
Protokół nr III/06

II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 grudnia 2006r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski - dokonał otwarcia III

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję Rady Powiatu”.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 9 Radnych, co wobec

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.  Wiceprzewodniczący powitał Radnych

Rady Powiatu, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. 

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

– Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący – poinformował, że na ostatniej Sesji, Rada Powiatu dokonała zmian w

Statucie  Powiatu  Pułtuskiego,  zmieniając  liczbę  i  nazewnictwo  komisji  stałych  Rady

Powiatu. Dodał, że z uwagi na fakt, iż Statut Powiatu zaliczony jest do kategorii prawa

miejscowego, zatem  jest to prawo, które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Stwierdził, że po konsultacji z Radcą Prawnym ustalono, że do czasu uprawomocnienia

się  uchwały  zmieniającej  Statut,  należy  powołać  Komisje  zgodnie  z  dotychczasowym

zapisem  paragrafu  46  Statutu.  Poinformował,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  zostanie

powołane pięć Komisji, poza Komisją Integracji i Promocji Powiatu. 

Przewodniczący - zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zgłosić zmiany do przekazanego

porządku obrad.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

wniosku.

Za 9  Radnych

Przeciw -



Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wstąpienia  kandydatów  z  tych  samych  list  

na miejsce radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów.

6. Ślubowanie Radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie  powołania Komisji  Budżetu i  Finansów,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,

Kultury Fizycznej  i Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej  działania oraz

składu osobowego.

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa,  określenia  przedmiotu  jej  działania  oraz

składu osobowego. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  

i Finansów.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,

Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Polityki

Regionalnej.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji



Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

Za 9 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji trzeciego punktu porządku obrad:

Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu Sesji Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu

drugiej Sesji Rady Powiatu 

Za 8 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny obecny na sali nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół Nr II/06 Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

Ad. 4

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Interpelacje i zapytania radnych.

Brak interpelacji.

Ad. 5



Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wstąpienia  kandydatów  z  tych  samych  list  

na miejsce radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów.

Przewodniczący - poinformował, że na drugiej Sesji, Rada Powiatu w Pułtusku stwierdziła

 wygaśnięcie mandatów czterech radnych Rady Powiatu w Pułtusku.

Pismem z dnia 15 grudnia br. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przekazał informację o

kandydatach którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych:

- w  miejsce  mandatu  radnego  Pana  Zbigniewa  Zenona  Kołodziejskiego  w  okręgu

wyborczym  nr  1  z  listy  nr  1  Komitet  Wyborczy  PSL,  największą  liczbę  głosów

ważnych otrzymał Pan Wiesław Barkała;

- w miejsce mandatu radnego Pana Adama Misiewicza  w okręgu wyborczym nr 1 z

listy  nr  20  KWW  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej,  największą  liczbę

głosów ważnych otrzymała Pani Magda Bogna Dziubanowska-Wojtyra;

- w miejsce mandatu radnego Pana Andrzeja Jana Buźniaka   w okręgu wyborczym nr 2

z listy nr 20 KWW Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej,  największą liczbę

głosów ważnych otrzymał Pan Dariusz Czesław Mikuś;

- w  miejsce  mandatu  radnego  Pana  Zbigniewa  Krzysztofa  Wiernickiego,  w  okręgu

wyborczym nr 4 z listy nr 20 KWW Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej,

największą liczbę głosów ważnych otrzymała Pani Krystyna Maria Estkowska.

W  związku  z  barkiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 9 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/13/06 została podjęta.

Obecny skład Rady Powiatu wynosi 13 Radnych.

Ad. 6



Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Ślubowanie Radnych.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie

powiatowym  Radny  przed  objęciem  mandatu  składa  ślubowanie.  Poinformował,  że

ślubowanie będzie odbywało się w sposób następujący – 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 Barkała - złożył ślubowanie,

Radna Magda Bogna Dziubanowska – Wojtyra -  złożyła ślubowanie,

Radna Krystyna Maria Estkowska -  złożyła ślubowanie,

Radny Dariusz Czesław Mikuś -  złożył ślubowanie.

Po  złożeniu  przez  Radnego  lub  Radną  ślubowania,  Prowadzący  obrady  gratulował  

i stwierdzał objęcie mandatu. 

Starosta – również pogratulował objęcia mandatu i zaprosił do wspólnych obrad. 

Ad. 7

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący  – poinformował,  że zgodnie z §44 ust.  5  Statutu Powiatu Pułtuskiego

„Propozycję  składu  osobowego  komisji  oraz  zmian  w  tym  składzie  przedstawia

Przewodniczący  Rady  na  wniosek  zainteresowanych  radnych,  klubów  radnych  lub

komisji.”

Przewodniczący - poinformował,  że zgodnie ustawą o samorządzie powiatowym Rada

Powiatu  powołuje  Komisję  Rewizyjną,  w  skład  której  wchodzą  radni,  w  tym

przedstawiciele  wszystkich  klubów,  z  wyjątkiem  radnych  pełniących  funkcję

Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz członków Zarządu. Zgodnie

ze Statutem Powiatu Pułtuskiego w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. 



Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji.

Przewodniczący – przedstawił propozycję składu Komisji Rewizyjnej:

• Pan Krzysztof Janusz Pieńkos,

• Pan Andrzej Dolecki, 

• Pan Wiesław Barkała,

• Pan Wojciech Waldemar Żukowski,

• Pan Jerzy Wal.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/14/06 została podjęta.

Ad. 8

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący poinformował, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

• Pan Andrzej Dolecki, 

• Pan Czesław Czerski, 

• Pan Jerzy Król,

• Pan Tadeusz Nalewajk,

• Pan Wiesław Cienkowski,

• Pan Jerzy Wal, 

• Pan Krzysztof Łachmański.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 



Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/15/06 została podjęta.

