny  –  Tadeusz  Nalewajk -   zaproponował  trzyosobowy  skład  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny – Czesław Czerski – wobec  braku innych  propozycji  składu liczbowego

Komisji Skrutacyjnej,  zarządził głosowanie nad przyjęciem trzyosobowego składu

Komisji Skrutacyjnej

Za 13 Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Radny  –  Czesław  Czerski –  zwrócił  się  o  zgłaszanie  kandydatów  do  Komisji

Skrutacyjnej. 

Radny – Tadeusz Nalewajk – zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Doleckiego.

Radny – Czesław Czerski – zapytał czy Radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę na

udział w pracach komisji?

Radny Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

Radny  –  Krzysztof  Łachmański -   zgłosił  kandydaturę  Radnego  Stanisława

Kaczmarczyka.

Radny  –  Czesław  Czerski –  zapytał  czy  Radny  Stanisław  Kaczmarczyk  wyraża

zgodę na udział w pracach komisji?

Radny - Stanisław Kaczmarczyk - wyraził zgodę.

Radny – Witold Saracyn – zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Króla. 

Radny – Czesław Czerski – zapytał czy Radny Jerzy Król wyraża zgodę na udział 

w pracach komisji?

Radny - Jerzy Król - wyraził zgodę.

Radny – Czesław Czerski -   wobec braku innych propozycji  do składu Komisji

Skrutacyjnej zarządził głosowanie na zamknięciem listy kandydatów.

Za  13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów została zamknięta. 

Radny  –  Cz.  Czerski –  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem składu osobowego

Komisji Skrutacyjnej.

Za głosowało 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  powołała  Komisję  Skrutacyjną  do  przeprowadzenia  wyboru

Przewodniczącego Rady. 



Radny – Cz.  Czerski – o godzinie  16.52 zarządził  5  minutową  przerwę  w celu

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Radny  –  Cz.  Czerski  –  wznowił  obrady  o  godzinie  16.57  i  poprosił  

o przedstawienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny  Andrzej  Dolecki – poinformował,  że został  wybrany  Przewodniczącym

Komisji  Skrutacyjnej powołanej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru

Przewodniczącego Rady Powiatu..

Radny  –  Cz.  Czerski –  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  14  ust.  1  ustawy  

o  samorządzie  powiatowym  Rada  Powiatu  wybiera  ze  swego  grona

Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady

Powiatu.

Radny – Tadeusz Nalewajk – w imieniu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

– największego liczebnie Klubu w Radzie Powiatu w Pułtusku, zgłosił kandydaturę

Radnego  Czesława  Czerskiego  na  funkcję  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w

Pułtusku.  Poinformował, że Pan Czerski urodził się w  1943r. w Zatorach. Pełnił

wiele funkcji m.in. Kierownika Służby Rolnej w latach 1976-1981, ponadto w latach

1981-1998  pełnił  funkcję  Wójta  Gminy Zatory.   W tym czasie  zbudowano salę

gimnastyczną we wsi Pniewo dla 500 uczniów, zmodernizowano boisko szkolne  

i  szkołę  w  Zatorach  dla  700  uczniów,  dobudowując  okazałą  zastępczą  salę

gimnastyczną  

i blok żywieniowy oraz nadbudowując piętro.

Radny dodał,  że  przy jego  wydatnej  pomocy zorganizowano  pierwszą  na

terenie wiejskim spółdzielnię mieszkaniową dla 46 rodzin w Zatorach i 56 we wsi

Gładczyn.  Ponadto  pełniąc  obowiązki  Delegata  Sejmiku  Samorządowego  byłego

województwa  ostrołęckiego  radny  Czerski  był  inspiratorem  budowy  Domu

Pomocy  Społecznej  



w  Obrytem  dla  250  pensjonariuszy,  który  to  obiekt  funkcjonuje  do  dnia

dzisiejszego zatrudniając  150  osób personelu. Jako członek Zarządu Powiatowego

Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  Radny  Czerski  przyczynił  się  wydatnie  do

wyposażenia w latach 2002-2005 w samochody strażackie jednostek w Zambskach

Kościelnych,  Zatorach,  Obrytem oraz zakupieniu wozu bojowego dla Komendy

Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w Pułtusku. Radny Nalewajk poinformował, że p. Czesław Czerski jest działaczem 

i pracownikiem Banków Spółdzielczych, a od 1999 roku, po połączeniu się Banku

Spółdzielczego  w Zatorach  i  Banku Spółdzielczego  w Pułtusku,  pełni  do  chwili

obecnej funkcję Dyrektora Banku Spółdzielczego w Pułtusku Oddział w Zatorach.

W latach 2002-2006 p. Czerski był Przewodniczącym II kadencji Rady Powiatu w

Pułtusku.   

W wyborach na Radnego Rady Powiatu z okręgu nr 3 Zatory – Obryte uzyskał 878

głosów poparcia.

Prowadzący obrady – Radny Cz. Czerski  -   wyraził zgodę na kandydowanie  na

stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku. 

W  związku  z  brakiem  innych  kandydatów  Prowadzący  obrady  zarządził

głosowanie nad zamknięciem listy. 

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów została zamknięta. 

