
Protokół Nr I/02

I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 19 listopada 2002 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1800.

Przewodniczący Rady Powiatu I kadencji– Jan Aleksander Mroczkowski przywitał

zebranych, poprosił o powstanie i odsłuchanie hymnu narodowego. 

Wszyscy zgromadzeni powstali i odsłuchali hymn narodowy.

J.  Mroczkowski  poinformował,  że  Radnym  Seniorem  nowo  wybranej  Rady

Powiatu  jest  Czesław  Czerski,  który  poprowadzi  I  Sesję  do  czasu  wyboru

Przewodniczącego Rady. 

Czesław  Czerski –  powitał  wszystkich  radnych,  zaproszonych  gości.

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i Statutem Powiatu

Pułtuskiego,

 I Sesję nowo wybranej Rady Powiatu, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady,

prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na Sesji. 

Ad.1

W   związku  z  powyższym  radny  Czesław  Czerski  dokonał  otwarcia  I  Sesji  

II  kadencji  Rady Powiatu  w Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  

w  posiedzeniu  uczestniczy  16  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał (porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  listy

obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokółu). 

Ad.2

Następnie  przystąpiono  do  realizacji  drugiego  punktu  porządku  obrad,  

tj. „Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego”.

Czesław Czerski – poprosił  Przewodniczącego Powiatowej Komisji  Wyborczej  –

Pana Artura Zbigniewa Bobińskiego o wręczenie stosownych zaświadczeń.   
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Artur  Zbigniewa  Bobiński  -  Przewodniczący  Powiatowej  Komisji  Wyborczej –

zarówno w imieniu własnym, jak i  całej   Powiatowej  Komisji  Wyborczej  złożył

wszystkim radnym gratulacje i wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. 

Ad.3

Czesław  Czerski –  ponieważ  drugi  punkt  porządku  obrad  został  zrealizowany,

zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego, to jest „Złożenia ślubowania

przez radnych”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Radny

przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Poinformował, że składanie ślubowania

odbędzie się w następujący sposób: prowadzący obrady odczyta tekst ślubowania  

a  następnie  najmłodszy  wiekiem  radny  –  Pan  Krzysztof  Łachmański  będzie

odczytywał z listy obecności nazwiska radnych. Radny, którego nazwisko zostanie

odczytane wypowie  słowo „ŚLUBUJĘ”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem

zdania    „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wszyscy zgromadzeni na Sali Rady powstali i zostało złożone ślubowanie przez radnych.

Ad. 4 

Radny  Czesław  Czerski –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  trzeciego

porządku  obrad  „Zgłoszenie  zmian  do  porządku  obrad”.  Poinformował,  

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

radnego,  może wprowadzić  zmiany w porządku obrad bezwzględną większością

głosów  ustawowego  składu  rady.  Prowadzący  obrady  zapytał,  czy  są  wnioski  

w  sprawie zmian porządku.  
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Ad. 5

Radny Czesław Czerski – wobec braku wniosków, zarządził przejście do realizacji

punktu  piatego  porządku obrad , tj.  „Wybór Komisji Skrutacyjnej”. 

Poinformował,  że w związku z tym, że porządek obrad zawiera punkty: wybór

Przewodniczącego Rady, wybór Wiceprzewodniczących Rady oraz wybór Starosty

Pułtuskiego  zachodzi  konieczność  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu

przeprowadzenia  stosownych  głosowań.  Zgodnie  z  §32  Statutu  Powiatu

Pułtuskiego  Komisję  Skrutacyjną  wybiera  Rada  Powiatu  spośród  radnych.  Cz.

Czerski zwrócił się o zgłoszenie propozycji składu liczbowego komisji skrutacyjnej.

Radny T. Nalewajk – zaproponował trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny Czesław Czerski – zapytał, czy są inne propozycje dot. składu liczbowego

Komicji ?

Radny Z. Wiernicki – wyraził poparcie powyższej propozycji.

Radny  Czesław  Czerski –  wobec  braku  innych  propozycji  składu  liczbowego

Komisji,  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  trzyosobowego  składu  Komisji

Skrutacyjnej 

Za  16 radnych

Przeciw  -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny  Czesław  Czerski –  zwrócił  się  o  zgłaszanie  kandydatów  do  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny Z. Wiernicki – zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Łachmańskiego.

Radny  Czesław  Czerski –.zapytał,  czy  Radny  K.  Łachmański  wyraża  zgodę  

na udział w pracach Komisji.

Radny Krzysztof Łachmański – wyraził zgodę.

Radny W. Cienkowski - zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Pieńkosa.