Ad. 9

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,

Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych,  określenia  przedmiotu  jej  działania  oraz

składu osobowego.

Przewodniczący poinformował, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

• Pani Krystyna Maria Estkowska, 

• Pani Magda Bogna Dziubanowska – Wojtyra,

• Pan Dariusz Mikuś,

• Pan Tadeusz Nalewajk,

• Pan Witold Saracyn, 

• Pan Wiesław Cienkowski, 

• Pani Izabela Sosnowicz – Ptak.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/16/06 została podjęta.

Ad. 10

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej, określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący poinformował, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

• Pan Wiesław Barkała, 



• Pan Jerzy Król,

• Pan Tadeusz Nalewajk, 

• Pan Krzysztof Janusz Pieńkos,

• Pan Stanisław Kaczmarczyk.

• Pan Krzysztof Łachmański,

• Pani Magda Bogna Dziubanowska – Wojtyra.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/17/06 została podjęta.

Ad. 11

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku

Publicznego i Przestrzegania Prawa, określenia przedmiotu jej  działania oraz składu

osobowego. 

Przewodniczący poinformował, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

• Pan Wojciech Waldemar Żukowski,

• Pan Witold Saracyn,

• Pan Stanisław Kaczmarczyk,

• Pani Krystyna Maria Estkowska,

• Pan Zbigniew Szczepanik.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała nr III/18/06 została podjęta.

Przewodniczący o godz. 15.45 zarządził 10 minutową przerwę.

Ad. 12

Przewodniczący -  po  przerwie  o  godzinie  15.55  Przewodniczący  wznowił  obrady  i

zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:Podjęcie uchwały

w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i  Zastępcy

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący -   poinformował,  że  Radny Krzysztof  Janusz  Pieńkos  złożył  pisemne

oświadczenie  dotyczące  wyrażenia  zgody  na  kandydowanie  na  Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej.    

Przewodniczący - zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Pieńkosa.  

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszania  kandydatów  na  Zastępcę  Przewodniczącego

Komisji Polityki Regionalnej.   

Radny – Zbigniew Szczepanik -  zgłosił kandydaturę  Radnego Andrzeja Doleckiego.

Przewodniczący – zapytał czy Radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny – Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/19/06 została podjęta.

Ad. 13

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  

i Finansów.

Przewodniczący -  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczego Komisji Budżetu



i Finansów. 

Radny – Wiesław Cienkowski – zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Doleckiego.

Przewodniczący – zapytał czy radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę na kandydowanie na

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów?

Radny - Andrzej Dolecki – wyraził zgodę.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/20/06 została podjęta.

Ad. 14

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia,

Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych.

Przewodniczący –  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  Komisji

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

Radny – Krzysztof Łachmański -   zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Marii Estkowskiej.

Przewodniczący –  zapytał  czy  Radna  Krystyna  Estkowska  wyraża  zgodę  na

kandydowanie?

Radna – Krystyna Estkowska – wyraziła zgodę. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/21/06 została podjęta.



Ad. 15

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Polityki

Regionalnej.

Przewodniczący –  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  Komisji

Polityki Regionalnej. 

Starosta – zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Barkały.

Przewodniczący – zapytał czy Radny Wiesław Barkałą wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny – Wiesław Barkała – wyraził zgodę.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/22/06 została podjęta.

Ad. 16

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa.

Przewodniczący –  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa.

Radny  –  Andrzej  Dolecki  – zgłosił  kandydaturę  Radnego  Wojciecha  Waldemara

Żukowskiego.

Przewodniczący – zapytał  czy Radny Wojciech Waldemar Żukowski wyraża zgodę na

kandydowanie?

Radny – Wojciech Waldemar Żukowski – wyraził zgodę.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 



Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr III/23/06 została podjęta.

Ad. 17

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak.

Przewodniczący o godz. 16.05 zarządził 10 minutową przerwę.

Ad. 18

Przewodniczący - po przerwie o godz. 16.15 wznowił obrady i zarządził przystąpienie do

realizacji kolejnego punktu porządku obrad:Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący – poinformował, że w dniu 18 grudnia 2006r. zgodnie z § 51 i § 52 Statutu

Powiatu  Pułtuskiego,  został  utworzony  Klub  Radnych  Samorządowego  Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej w składzie:

• Radna Rady Powiatu – p. Krystyna Estkowska,

•  Radny Rady Powiatu – p. Stanisław Kaczmarczyk,

• Radny Rady Powiatu -p. Krzysztof Łachmański,

• Radny Rady Powiatu – p. Jerzy Wal,

• Radny Rady Powiatu – p. Dariusz Mikuś,

Radny Rady Powiatu – p. Magda Bogna Dziubanowska – Wojtyra. 

 Przewodniczącym Klubu został wybrany Radny Krzysztof Łachmański. 

Przewodniczący – zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

Starosta – zaprosił wszystkich obecnych na wspólną Wigilię, organizowaną przez Powiat

Pułtuski, Miasto Pułtusk oraz Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, która

odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 17.00. 

Ponadto Starosta złożył obecnym życzenia świąteczne.

Przewodniczący – poinformował, że IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się w

dniu 27 grudnia 2006r. ze względu na okres ferii jest propozycja rozpoczęcia obrad o godz.



13.00. 

Radni akceptowali godzinę rozpoczęcia obrad.

Przewodniczący – złożył obecnym na sali obrad życzenia świąteczne.

Ad. 19

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku obrad

–  Zamknięcie  Sesji. Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został

wyczerpany.  Podziękował  za  udział  w obradach  III  Sesji  Rady  Powiatu w Pułtusku -

Radnym i zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski

zamknął III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady

Powiatu”. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.25.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka inż. Czesław Czerski 

            Dorota Sobotka