Radny  –  Cz.  Czerski –o  godz.  17.05,  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu

przygotowania  przez  Komisję  Skrutacyjną  projektu  regulaminu  głosowania  oraz

kart do głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Pułtusku. 

Radny – Cz. Czerski – wznowił obrady o godz. 17.10 i poprosił Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej  o  zapoznanie radnych z  projektem regulaminu wyboru na

Przewodniczącego Rady Powiatu.



Radny  Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  przedstawił

zasady  

i regulamin głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu  w Pułtusku.

Radny  –  Czesław  Czerski –  w  związku  z  brakiem wniosków dot.  regulaminu,

Radny  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  regulaminu  głosowania  na

Przewodniczącego Rady Powiatu  w Pułtusku.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na  Przewodniczącego Rady Powiatu w Pultusku został przyjęty. 

W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Radny – Czesław Czerski – poprosił  członków Komisji  Skrutacyjnej  o rozdanie

kart  do  głosowania.  Ponadto  dodał,  że  na  sali  obrad  znajduje  się  parawan

umożliwiający „dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Rady, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny

do głosowania.

 Radny  –  Cz.  Czerski -   zarządził  10  minutową  przerwę,  prosząc  Komisję

Skrutacyjną  

o ustalenie wyników głosowania. 

Radny – Czesław Czerski – wznowił obrady Rady Powiatu w Pułtusku. Zwrócił się

z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  

z  tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  

w Pułtusku.

Radny   Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  odczytał

protokół komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

w Pułtusku.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.



Radny – Czesław Czerski – odczytał uchwalę w sprawie wyboru Przewodniczącego

Rady Powiatu w  Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr  I/1/06  w  sprawie:  wyboru

Przewodniczącego Rady Powiatu.

Obrady prowadzi nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu w  Pułtusku – Czesław

Czerski.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Cz. Czerski  – dziękując za wybór,

zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca w Radzie Powiatu układała

się jak najlepiej dla dobra mieszkańców powiatu.

Ad. 5

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  obrad

„Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku”, który składa się  

z następujących podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny  –  Tadeusz  Nalewajk -   zaproponował  trzyosobowy  skład  Komisji

Skrutacyjnej.



Przewodniczący –  wobec  braku  innych  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej,  zarządził głosowanie nad przyjęciem trzyosobowego składu Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący – zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Radny  –  Krzysztof  Łachmański -   zgłosił  kandydaturę  Radnego  Stanisława

Kaczmarczyka.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Stanisław Kaczmarczyk  wyraża  zgodę  na

udział  

w pracach komisji?

Radny - Stanisław Kaczmarczyk - wyraził zgodę.

Radny – Tadeusz Nalewajk – zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Doleckiego.

Radny – Czesław Czerski – zapytał czy Radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę na

udział  

w pracach komisji?

Radny Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

Radny – Zbigniew Szczepanik – zgłosił kandydaturę Radnego Witolda Saracyna.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Witold  Saracyn  wyraża  zgodę  na  udział  

w pracach komisji?

Radny – Witold Saracyn - wyraził zgodę.

Przewodniczący -  wobec braku innych propozycji do składu Komisji Skrutacyjnej

zarządził głosowanie na zamknięciem listy kandydatów.

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów Komisji Skrutacyjnej została zamknięta. 



Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący – stwierdził, że  Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do

przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty

Przewodniczący –  o  godzinie  17.19  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący –  wznowił  obrady  o  godzinie  17.23  i  poprosił  

o przedstawienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny – Andrzej Dolecki – poinformował, że został wybrany  Przewodniczącym

Komisji  Skrutacyjnej powołanej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Przewodniczący –  poinformował,  że  §12  ust.  1  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego

stanowi, że Rada Powiatu wybiera dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszania  kandydatów  na  Wiceprzewodniczących

Rady Powiatu.

Radny p. Jerzy Wal  -   zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Łachmańskiego.

Poinformował, że Rady Łachmański sprawuje mandat Radnego Rady Powiatu od

2002,  

w  poprzedniej  II  kadencji  był  początkowo  Przewodniczącym  Komisji  Edukacji,

Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych,  następnie  do

października 2002, był członkiem Zarządu Powiatu w Pułtusku. Pan Łachmański

dał się poznać jako Radny aktywny, często interpelujący w ważnych sprawach dla

mieszkańców  powiatu.  Od  1999r.  Rady  Łachmański  pełni  funkcję  Dyrektora

Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, a od 2003r. jest Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4 w



Pułtusku.  Radny   aktywnie  działała  na  rzecz  Polaków  zamieszkujących  poza

granicami kraju.

 Przewodniczący –  zapytał  Radnego  Łachmańskiego  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie?

Radny –p. K. Łachmański -  wyraził zgodę.

