
Protokół Nr 10/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 16 lutego 2011r.

1. Lista  obecności  i  porządek  posiedzenia  stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2  do

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Wroniewski   

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 

1. Sprawa  dróg  powiatowych  położonych  w  gm.  Świercze  (dot.  firmy

MOSTOSTAL). 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  odbyło  się  spotkanie

z  przedstawicielami  firmy  MOSTOSTAL  nt.  przejazdu  drogami  powiatowymi

samochodów ciężarowych (wywrotek) obsługujących powstające wiadukty drogowe

w m. Kątne oraz w m.  Świercze. 

Ze  wstępnych  deklaracji  przedstawicieli  firmy  MOSTOSTAL  wynikało,  że  są

skłonni doprowadzić stan użytkowanych przez nich dróg do stanu obecnego, jednak

ww. propozycję omówią jeszcze ze swoimi podmiotami. Natomiast w terminie do

22 lutego 2011r. przedstawią rozwiązania, które zostaną zapisane w umowie  lub też

przedstawią  inne możliwości budowy wiaduktów. 

Zarząd przyjął informację. 

2. Zatwierdzenie  SIWZ  na  przebudowę  ul.  Tartacznej  w  ramach

Schetynówki 

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia  na   przebudowę  drogi  powiatowej  Nr  4407W  Porządzie-  Obryte-

Pułtusk na odc. ul. Tartaczna w Pułtusku od km 33+864,07 do km 36+126,00 mb

2262,0 w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że termin realizacji zadania został wyznaczony

na 31 października 2011r.  z  uwagi  na fakt,  iż  będzie  prowadzona kanalizacja  na

pewnym odcinku przebudowywanej drogi - ul. Tartacznej. Na ten temat prowadził

rozmowy  z  Burmistrzem  Pułtuska  oraz  Kierownikiem  Wydziału  Inwestycji

w Urzędzie Miejskim, którzy zapewnili, że wykonawcy wykonają wskazany odcinek
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kanalizacji  w  pierwszej  kolejności  aby  nie  wpłynąć  na  termin  realizacji  zadania

drogowego.

Zarząd zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

3. Informacja nt.  wyników postępowania na przebudowę drogi na odc.

Kowalewice – Strzegocin 

Wicestarosta  Pułtuski  przedstawił  informację  nt.  wyników  postępowania  na

przebudowę drogi powiatowej Nr 2422 Nasielsk – Strzegocin na odc. Kowalewice

Włościańskie  –  Strzegocin  od  km 7+590,65  do  km 10+769,68,  długość  odcinka

3179,03 mb w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.   Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma  Drogi

i  Mosty  Jan  Kaczmarczyk  Kacice  76  06-100  Pułtusk.  Cena  brutto  oferty

3.299.957,33zł.

Zarząd przyjął informację. 

Starosta  Pułtuski  zwrócił  się  do  Wicestarosty p.  A.  Dolecki  aby osobiście  pełnił

nadzór  nad  procedurą  wyłonienia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  a  w dalszej

kolejności  nad  pracą  wykonywaną przez  inspektora,   ponieważ drogę  powiatową

Nasielsk  –  Strzegocin  wykonują  dwie  różne  firmy i  należy zachować jednakowe

parametry przebudowy ww. drogi.  

4. Zatwierdzenie  wniosku  na  przebudowę  drogi  na  odc.  Gładczyn  –

Cieńsza  gm.  Zatory  realizowanego  w  ramach  rezerwy  budżetu

państwa. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że wniosek na realizację zadania pn.: „Budowa

mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory

Popowo nr 3433 na odc. Gładczyn – Cieńsza” jest przygotowywany i dzisiaj będzie

gotowy do podpisu. 
Skarbnik Powiatu zaproponowała aby we wniosku, który zostanie złożony w ramach

rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania, została opisana sprawa

wykonanego już odcinka drogi,  w ciągu drogowym Gładczyn – Zatory –Popowo.

Powyższe  działanie  ewentualnie  wpłynęłoby  na  zmniejszenie  udziału  własnego

powiatu przy realizacji ww. inwestycji.
Zarząd Powiatu akceptował przedstawione informacje. 