Radny Czesław Czerski –.zapytał, czy Radny K. Pieńkos wyraża zgodę na udział  

w pracach Komisji.

Radny Krzysztof Pieńkos – wyraził zgodę.
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Radny W. Saracyn - zgłosił kandydaturę p. Stanisław  Myślaka.

Radny Czesław Czerski –.zapytał, czy Radny St. Myślak wyraża zgodę na udział  

w pracach Komisji.

Radny Stanisław Myślak – wyraził zgodę.

Radny  Czesław  Czerski -  wobec  braku  innych  propozycji  do  składu  Komisji

Skrutacyjnej zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów: 

Za  16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów została zamknięta. 

Radny Czesław Czerski - wobec powyższego przystępujemy  do przegłosowania

składu komisji (w całości) : 

Za  16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład Komisji Skrutacyjnej  został ustalony.

Ad.6

Radny  Czesław  Czerski –  zarządził  przejście  do  punktu  6  porządku  obrad

„Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w

Pułtusku”. 

Zgodnie z artykułem 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.  

Radny prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu: 

Starosta – w imieniu najliczniejszego Klubu Radnych Rady Powiatu w Pułtusku -

Klubu  Polskiego  Stronnictwa   Ludowego  zgłosił  kandydaturę  p.  Czesława

Czerskiego. Czesław Czerski został wybrany radnym w okręgu Obryte – Zatory

zdobywając  924  głosy.  Posiada  wykształcenie  wyższe,  ukończył  Szkołę  Główną

Gospodarstwa  Wiejskiego  –  Akademię  Rolniczą  w  Warszawie  –  Wydział

Ekonomiki i Technologii Rolniczej. Jest wieloletnim pracownikiem administracji
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państwowej i samorządowej, zdobył ogromne doświadczenie będąc dwie kadencje

Wójtem Gminy Zatory ( w latach 1990-1998) . Dla Radnego Czesław Czerskiego

jest  to  powrót  do  macierzy,  gdyż  w   latach  60-tych  przez  dwa  lata  był

pracownikiem  w  ówczesnej  administracji  powiatowej  (w  Wydziale  Rolnictwa).

Czesław  Czerski  był  również  delegatem  Sejmiku  Samorządowego  byłego

Województwa  Ostrołęckiego  (członkiem  Prezydium),  obecnie  jest  Prezesem

Zarządu  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczpospolitej

Polskiej w Zatorach, wieloletni Radny Rady Gminy w Zatorach, obecnie Radny

Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Czesław  Czerski  jest  Członkiem  Zarządu  Banku

Spółdzielczego w Pułtusku, Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Pułtusku Oddział

w Zatorach.

Radny  Czesław  Czerski –  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  na  stanowisko

Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku. 

Radny Z. Wiernicki – zaproponował zamknięcie listy kandydatów.  

Radny Czesław Czerski –  w związku z   brakiem innych  propozycji  zarządzam

głosowanie w sprawie  zamknięcia listy kandydatów: 

Za  16 radnych

Przeciw  

-

Wstrzymał się -

Lista kandydatów została zamknięta. 

Radny Czesław Czerski – zarządził 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania

się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania zasad oraz sposobu głosowania. 

Radny  Czesław  Czerski  - wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku. powitał

przybyłych na posiedzenie: Wojciecha Dębskiego – Burmistrza Pułtuska, Ireneusza

Purgacza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku, Jerzego Króla – Radnego

Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Starosta -  poinformował, że w obradach uczestniczy Pani Czesława Kunkiewicz –

Waligóra doradca Ministra Edukacji i Sportu. 
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Radny K. Łachmański - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przedstawił zasady

i sposób głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku (załącznik nr 5

do niniejszego protokółu).

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

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

do głosowania. 

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

o ustalenie wyników głosowania. 

Radny  Cz.  Czerski -  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w Pułtusku.  Zwrócił  się  

do Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej,  aby  odczytał  protokół  z  tajnego

głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku. 

Radny K. Łachmański - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji  Skrutacyjnej  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  

w Pułtusku (niniejszy protokół stanowi załącznik nr 6 do protokółu).

Radny Cz. Czerski – odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Powiatu w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  Nr  I/1/2002  w  sprawie:  wyboru

Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku.

Obrady prowadzi nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku - Czesław

Czerski.