Radny – Witold Saracyn – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

w Pułtusku zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Króla. Poinformował, ze Radny

Król  urodził  się  w 1944  r.  w Zdzieborzu gmina  Somianka.  Szkołę  Podstawową

Radny ukończył w Ulasku gm. Somianka, a Technikum Mechanizacji Rolnictwa w

Płocku   

w 1964r. Studia Rady Król ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie na wydziale ekonomicznym. W 1964r.  po ukończeniu Technikum

Radny odbywa staż w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pułtusku.  Pracował

tam do roku 1985, pełniąc różne funkcje do Wicedyrektora włącznie. Od 1985r. do

1989r. Radny Jerzy Król sprawował urząd Naczelnika Miasta i Gminy Pułtusk. W

tym okresie Radny Jerzy Król zrealizował wiele inwestycji, zarówno dla Miasta jak

i w środowisku wiejskim. Radny Saracyn poinformował, że zgłaszany przez niego

kandydat w latach 1994 – 1999, pełnił obowiązki Wicewojewody Ciechanowskiego,

natomiast  od  roku  1999  jest  pracownikiem  Europol  Gaz w  Warszawie,  pełni

obowiązki kierownika tłoczni gazu w Ciechanowie. Ponadto przez dwie kadencje

w latach 70, Rady Król pełnił funkcję Radnego Rady Miasta i Gminy w Pułtusku.

Od  1998  r.  przez  kolejne  dwie  kadencje  sprawował  mandat   Radnego  Sejmiku

Województwa  Mazowieckiego.  Radny Król  pełnił  obowiązki   Przewodniczącego

Komisji  Strategii  Rozwoju  Województwa,  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji

Ochrony Środowiska,  a  także  członek Rady Mazowieckiej   Kasy Chorych oraz

członek Rady Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska. Radny Jerzy Król

jest  również  Przewodniczącym  Fundacji  Budowy  Szpitala  w  Pułtusku   oraz

Prezesem Naczelnej  Organizacji Technicznej – Oddział w Ciechanowie .

Przewodniczący – zapytał Radnego Króla czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny –p. J. Król -  wyraził zgodę.



Przewodniczący – w związku z brakiem innych propozycji, zarządził głosowanie

nad zamknięciem listy.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów została zamknięta.

Przewodniczący –  o  godz.  17.26  zarządził  10  minutową  w celu  przygotowania

przez  Komisję  Skrutacyjną  projektu  regulaminu  oraz  kart  do  głosowania  na

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

Przewodniczący –  o  godz.  17.36  wznowił  obrady  i  poprosił  Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem  regulaminu  wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Radny  Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  przedstawił

zasady  

i regulamin głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  wniosków  dot.  regulaminu,  zarządził

głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady

Powiatu   

w Pułtusku.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na  Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pultusku został

przyjęty. 

W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący –  poprosił  członków  Komisji  Skrutacyjnej  o  rozdanie  kart  do

głosowania.  Ponadto dodał,  że na sali  obrad znajduje się  parawan umożliwiający

„dyskretne” oddanie głosu. 



Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Rady, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny

do głosowania.

 Przewodniczący -  o godz. 17.42 zarządził 10 minutową przerwę, prosząc Komisję

Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania. 

Przewodniczący –  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  o  godz.  17.52.

Zwrócił  się  

z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  z

tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w

Pułtusku.

Radny   Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  odczytał

protokół  Komisji  Skrutacyjnej  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady

Powiatu  

w Pułtusku.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący –  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących

Rady Powiatu w  Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr  I/2/06  w  sprawie:  wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący – p. Krzysztof Łachmański -  podziękował za obdarzenie go

zaufaniem. Radny zapewnił, że nie zawiedzie oczekiwań i będzie pracował zgodnie

ze złożoną przysięgą. 

Wiceprzewodniczący – p. Jerzy Król -  również podziękował za okazane zaufanie 

i poinformował, że wykorzysta swoje zdobyte doświadczenie i wiedzę w pracach na

rzecz powiatu. 



Ad. 6

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  obrad

„Wybór Starosty Pułtuskiego”, który składa się z następujących podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny  –  Zbigniew  Szczepanik -   zaproponował  trzyosobowy  skład  Komisji

Skrutacyjnej.

Przewodniczący –  wobec  braku  innych  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej,  zarządził głosowanie nad przyjęciem trzyosobowego składu Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący – zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Wiceprzewodniczący  -  p  Krzysztof  Łachmański -   zgłosił  kandydaturę  Radnego

Stanisława Kaczmarczyka.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Stanisław Kaczmarczyk  wyraża  zgodę  na

udział  

w pracach komisji?

Radny - Stanisław Kaczmarczyk - wyraził zgodę.

Radny  –  Zbigniew  Szczepanik   –  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Andrzeja

Doleckiego.



Przewodniczący – zapytał  czy Radny Andrzej  Dolecki wyraża zgodę na udział  

w pracach komisji?

Radny Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

Radny – Wojciech Żukowski – zgłosił kandydaturę Radnego Witolda Saracyna.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Witold  Saracyn  wyraża  zgodę  na  udział  

w pracach komisji?

Radny – Witold Saracyn – wyraził zgodę.

Przewodniczący -  wobec braku innych propozycji do składu Komisji Skrutacyjnej

zarządził głosowanie na zamknięciem listy kandydatów.

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów Komisji Skrutacyjnej została zamknięta. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.