2



5. Wniosek  ZDP  dot.  przyznania  środków  finansowych  na  prace

projektowe

Wicestarosta Pułtuski  przedstawił  wniosek Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych

dot. przyznania środków finansowych na prace projektowe w brzmieniu załącznika

nr 5  do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  wyjaśniła,  że  Uchwałą  Nr  VI/33/2011  Rady  Powiatu  z  dnia

11  lutego  2011r.  w sprawie  zmiany  uchwały budżetowej  powiatu  pułtuskiego  na

2011r zostało wprowadzone zadanie „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi

w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory Popowo nr 3433 na odc. Gładczyn –

Cieńsza”  a  zakres  rzeczowy  zadania  obejmuje:  budowę  mostu,  budowę  drogi,

dokumentację projektową na most w kwocie 14.000zł,  nadzór nad budową mostu

i nadzór inwestycyjny. 

W  związku  z  powyższym  środki  na  prace  projektowe  zostały  zabezpieczone

w budżecie powiatu. 

Zarząd przyjął informację. 

Odnośnie środków finansowych na przeprojektowanie dróg na odc.  Kowalewice –

Strzegocin  oraz  ul.  Tartaczna  w wysokości  11.000zł  -  z  uwagi  na  fakt,  iż  prace

projektowe nie  zostały  uwzględnione  w zadaniach  inwestycyjnych  realizowanych

w  ramach  Schetynówek,  należy  uzgodnić  ze  służbami  Wojewody,  czy  istnieje

możliwość wprowadzenia ww.  prac , tym bardziej,  że rozstrzygnięty przetarg na

przebudowę odcinka drogi Kowalewice - Strzegocin jest niższy niż  zabezpieczone

środki w budżecie powiatu.  

6. Informacja  nt.  pracy  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku

w m. styczniu 2011r.

Wicestarosta Pułtuski przedstawił informację nt. pracy Zarządu Dróg Powiatowych

w miesiącu styczniu 2011r. w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację. 

7. Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego nt. stanu

zagrożenia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  p.  Robert  Dynak  przedstawił

informację  nt.  stanu  zagrożenia  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego.
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Poinformował,  że  stan  zagrożenia  powodziowego  jest  powodowany  powstaniem

zatoru  śryżowo-lodowego  na  rzece  Narew  w  rejonie  Dzierżenina  i  Zalewu

Zegrzyńskiego.  Organy  zarządzania  kryzysowego  gmin  oraz  służby  powiatowe

monitorują  sytuację  i  podejmują  stosowne  działania  zgodnie  ze  stanami  wody

i  obowiązującą  procedurą.  Urządzenia  techniczne  chroniące  miasto  Pułtusk

zapewniają  ochronę  dla  mieszkańców miasta  Pułtuska.  Wszelkich  informacji  dot.

stanu zagrożenia powodziowego udzielają Urzędy Gmin oraz Powiatowe Centrum

Zarządzania  Kryzysowego.  Szczegółowe  zasady  zachowania  się  ludności  określą

organy  zarządzania  kryzysowego  gmin.  Na  stronie  internetowej  PCZK

www.pczk.starostwopultusk.org.pl zamieszczone  są  podstawowe  zasady

postępowania przed i w czasie powodzi.

Zarząd przyjął informację 

Dyrektor Zarządzania Kryzysowego zwrócił się z wnioskiem aby środki finansowe

planowane na zakup urządzenia do workowania przeznaczyć na zakup worków do

magazynu przeciwpowodziowego.

Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na zakup worków w sytuacji  powstania faktycznej

konieczności.  Informacja  o  podjętej  przez  Dyrektora  WZK  decyzji  ww.  sprawie

zostanie przekazana Staroście Pułtuskiemu. 

8. Wniosek  Dyrektora  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  dot.

wykorzystania środków finansowych z rezerwy celowej na zarządzanie

kryzysowe  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  akcją  przeniesienia

szpitala. 

Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  przedstawił  wniosek  dot.

wykorzystania środków finansowych z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

na pokrycie kosztów związanych z akcją przeniesienia szpitala. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na zakup czterech baterii

do  radiotelefonów  nasobnych  MOTOROLA  Radius  GP  300  w  ramach  planu

finansowego na zadanie zarządzania kryzysowego, które będą wykorzystane przez

uczestników akcji do koordynacji działań. Koszt ok. 600zł. 
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Pozostałe sprawy opisane we wniosku zostaną rozważone przez Zarząd Powiatu w

sytuacji powstania ewentualnej konieczności. 

