
Protokół nr IX/07

IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 sierpnia  2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał otwarcia IX

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

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. Przewodniczący powitał Radnych Rady

Powiatu, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. 

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  listy obecności radnych- stanowi załącznik

nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Ad. 2

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad –

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.  

Przewodniczący  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku  w dniu 7  sierpnia  br.

złożył do Przewodniczącego Rady wniosek w sprawie zwołania Sesji w trybie artykułu

14 ustęp 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

Dodał,  że  porządek  Sesji  przekazany  Szanownym  Radnym  jest  zgodny  z  wnioskiem

złożonym przez Zarząd Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są  wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący odczytał  porządek obrad i zarządził

głosowanie nad jego przyjęciem.

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w



ramach programów operacyjnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: założenia I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Golądkowie. 

8. Odpowiedzi na interpelacji i zapytania Radnych. 

9. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych. 

10.Zamknięcie Sesji. 

Za 12 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Na salę obrad przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. Krzysztof Łachmański.

Obecna liczba Radnych wynosi 13. 

Przed  przystąpieniem do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku obrad  Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii

o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław  Barkała  -

poinformował,  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  obradowała  na  posiedzeniu

w dniu 13 sierpnia 2007r. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  dzisiejszej  Sesji  Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – p. Krystyna Estkowska-  poinformowała,



Komisja  Spraw  Społecznych   na  posiedzeniu  w  dniu  13  sierpnia  2007r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski – poinformował, że

Komisja  Bezpieczeństwa  na  posiedzeniu  w  dniu  13  sierpnia  2007r.  pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem IX Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Andrzej Dolecki  – poinformował, że

Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2007r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem IX Sesji Rady Powiatu

Ad. 4

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w

ramach programów operacyjnych. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Pułtuskiego. 

Wicestarosta –  poinformował,  w  latach   2004-2006  w  naszym  kraju  obowiązywał

Narodowy  Plan  Rozwoju,  który  określał  inwestycje  realizowane  w  Polsce  przez

odpowiednie Sektorowe Programy Operacyjne.

Również na lata 2007-2013 Rząd RP zaproponował wstępny projekt takiego planu. Jednak

po  zmianie  władzy  zdecydowano,  że  najważniejszym  strategicznym  dokumentem

określającym  uwarunkowania,  cele  i  kierunki  wspierania rozwoju  regionalnego  będzie

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Obok  ww.  dokumentu  są  również  fundusze  pomocowe  na  lata  2007-2013  dla  jst.

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.  Nr 249, poz.  2104),  do dnia 15 sierpnia gminy i

powiaty, które chcą realizować programy operacyjne powinny podjąć stosowne uchwały

zawierająca zadania, które zostaną umieszczone w programie rocznym. W tym przypadku

na rok 2008 i dwa następne lata zgodnie z zasadą n+2

Wicestarosta  dodał,  że  na  dzień  dzisiejszy  opieramy  się  na  Regionalnym  Programie



Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Powiat ma obowiązek, aby

do dnia 15 sierpnia br. przedstawić te zadania, które będą sie mieściły w Regionalnym

Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. 

Wicestarosta poinformował, że elementami będą:

1. Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów

rekreacyjnych. Wicestarosta dodał, że zadanie to było planowane do rozpoczęcia w

roku 2007, jednak ze względu na brak instrumentów do wdrożenia tego programu,

zadanie najprawdopodobniej będzie wprowadzone do realizacji w I kwartale 2008 r.

Jest  to  duży projekt.  Po przeszacowaniu jego  wartość  wyniesie  ok.  23 mln zł.  W

ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego   oraz  ZPORR  1.1  -

Infrastruktura  Drogowa,  dokument  zyskał  pozytywną  opinię  służb  Zarządu

Mazowieckiego i został umieszczony na 1 miejscu na liście rezerwowej. Zgodnie z

posiadaną  wiedzą  zadania  te  będą  mogły  przejść  na  lata  następne,  czyli  w  tym

przypadku na rok 2008, stąd też propozycja umieszczenia w uchwale ww. zadania

do realizacji  od roku  2008.  Wicestarosta  dodał,  że  nie  ma takiej  możliwości,  aby

powiat pułtuski realizował zadanie na sumę ponad 23 mln. zł.  bez pomocy środków

z zewnątrz. 