Przewodniczący – stwierdził,  że Rada Powiatu powołała Komisje Skrutacyjną do

przeprowadzenia wyboru Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący –  o  godz.  18.00  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej

.Przewodniczący –  po  przerwie  o  godz.  18.05  wznowił  obrady.  Poprosił  

o przedstawienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny – Andrzej Dolecki – poinformował, że został wybrany  Przewodniczącym

Komisji  Skrutacyjnej  powołanej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru  Starosty

Pułtuskiego.



Przewodniczący - poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie  powiatowym 

i  Statutem Powiatu Pułtuskiego,  Starosta  zostaje  wybrany w głosowaniu tajnym

bezwzględną  większością  głosów ustawowego  składu rady.  Poprosił  o  zgłaszanie

kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący –  zabrał  głos  i  pozwolił  sobie  zgłosić  kandydaturę  obecnego

Starosty – Radnego Tadeusza Nalewajka. 

Przewodniczący –  zapytał  Radnego  Tadeusz  Nalewajka  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie?

Radny – p. Tadeusz Nalewajk – wyraził zgodę.

Przewodniczący – w związku z brakiem innych kandydatów zarządził głosowanie

nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Pułtuskiego. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na Starostę Pułtuskiego została zamknięta

Przewodniczący – pozwolił sobie przedstawić kandydata na Starostę Pułtuskiego. 

Poinformował,  że  pan  Tadeusz  Nalewajk  –  urodził  się  3  sierpnia  1956  r.  w

Pułtusku.  

Z  wykształcenia  jest  magistrem inżynierem rolnictwa.  W latach  1990-1998   był

Zastępcą Burmistrza Miasta Pułtusk. Od 1999 r. do chwili obecnej pełnił funkcję

Starosty Pułtuskiego. Uznaniem wiedzy  i doświadczenia w pracy samorządowej,

było powierzenie mu funkcji:  Wiceprezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich

oraz  Przewodniczącego  Konwentu  Powiatów  Województwa  Mazowieckiego.

Ponadto Pan Tadeusz Nalewajk angażuje się w działalność społeczną, jest:

- Członkiem  Prezydium  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego,

- Prezesem  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  Związku  Ochotniczych  Straży

Pożarnych RP w Pułtusku,



- Wiceprezesem  Zarządu  Powiatowego  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  

w Pułtusku,

- Honorowym Prezesem Zarządu Koła Wędkarskiego Nr 1 w Pułtusku.

Przewodniczący  –  o  godz.  18.09  zarządził  10  minutową  przerwę  w  celu

przygotowania  przez  Komisję  Skrutacyjną  regulaminu  głosowania  oraz  kart  do

głosowania na Starostę Pułtuskiego.  

Przewodniczący –  wznowił  obrady  o  godz.  18.19  poprosił  Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem  regulaminu  wyboru

Starosty Pułtuskiego.

Radny  Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  przedstawił

zasady  

i regulamin głosowania na Starostę Pułtuskiego.

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  wniosków  dot.  regulaminu,  zarządził

głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania na Starostę Pułtuskiego.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na  Starostę Pułtuskiego został przyjęty. 

W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący –  poprosił  członków  Komisji  Skrutacyjnej  o  rozdanie  kart  do

głosowania.  Ponadto dodał,  że na sali  obrad znajduje się  parawan umożliwiający

„dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Rady, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny

do głosowania.

 Przewodniczący -  o godz. 18.21 zarządził 10 minutową przerwę, prosząc Komisję

Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania. 



Przewodniczący –  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  o  godz.  18.31.

Zwrócił  się  

z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  z

tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

Radny   Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  odczytał

protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący –  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru  Starosty  Pułtuskiego  

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę Nr I/3/06 w sprawie: wyboru Starosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący –  pogratulował  Staroście  Pułtuskiemu wyboru na to zaszczytne

stanowisko. 

Radny  –  p.  Adam  Misiewicz –  pogratulował  Staroście  wyboru  na  stanowisko  

i w imieniu Gminy Świercze, wręczył statuetkę Temidy z napisem „Sprawiedliwość

to prawda w akcji”.

Starosta – podziękował za gratulację. Podkreślił, że jest to dla niego wielki zaszczyt 

i  ogromna  satysfakcja  po  raz  trzeci  zostać  wybranym  na  stanowisko  Starosty

Pułtuskiego.  Starosta  dodał,  że  pierwszy  „wiatr  w  żagle”  otrzymał   w  dniu  12

listopada  br.  podczas  wyborów  do  Rady  Powiatu,  a  drugi  w  dniu  dzisiejszym.

Starosta  wyraził  nadzieje,  że  

w ciągu czteroletniej kadencji zdoła przekonać swoimi działaniami, do siebie dwóch

„niezdecydowanych Radnych”, którzy  nie oddali na niego głosu.

Starosta dodał, że obecną Radę Powiatu czeka dużo pracy, kontynuacja i realizacja

planów uzgodnionych  już  w poprzedniej  kadencji.  Podkreślił,  że  powiat  ma  do

zrealizowania trzy priorytetowe inwestycje:



- oddanie do użytkowania Szpitala w Pułtusku, 

- budowa hali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im.

Piotra Skargi w Pułtusku, 

- modernizacja dróg powiatowych. 