Przewodniczący  –  dziękując  za  wybór  na  stanowisko  Przewodniczącego  Rady

Powiatu  w  Pułtusku,  zapewnił,  że  będzie  czynił  wszystko  dla  dobra  powiatu

pułtuskiego i Miasta Pułtusk. 
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Ad. 7

Przewodniczący -    zarządził  przejście  do  punktu 7   porządku obrad  „Podjęcie

uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku”

Poinformował,  że  zgodnie  z  paragrafem  11  ust.  1  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego

stanowi,  że  w  Rada  Powiatu  w wybiera  dwóch  Wiceprzewodniczących  Rady,  

w  związku  z  powyższym  prosił  o  zgłaszanie  kandydatów  

na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodniczący zgłosił na to stanowisko

kandydaturę – Lecha Smyka – działacza z Gminy Obryte, radnego Rady Gminy

przez II kadencje, członek Zarządu Gminy w Obrytem, Prezes Zarządu Gminnego

Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych, Prezes Gminny PSL w Obytem.

Przewodniczący  skierował  pytanie-  czy  radny   Lech  Smyk  wyraża  zgodę  

na kandydowanie. 

Radny L. Smyk – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna  K.  Estkowska –  zgłosiła  kandydaturę  Radnego Zbigniewa  Wiernickiego  

na  stanowisko  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Podkreśliła,  

że  pełnienie  funkcji  Wiceprzewodniczącego,  to  odpowiedzialne  zadanie,

wymagające dużego doświadczenia w pracy samorządowej. Pan Zbigniew Wiernicki

zdobył  doświadczenie  pełniąc  funkcję  I  Burmistrza  Pułtuska,  Radnego  Rady

Powiatu  I  kadencji.   Radna  K.  Estkowska  wyraziła  przekonanie,  że  Zbigniew

Wiernicki  jest  osobą,  która  przyczyni  się  do  prawidłowego  i  sprawnego

funkcjonowania Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący - skierował pytanie - czy radny  Zbigniew Wiernicki wyraża zgodę

na kandydowanie. 

Radny  Zbigniew Wiernicki – wyraził zgodę.

Przewodniczący – w  związku z brakiem innych propozycji zarządził głosowanie 

w sprawie  zamknięcia listy kandydatów: 

Za  16 radnych

Przeciw 

-

Wstrzymało się -
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Lista kandydatów została zamknięta. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Przewodniczący – po przerwie wznowił obrady.

Sesję opuścił radny Krzysztof  Majewski, pomniejszając liczbę Radnych biorących udział

w posiedzeniu do 15 osób. .

Przewodniczący –  prosił,  aby Komisja  Skrutacyjna przedstawiła  zasady i  sposób

głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.   

Radny K. Łachmański – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła zasady

i  sposób  głosowania  na  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  (załącznik  nr  7  

do niniejszego protokółu).

Przewodniczący -  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przeprowadzenie  głosowania  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał do urny karty

do głosowania. 

Przewodniczący - zarządził 10 minutową  przerwę, prosząc Komisję Skrutacyjną  

o ustalenie wyników głosowania. 

Przewodniczący –  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Poprosił,  

aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  z tajnego głosowania

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu w Pułtusku. 

Radny K. Łachmański - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji  Skrutacyjnej  w sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  

w Pułtusku (protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru

Wiceprzewodniczących   Rady  Powiatu  w  Pułtusku  i  zarządził  głosowanie  nad

podjęciem uchwały 

Za głosowało 15 radnych
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Przeciw

-

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  I/2/2002  w  sprawie:  wyboru

Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 8

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  8  porządku  obrad

„Podjęcie  uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu  

w Pułtusku”. Poinformował, że w dniu 12 listopada 2002r.  Pan Adam Misiewicz

Radny Rady Powiatu w Pułtusku, wybrany w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 9

– Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej,  na ręce Przewodniczącego Rady

Powiatu w Pułtusku I kadencji –  Pana Jana Aleksandra Mroczkowskiego,  złożył

oświadczenie  o  zrzeczeniu  się  mandatu  (dokument  stanowi  załącznik  nr  9  

do niniejszego protokółu).  

Przewodniczący –  odczytał  projektu  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu

radnego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  i  zarządził  głosowanie  nad  jej  podjęciem

uchwały

Za głosowało 15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr I/3/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Powiatu w Pułtusku

Ad. 9

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  punktu  9  porządku  obrad   „Podjęcie

uchwały  w sprawie  zmian w Statucie  Powiatu Pułtuskiego”.  Poinformował,  

że każdy z radnych otrzymał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu

Pułtuskiego wraz z uzasadnieniem, w związku z powyższym prosił  o zgłaszanie

propozycji składu liczbowego Zarządu. 
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Starosta – przypomniał, że w trakcie trwania poprzedniej kadencji Rady Powiatu

wprowadzono zmianę w uchwale o samorządzie powiatowym – zmniejszająca skład

liczbowy  Zarządu  (wcześniej:  od  3  do  6  osób,  w  tym  Starosta  i  Wicestarosta

obecnie: od 3 do 5 osób w tym Starosta i Wicestarosta). W związku z powyższym

Starosta zaproponował pięcioosobowy skład Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący –  zapytał,  czy  są  inne  propozycje  składu  liczbowego  Zarządu.