Wicestarosta przypomniał, że zadanie obejmuje okres 3 lat. W skład ww. zadania wchodzą

3 odcinki dróg:

-  przebudowa  drogi  powiatowej  Kacice  –  Pokrzywnica  –  Klusek:  Pokrzywnica  –  odc.

2.416,71 mb oraz Trzepowo – Klusek – odc. 3.803 mb. Cały odcinek stanowi 9.301,71 mb. 

– przebudowa drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo

– przebudowa drogi powiatowej Porządzie – Obryte – Pułtusk.

Wicestarosta poinformował, że łączna długość dróg do modernizacji w ramach projektu

Przebudowa  dróg  powiatowych  czynnikiem  decydującym  o  dostępności  do  terenów

rekreacyjnych wynosi 33.559 mb. Inwestycja jest już przeszacowana, zostały podane ceny

realne. 

2.  Kolejna  inwestycja  to  budowa  hali  widowiskowo  -  sportowej  przy  Liceum

Ogólnokształcącym  im.  Piotra  Skargi  w  Pułtusku.  Wicestarosta  poinformował,  że

inwestycja została już praktycznie rozpoczęta, został wykupiony grunt, zostały wykonane



prace wykopaliskowe. Szacuje się , że prace wykopaliskowe to koszt ok. 3 mln. zł. Dodał,

że są prowadzone szeroko zakrojone czynności, aby jeszcze w tym roku przeprowadzić

wszystkie  prace  archeologiczne  i  wystąpić  o  opracowanie  przetargu  na dokumentację.

Pozostała część – ok. 10 mln zł to suma pieniędzy potrzebna na wykonanie dokumentacji,

adaptację terenu, połączenie z budynkiem LO oraz rozwiązanie wielu istotnych spaw. Jest

już zgoda na rozbiórkę łącznika, w którym znajdują  się  sanitariaty.

3. Budowa  szpitala  w  Pułtusku  –  szczególnie  chodzi  o  wyposażenie  szpitala

w specjalistyczną aparaturę i sprzęt.

4. Poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domach Pomocy Społecznej w Obrytem i

Ołdakach. Wicestarosta dodał, ze w przypadku DPS w Ołdakach jest to remont dachu

nad kotłownią oraz infrastruktura przeciwpożarowa, natomiast w DPS w Obrytem to

wymiana okien i docieplenie budynku.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Ołdakach.

6. Euroalternatywa 3 – Nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego. Na

to zadanie zostanie przeznaczona kwota 2 mln. zł. Wicestarosta dodał, że z projektu

Euroalternatywa  1  skorzystało  164  osoby,  natomiast   projektu  Euroalternatywa  2

skorzystało  250  osób.  Ponadto  w dalszym ciągu jest  zapotrzebowanie na tego  typu

zadania. 

7. Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do usług publicznych świadczonych przez

Starostwo Powiatowe w Pułtusku i  powiatowe jednostki organizacyjne powiatu. 

8. Podnoszenie kwalifikacji kadr zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku i

powiatowych jednostkach organizacyjnych. 

9. Podwyższanie  kwalifikacji  pracowników  medycznych  i  paramedycznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 

Wicestarosta  wymienił  Priorytety  zawarte  w  Regionalnych  Programach  Operacyjnych

Województwa Mazowieckiego:

1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjalno – innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Mazowszu,

2. Przyspieszenie rozwoju Mazowsza,



3. Regionalny System Transportowy,

4. Środowisko, zapobieganie, zagrożenie, energetyka,

5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, 

6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki

7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Wicestarosta  poinformował,  że  proponowana  uchwała  dotyczy  tylko  programów

operacyjnych.  Natomiast  o  środki na pozostałe zadania,  nie wymienione w projekcie

uchwały   powiat  pułtuski  będzie  aplikował  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego. 

Wicestarosta poinformował, że powiat otrzymał z FOGR-u środki w wysokości 70.000 zł

oraz pomoc od Marszałka na realizację drogi Pułtusk – Białowieża.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/74/07 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/75/07 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: założenia I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku.



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/76/07 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Golądkowie. 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr IX/77/07 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad:

Odpowiedzi na interpelacji i zapytania Radnych.

Brak zgłoszonych interpelacji w pkt 3.

Ad. 9

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad:

Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu  porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 



Przewodniczący - poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za

udział w obradach IX  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław  Czerski  zamknął  IX  Sesję  Rady  Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 11.45

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski
       Bogumiła Przybyłowska