Starosta zapewnił, że nie będzie szczędził sił, wykorzysta swoją wiedzę i koneksje

polityczne, dla pozyskania jak największej ilości środków dla Powiatu Pułtuskiego. 

Ad. 7  

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  obrad

„Wybór  Wicestarosty  Pułtuskiego”,  który  składa  się  z  następujących

podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

 f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący  –  p.  K.  Łachmański -   zaproponował  trzyosobowy  skład

Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący –  wobec  braku  innych  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej,  zarządził głosowanie nad przyjęciem trzyosobowego składu Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący – zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 



Wiceprzewodniczący  -  p  Krzysztof  Łachmański -   zgłosił  kandydaturę  Radnego

Stanisława Kaczmarczyka.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Stanisław Kaczmarczyk  wyraża  zgodę  na

udział  

w pracach komisji?

Radny - Stanisław Kaczmarczyk - wyraził zgodę.

Radny  –  Wiesław  Cienkowski   –  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Andrzeja

Doleckiego.

Przewodniczący – zapytał czy Radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę na udział w

pracach komisji?

Radny Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

Radny  –  Krzysztof  Pieńkos –  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Wojciecha

Żukowskiego.

Przewodniczący – zapytał czy Radny Wojciech Żukowski wyraża zgodę na udział 

w pracach komisji?

Radny – Wojciech Żukowski – wyraził zgodę.

Przewodniczący -  wobec braku innych propozycji do składu Komisji Skrutacyjnej

zarządził głosowanie na zamknięciem listy kandydatów.

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów Komisji Skrutacyjnej została zamknięta. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Przewodniczący – stwierdził, że  Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do

przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.



Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.

Przewodniczący –  o  godz.  18.33  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący –  po  przerwie  o  godz.  18.38  wznowił  obrady.  Poprosił  

o przedstawienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny – Andrzej Dolecki – poinformował,  że został wybrany Przewodniczącym

Komisji  Skrutacyjnej  powołanej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru  Wicestarosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący - poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie  powiatowym 

i Statutem Powiatu Pułtuskiego,  Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek

Starosty Pułtuskiego, zwykłą więszkościa głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący – poprosił  o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wicestarosty

Pułtuskiego. 

Starosta –  na  stanowisko Wicestarosty  Pułtuskiego  zgłosił  kandydaturę  Radnego

Witolda Saracyna.  Poinformował, że Radny Witold Saracyn urodził się 1 maja 1949

r.  

w  Domosławiu,  jest  absolwentem  Wyższej  Szkoły  Rolniczo  -  Pedagogicznej  

w  Siedlcach, gdzie  uzyskał  tytuł  magistra  pedagogiki.  Następnie  Radny  Saracyn

uzupełniał  wiedzę  w  Instytucie  Kształcenia  Nauczycieli  w  Warszawie  oraz  

w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Radny Saracyn od 1967 r. pracował

jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pianowie, w Szkole Podstawowej Nr 3 

w Pułtusku oraz w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Pułtusku –

popularnej „Jedynce”. W latach 1979 – 1998r. Pan Saracyn pełnił funkcję Dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku. W latach 1984 –1989 był Przewodniczącym

Rady Narodowej Miasta i Gminy Pułtusk. W latach 1984 – 1988 – członek Zarządu

Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1993r. do 2005r. Radny Saracyn

był Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział



w Pułtusku, a od 2005 r. Prezesem Oddziału Wodnego „Pełta”. Od 1999r. Radny

Saracyn  jest  Przewodniczącym  Zarządu  Powiatowego  Szkolnego  Związku

Sportowego  

w  Pułtusku.  Przez  ostatnie  dwie  kadencje,  Radny  Saracyn  pełnił  funkcję

Wicestarosty Pułtuskiego. 

Przewodniczący -   zapytał  Radnego  Witolda  Saracyna  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie.

Radny – Witold Saracyn -  wyraził zgodę. 

Przewodniczący – w związku z brakiem innych kandydatów zarządził głosowanie

nad zamknięciem listy kandydatów na Wicestarostę Pułtuskiego. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na Wicestarostę Pułtuskiego została zamknięta.

Przewodniczący  –  o  godz.  18.40  zarządził  10  minutową  przerwę  w  celu

przygotowania  przez  Komisje  Skrutacyjną  regulaminu  głosowania  oraz  kart  do

głosowania na Wicestarostę Pułtuskiego.  

Przewodniczący –  wznowił  obrady  o  godz.  18.50  poprosił  Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem  regulaminu  wyboru

Wicestarosty Pułtuskiego.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  -  Radny  Andrzej  Dolecki  –  przedstawił

zasady  

i regulamin głosowania na Wicestarostę Pułtuskiego.

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  wniosków  dotyczących  regulaminu,

zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  regulaminu  głosowania  na  Wicestarostę

Pułtuskiego.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na  Wicestarostę Pułtuskiego został przyjęty. 



W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący –  poprosił  członków  Komisji  Skrutacyjnej  o  rozdanie  kart  do

głosowania.  Ponadto dodał,  że na sali  obrad znajduje się  parawan umożliwiający

„dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Rady, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny

do głosowania.