Wobec braku innych propozycji zarządził głosowanie nad wnioskiem  w sprawie

pięcioosobowego składu Zarządu. 

Za  15 radnych

Przeciw 

-

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu

Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr I/4/2002 w sprawie zmian w Statucie

Powiatu Pułtuskiego.

Ad. 10

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do punktu 10 porządku obrad -  „Podjęcie

uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego”. Zgodnie z artykułem 27 ust. 2

ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę  bezwzględną

większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.  W związku  

z  powyższym  Przewodniczący  prosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Starostę

Pułtuskiego.
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Radny  W.  Cienkowski –  zgłosił  kandydata  na  Starostę  Pułtuskiego  -  Tadeusza

Nalewajka. Radny przedstawiając kandydata podkreślił, że był  pierwszym Starostą

Pułtuskim odrodzonego samorządowego powiatu pułtuskiego. Ma 46 lat. Posiada

wykształcenie  –  wyższe  rolnicze.  W roku 1982  ukończył  Akademię  Rolniczo –

Techniczną w Olsztynie. W roku 1995 ukończył Podyplomowe Studia Samorządu

Terytorialnego  i  Rozwoju  Lokalnego-  przy  Uniwersytecie  Warszawskim.  

Jest  również  absolwentem  Podyplomowego  Studium  Akademii  Obrony

Narodowej,  którą  ukończył  w  roku  1999.  Przebieg  pracy  zawodowej  Pana

Tadeusza Nalewajka przedstawia się następująco:

• w  latach  1982-1984  stażysta  d/s  praktyk  w  Zespole  Szkół  Rolniczych  

w Golądkowie,

• w  roku1983  ukończył  Szkołę  Podchorążych  Rezerwy   przy  Jednostce

Wojskowej 2244 w Pułtusku,

• w  roku  1984  pracował  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Postępu  Rolnego  

w Poświętnem,

• w latach 1984-1998 pracował w  Urzędzie  Miejskim w Pułtusku, w tym  

od 1990-1998 jako Zastępca Burmistrza Pułtuska,

• od 1999 roku pełnił funkcję Starosty Pułtuskiego.

Radny  W.  Cienkowski  akcentował,  że  Tadeusz  Nalewajk  w  swojej  pracy

zawodowej zawsze sumiennie wykonywał powierzone obowiązki, dobrze poznał

problemy  mieszkańców  ziemi  pułtuskiej.  W  działaniu  jest  skuteczny  

i  zdecydowany,  nie  boi  się  trudnych  decyzji,  co  wielokrotnie  udowodnił.  

Jako doświadczony urzędnik publicznej administracji samorządowej jest gwarantem

realizacji zasady, iż najważniejszym celem działania tej administracji jest człowiek 

i  jego  problemy.  Radny  W.  Cienkowski  przypomniał,  że  Tadeusz  Nalewajk

poświęcił się również pracy społecznej . Jest Wiceprezesem Zarządu Powiatowego

PSL w Pułtusku, Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Honorowym Prezesem Zarządu Koła Polskiego

Związku Wędkarskiego w Pułtusku.
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Przewodniczący -  zapytał  radnego  Tadeusza  Nalewajka,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie

Radny T. Nalewajk - wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący - w związku z brakiem innych propozycji zarządzam głosowanie 

w sprawie  zamknięcia listy kandydatów: 

Za  15 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów została zamknięta. 

Przewodniczący – zarządził 5-minutową przerwę.

Przewodniczący –wznowił obrady . Prosił, aby Komisja Skrutacyjna przedstawiła

zasady  i  sposób  głosowania  na  Starostę  Pułtuskiego,  a  następnie  przystąpiła  

do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego

Radny K. Łachmański – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawił zasady

i sposób głosowania na Starostę Pułtuskiego.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał do urny karty

do głosowania. 

Przewodniczący -  zarządził  5 minutową  przerwę, prosząc Komisję Skrutacyjną  

o ustalenie wyników głosowania. 

Przewodniczący –  wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Poprosił,  

aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  z tajnego głosowania

w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego. 

Radny K. Łachmański - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji  Skrutacyjnej  w  sprawie  wyboru  Starosty  Pułtuskiego  (protokół  stanowi

załącznik nr 10 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Starosty

Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały 

Za głosowało 15 radnych
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Przeciw

-

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr I/5/2002 w sprawie:  wyboru Starosty

Pułtuskiego.