 Przewodniczący -  o godz. 18.56 zarządził 10 minutową przerwę, prosząc Komisję

Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania. 

Przewodniczący –  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  o  godz.  19.06.

zwrócił  się  

z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  z

tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

Radny   Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  odczytał

protokół komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego  

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Wicestarosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący –  pogratulował  Wicestaroście  Pułtuskiemu  wyboru  na  to

zaszczytne stanowisko.

   Wicestarosta   – poinformował, że  z wielką przyjemnością i ulgą staje po raz trzeci

przed Radą Powiatu po dokonaniu wyboru. Stwierdził, że jest to dla niego wielkie

osiągnięcie. Podziękował Panu Staroście,  że po raz wtóry zgłosił jego kandydaturę

na stanowisko Wicestarosty, a Szanownej Radzie, że go poparła. Do zadań, które



wymienił  Starosta,  dodał  jeszcze  konieczność  poprawy  pułtuskiej  oświaty

ponadgimnazjalnej.  Poinformował,  że  przy  pomocy  środków   w  wysokości

1.880.000, które w latach 2007-2013 otrzyma Województwo Mazowieckie z pomocą

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – p. Witolda Chrzanowskiego, jest

szansa, aby ich znaczna część zasiliła budżet powiatu pułtuskiego.

Ad. 8  

Przewodniczący –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  obrad

„Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku”, który składa się 

z następujących podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku.

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny  –  Wiesław  Cienkowski -   zaproponował  trzyosobowy  skład  Komisji

Skrutacyjnej.

Przewodniczący –  wobec  braku  innych  propozycji  składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej,  zarządził głosowanie nad przyjęciem trzyosobowego składu Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący – zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Radny  –  p.  Wiesław  Cienkowski -   zgłosił  kandydaturę  Radnego  Andrzeja

Doleckiego

Przewodniczący – zapytał  czy Radny Andrzej  Dolecki wyraża zgodę na udział  

w pracach komisji?

Radny – Andrzej Dolecki - wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący  –p.  K.  Łachmański    –  zgłosił  kandydaturę  Radnego

Stanisława Kaczmarczyka.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radny  Stanisław Kaczmarczyk  wyraża  zgodę  na

udział  

w pracach komisji?

Radny Stanisław Kaczmarczyk – wyraził zgodę.

Radny – Wojciech Żukowski – zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Pieńkosa.

Przewodniczący – zapytał czy Radny Krzysztof Pieńkos wyraża zgodę na udział  

w pracach komisji?

Radny – Krzysztof  Pieńkos – wyraził zgodę.

Przewodniczący -  wobec braku innych propozycji do składu Komisji Skrutacyjnej

zarządził głosowanie na zamknięciem listy kandydatów.

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów Komisji Skrutacyjnej została zamknięta. 

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego Komisji

Skrutacyjnej.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Przewodniczący – stwierdził, że  Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do

przeprowadzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.

 

Przewodniczący –  o  godz.  19.10  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący –  po  przerwie  o  godz.  19.15  wznowił  obrady.  Poprosił  

o przedstawienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny – Andrzej Dolecki – poinformował, że został wybrany  Przewodniczącym

Komisji  Skrutacyjnej powołanej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru  pozostałych

członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący - poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie

powiatowym Rada Powiatu wybiera pozostałych członków Zarządu na wniosek

Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego

składu  rady  

w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący -    poprosił  Starostę  o   zgłaszanie  kandydatów  na   członków

Zarządu Powiatu. 

Starosta  – poinformował, ze chciałby przedstawić trzy kandydatury na członków

Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  

i Statutem Powiatu Pułtuskiego, Zarząd Powiatu składa się z 5 osób, w tym Starosta

i Wicestarosta.

Starosta zaproponował na członków Zarządu Powiatu następujących kandydatów:

Izabela Sosnowicz - Ptak – urodzona w 15 stycznia 1964r. w Pułtusku, mężatka,

dwóch  synów.  Starosta  poinformował,  ze  Radna  ma  wykształcenie  wyższe

artystyczne  

i pedagogiczne. Ukończone szkoły to:

- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie,



- Studium Pedagogiczne w Warszawie,

- Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  –  Wydział  Sztuk  Pięknych,

Zarządzania.

Pani  Izabela  Sosnowicz  –  Ptak  pracowała  w  Spółdzielni  Pracy  Rękodzieła

Ludowego  

i  Artystycznego  CEPELIA w Iławie,  w Szkole  Podstawowej  nr  1  w Pułtusku,  

w Zespole Szkół CZSP w Iławie, a od 14 lat pełni funkcję Dyrektora Miejskiego

Domu Kultury obecnie Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.  Starosta

dodał,  że  Radna  jest  twórcą  obecnego  oblicza  instytucji  (pracownie  i  koła

zainteresowań  

o  charakterze  rzemiosła  artystycznego,  utworzenie  warunków  do  rozwoju

zainteresowań  tańcem  nowoczesnym,  generalny  remont  sali  Lutni,  utworzenie

Galerii  Sztuki  „4  Strony  Świata”,  przeprowadzenie  remontów  ze  środków

pomocowych),  wiele  realizacji  artystycznych na  terenie  miasta  i  okolic.  Starosta

podkreślił,  że Radna Izabela Sosnowicz – Ptak za swoją  pracę była wielokrotnie

nagradzana, między innymi: Nagrodą Ministra Kultury i Marszałka Województwa

Mazowieckiego.  Pani  Sosnowicz  –  Ptak  jest  założycielką  i  Prezesem  Zarządu

Stowarzyszenia  Inicjatyw  Twórczych   „SIT”  oraz  współzałożycielką

Stowarzyszenia  „Kuźnia  Kurpiowska”.  Starosta  poinformował,  że  zna  Panią

Sosnowicz  –  Ptak  osobiście  i  może  zaręczyć,  że   jest  osobą  zdecydowaną,

odpowiedzialną, mądrą oraz otwartą.

Przewodniczący – zapytał czy radna wyraża zgodę na kandydowanie?

Radna – p. Izabela Sosnowicz – Ptak  - wyraziła zgodę. 

Kolejnym  zaprezentowanym przez  Starostę  kandydatem na  stanowisko  członka

Zarządu Powiatu był Radny  Zbigniew Szczepanik. 

Starosta –  poinformował,  że   Radny Zbigniew Szczepanik  ma  51  lat,  mieszka  

w Obrytem, posiada wykształcenie wyższe – specjalizacja: administracja publiczna.

Ponadto posiada ogromne doświadczenie w administracji publicznej i samorządowej



– 31 lat pracuje w administracji  w tym 22 lata na stanowisku Sekretarza Gminy

Obryte. 

- w latach 1994-1998 – Radny Rady Gminy Obryte,

-  od 1998r. – Radny Rady Powiatu,

- lata 1998-2002 – (I kadencja) -  członek Zarządu Powiatu,

- lata  2002-2006  –  (II  kadencja)  –  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa. 

- Członek Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

Starosta  dodał,  że  Radny  Szczepanik  jest  osobą  znaną  i  posiada  duże  zaufanie

społeczeństwa  gminy  Obryte,   czego  dowodem  jest  uzyskanie  615  głosów

wyborców  

w wyborach samorządowych  w dniu 12 listopada 2006r.

Przewodniczący – zapytał czy Radny wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny – Zbigniew Szczepanik – wyraził zgodę. 

Trzecim  kandydatem  na  członka  Zarządu  Powiatu,  zaprezentowanym  przez

Starostę był Radny Wiesław Cienkowski. 

Starosta – poinformował,  że Radny urodził  się  14 września  1958 r.  w Pułtusku,

żonaty,  swoje  dzieci,  mieszka  w  Pułtusku.  Radny  ma  wykształcenie  wyższe

magisterskie,  studia  podyplomowe  –  zarządzanie  edukacją.  Był  Radnym  Rady

Powiatu w Pułtusku w I, II oraz obecnie jest Radnym III kadencji rady Powiatu w

Pułtusku.  Radny  pełni  funkcję  kierownika  internatu  w  Specjalnym  Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Starosta dodał, że zna

Radnego  Cienkowskiego  od wielu  lat.  Podkreślił,  że  jego  ogromną zasługą  jako

Radnego  I  kadencji  jest  przeniesienie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego z Tąsew gmina Gzy, gdzie było 30 wychowanków, do Pułtuska,

gdzie w chwili obecnej jest ok. 107 wychowanków. 

Ponadto  przy  dużym  udziale,  pod  kierownictwem  Radnego  Cienkowskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy zajął I miejsce w Polsce w konkursie

„Sprzątamy las”.



Przewodniczący – zapytał czy radny wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny – Wiesław Cienkowski – wyraził zgodę .

Przewodniczący –  o  godzinie  19.17  zarządził  10  minutową  przerwę  w  celu

przygotowania  przez  Komisję  Skrutacyjną   projektu  regulaminu  oraz  kart  do

głosowania na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący – o godzinie 19.27 wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej o zapoznanie Radnych z projektem regulaminu wyboru na

pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  –  Radny  Andrzej  Dolecki -  przedstawił

zasady  

i regulamin głosowania na pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  wniosków  dot.  regulaminu,  zarządził

głosowanie  nad  przyjęciem  regulaminu  głosowania  na  pozostałych  członków

Zarządu Powiatu.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na  pozostałych członków Zarządu Powiatu został przyjęty. 

W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący –  poprosił  członków  Komisji  Skrutacyjnej  o  rozdanie  kart  do

głosowania.  Ponadto dodał,  że na sali  obrad znajduje się  parawan umożliwiający

„dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Rady, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny

do głosowania.

 Przewodniczący -  o godz. 19.36 zarządził przerwę, prosząc Komisję Skrutacyjną 

o ustalenie wyników głosowania. 

Przewodniczący – wznowił obrady Rady Powiatu w Pułtusku o godz. 19.52 zwrócił

się  



z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  

z tajnego głosowania w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Radny   Andrzej  Dolecki  –  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej –  odczytał

protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu

Powiatu.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący –  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru  pozostałych  członków

Zarządu Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę Nr I/5/06 w sprawie: wyboru pozostałych

członków Zarządu Powiatu.