Radny Tadeusz Nalewajk – Starosta Pułtuski  – podziękował za zaufanie, którym

został  obdarzony.  Podkreślał,  że  wybór  na  Starostę  Pułtuskiego  II  kadencji  

jest  zarówno  osobistym  sukcesem,  jak  też  wyzwaniem  do  jeszcze  bardziej

wytężonej  pracy  na  rzecz  powiatu  pułtuskiego.  Starosta  stwierdził,  że  będąc

członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego,  partii  której  podstawową doktryna

jest  doktryna  chrześcijańsko  –  narodowa,  zawsze  w  swojej  pracy  kierował  się

dobrem  drugiego  człowiekiem,  a  jego  problemy  nigdy  nie  były  mu  obce.

Zapewniał,  że  będzie  starał  się  tej  zasadzie  dochować  wierności.  Wyraził

zadowolenie  stwierdzając,  że   zwyciężył  rozsądek,  że  radni  trzech  ugrupowań

politycznych  potrafili  porozumieć  się  ponad  podziałami  i  przekonanie,  

że wspólnym wysiłkiem można więcej dokonać.  Starosta przyrzekał, tak jak cztery

lata temu - 10 listopada 1998 r. (przemawiając, jako pierwszy Starosta Pułtuski),  

że  będzie  pracował  z  każdym,   ze  wszystkimi  siłami  politycznymi  dla  dobra

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego.  Powiedział,  że  chce  być  i  będzie  Starostą

wszystkich  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego,  bez  względu  na  przynależność

partyjną  i  przekonania  polityczne.  Uważa,  że  zdobycie  tak  dobrego  wyniku

wyborczego  jest  sukcesem  i  zobowiązaniem,  aby  być  Starostą  „wszystkich

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego”.  Starosta  przyrzekał,  że  zrobi  wszystko,

wykorzystując  swoją  wiedzę,  doświadczenie  i  koneksje  na  rzecz  powiatu

pułtuskiego.

Ad.11

Przewodniczący – zarządził przejście do punktu 11 porządku obrad  „Zamknięcie

obrad Sesji”.  Przed zamknięciem obrad przekazać trzy  istotne informacje:
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1) Zgodnie  z  uchwałą  Nr  X/57/99  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  

30  sierpnia  1999r.  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 stałym Komisjom Rady nie później  niż w terminie  7 dni od

daty  jego  otrzymania.  Projekt  uchwały  budżetowej  na  2003r.  wpłynął  do  Rady

Powiatu  w  dniu  14  listopada  2002r.  i  w  dniu  dzisiejszym  zostanie  przekazany

radnym. Analiza  budżetu  będzie  miała  miejsce  na  najbliższych  posiedzeniach

komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku. 

2) Kolejna sprawa dotyczy deklaracji udziału Radnych w pracach stałych komisji

Rady  Powiatu.  Paragraf  46  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  określił,  że  Rada

Powiatu w Pułtusku powołała  pięć komisji stałych, tj.:

1. Komisję Rewizyjną,

2. Komisję Budżetu i Finansów

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

Społecznych, 

4. Komisję Polityki Regionalnej

5. Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa. 

Radni  otrzymali  informację  przedstawiającą  zakres  działania  poszczególnych

komisji. 

Ponieważ na kolejnej Sesji Rady Powiatu zostanie podjęta uchwała określająca

skład  każdej  z  wymienionych  komisji,  Przewodniczący  prosił  o  zgłaszanie

swojego  udziału  w pracach  wybranych przez siebie  komisji.  Ponadto radni

mają  możliwość  zgłoszenia  propozycji  w  zakresie  nazewnictwa  komisji,

przedmiotu ich działania a także zmiany liczby komisji. 

3) Kolejna sprawa  dotyczyła  złożenia przez Radnych Rady Powiatu oświadczeń 

o  stanie  majątkowym.  Zgodnie  z  art.  21  ust.  6  ustawy  o  samorządzie
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powiatowym Radni są zobowiązani  do złożenia oświadczenia  o swoim stanie

majątkowym  Przewodniczącemu Rady Powiatu w terminie  trzydziestu dni  

od  dnia  objęcia  mandatu,  tj.  do  19  grudnia  2002r.  Wszyscy  Radni  w  dniu

dzisiejszym otrzymali druki oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w I Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom,  

po czym o godzinie 2030 dokonał zamknięcia I Sesji II kadencji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowały: Przewodniczył:

Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka Przewodniczący Rady 

Jan Aleksander Mroczkowski 
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