Przewodniczący – pogratulował  wszystkim nowo wybranym członkom Zarządu

Powiatu  wyboru na stanowiska. 

Ad. 9

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie

powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Powiatu  należy  ustalanie

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu. 

Przewodniczący  zaproponował,  aby  projekt  uchwały  uzupełnić  o  następujące

wartości:

- „dodatek  za  wysługę  lat  w  wysokości  20% wynagrodzenia  zasadniczego  

w kwocie 926 zł.,

W  związku  z  brakiem  pytań,  uwag  i  wniosków,  Przewodniczący  zarządził

przystąpienie  do  podjęcia  uchwały.  Przewodniczący  odczytał  teść  uchwały  w



sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego  i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę Nr I/6/06 w sprawie: ustalenia

wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.

Ad. 10

Przewodniczący  –  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu

wykonywania  czynności  w sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  w stosunku do

Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący – poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca

1990r. o pracownikach samorządowych,  organ stanowiący – Rada Powiatu może

upoważnić Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności z zakresu

prawa  pracy  

w stosunku do Starosty. Czynności z zakresu prawa pracy to m. in. podpisywanie

poleceń  wyjazdów  służbowych  tzw.  delegacji  oraz  udzielanie  urlopu

wypoczynkowego. Przewodniczący dodał, że z powyższych czynności wyłączone

jest  prawo do  ustalania  wynagrodzenia,  które  jest  wyłącznie  kompetencją  Rady

Powiatu.  

W  związku  z  brakiem  pytań,  uwag  i  wniosków,  Przewodniczący  zarządził

przystąpienie  do  podjęcia  uchwały.  Przewodniczący  odczytał  teść  uchwały  w

sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności w

sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty Pułtuskiego  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych



Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr  I/7/06  w  sprawie:  powierzenia

Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa

pracy w stosunku do Starosty Pułtuskiego.

Ad. 11

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad: Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.

Ad. 12 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad: Wolne wnioski.

Przewodniczący - przekazał trzy  istotne informacje:

1) zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXVIII/212/05  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  

30  września  2005r.  w sprawie  określenia  trybu prac  nad projektem budżetu,

rodzaju  

i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych,  Zarząd  Powiatu  przedkłada

Radzie  Powiatu  projekt  uchwały  budżetowej   wraz  z  objaśnieniami  oraz

informacją o stanie mienia komunalnego do 15 listopada roku poprzedzającego

rok budżetowy.  Przewodniczący Rady  przesyła powyższy projekt budżetu. 

Projekt uchwały budżetowej na 2007r. wpłynął do Biura Rady Powiatu w dniu 

10 listopada 2006r. Pozwolicie Szanowni Radni, że w dniu dzisiejszym zostanie

on Państwu przekazany. Analiza budżetu będzie miała miejsce na najbliższych

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 



2) Deklaracja udziału Radnych w pracach stałych komisji Rady Powiatu. Paragraf

46 Statutu Powiatu Pułtuskiego określił, że Rada Powiatu w Pułtusku powołała

sześć komisji stałych:

1. Komisję Rewizyjną,

2. Komisję Budżetu i Finansów

3. Komisję Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych, 

4. Komisję Integracji i Promocji Powiatu,

5.  Komisję Polityki Regionalnej,

6. Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

Przewodniczący  dodał,  że  na  Sesji  Rady  Powiatu  zostanie  podjęta  uchwała

określająca  skład  każdej  z  wymienionych  komisji,  w  związku  z  tym  poprosił

radnych o zgłaszanie udziału do prac w wybranych przez siebie komisjach. 

Poinformował,  że   Radni  mają  możliwość  zgłoszenia  propozycji  w  zakresie

nazewnictwa komisji, przedmiotu ich działania a także zmiany liczby komisji. 

3) złożenie  przez  Radnych  Rady  Powiatu  oświadczeń  o  stanie  majątkowym.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  25  ustęp  4  ustawy  o

samorządzie  powiatowym  Radni  są  zobowiązani  do  złożenia  oświadczenia  o

swoim  stanie  majątkowym   Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  terminie

trzydziestu  dni  od  dnia  złożenia  ślubowania.  Dodał,  że   w dniu  dzisiejszym

wszyscy  Radni  otrzymają  pismo  w  powyższej  sprawie  wraz  z  drukami

oświadczeń majątkowych. 

4) Zgodnie  z  paragrafami  51  i  52  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego,  Radni  mogą

tworzyć  Kluby  Radnych.  Utworzenie  klubu  radnych  należy  zgłosić

Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  ciągu  14  dni  od  dnia  zebrania

założycielskiego.  Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani przedłożyć

Przewodniczącemu Rady Powiatu  regulaminy Klubów w terminie 30 dni od ich

uchwalenia. 



Ad. 13

W  związku  z  brakiem  pytań,  uwag  i  wniosków  dot.  wolnych  wniosków

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku

obrad: Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący     –  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  wszystkim za udział w obradach I Sesji  II kadencji  Rady Powiatu  

w Pułtusku oraz zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski zamknął I Sesję Rady Powiatu 

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

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 20.20

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

inż. Czesław Czerski 

Sylwia Chojnacka

Dorota Sobotka