9. Zakres  rekrutacji  do  podległych  szkół  ponadgimnazjalnych  na  rok

szkolny 2011/2012 

Członek  Zarządu  p.  W. Saracyn oraz  p.o.  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Zdrowia

Kultury i  Sportu  p.  Z.  Chodkowski  przedstawili  uzgodniony z  dyrektorami szkół

zakres rekrutacji do podległych szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego na

rok 2011/2012 w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu. 

Zarząd akceptował przedstawiony zakres rekrutacji. 
Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół  do innych (Dz. U. Nr 26,

poz. 232 z późn. zm.) ustalenia Zarządu Powiatu w Pułtusku dotyczące: 

•liczby oddziałów i liczby uczniów klas pierwszych szkół dla młodzieży,

•liczby  oddziałów  i  liczby  słuchaczy  semestru  pierwszego  w  szkołach  dla

dorosłych,

przyjmowanych do klas pierwszych i na semestr pierwszy w prowadzonych szkołach

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012, zostaną przekazane do Kuratorium

Oświaty oraz dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych.

10. Sprawa złożenia pozwu o eksmisję z lokalu dot. p. Deuszkiewiczów 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  S.  Niedzielska

poinformowała,  że  z  uwagi  na  fakt,  iż  rodzina  p.  Deuszkiewczów  posiada

zobowiązania  w  płatności  czynszu  wobec  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku

z  tytułu  zajmowanego  lokalu,  będącego własnością  powiatu  pułtuskiego,  zgodnie

z  decyzja  Zarządu  wystosowano  pismo  do  Wójta  Gminy  Winnica  o  przyznanie

lokalu mieszkalnego dla p. Deuszkiewiczów.  

Wójt Gminy Winnica przekazał pisemną informację, że nie posiada w zasobie lokali

socjalnych  i  tym samym nie  może  zabezpieczyć  lokalu  dla  p.  Deuszkiewiczów.

Odpowiedź wójta Gminy Winnica stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Następnie  Dyrektor  poinformowała,  że  przedstawiciele  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku  byli  w lokalu  mieszkalnym zajmowanym p.  Deuszkiewiczów w celu

5



przejęcia  lokalu.  Lokal  nie  został  opróżniony  a  klucze  do  lokalu  nie  zostały

przekazane. Rodzina p. Deuszkiewiczów nadal tam mieszka. . 

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  złożeniu  pozwu  o  eksmisję  z  lokalu  dot.

p. Deuszkiewiczów.

11. Zatwierdzenie  SIWZ  oraz  ogłoszenie  przetargu  na  modernizację

ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy

zasadniczej obrębów: Pokrzywnica, Klusek, Wólka Zaleska w Gminie

Pokrzywnica. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. Stella Niedzielska

przedstawiła  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na   Modernizację

ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej

obrębów  Pokrzywnica,  Klusek  i  Wólka  Zaleska  w  gminie  Pokrzywnica,

w brzmieniu załącznika nr 10  do protokołu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził SIWZ oraz postanowił o ogłoszeniu przetargu. 

12. Zatwierdzenie Aneksu do Porozumienia  w sprawie współpracy przy

realizacji  Budowy  Zintegrowanego  Systemu  Informacji

o Nieruchomościach 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. Stella Niedzielska

przedstawiła aneks do porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Budowy

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Zmiana dotyczy §4 ust. 3 Porozumienia, którzy brzmiał:

„Powiat  pułtuski  zobowiązuje  się  do  podpisania  umowy  z  operatorem

telekomunikacyjnym wskazanym przez  GUGIK, w zakresie  której  będzie  ponosił

opłaty  abonamentu  miesięcznego  za  korzystanie  z  łączy  zestawionych  przez

GUGiK”.

Przedstawiony §4 ust. 3 otrzyma następujące brzmienie:

„Koszty zapewnienia łączności teleinformatycznej na potrzeby IPE pokrywać będzie

Główny Geodeta Kraju”.

Zarząd akceptował treść aneksu. 

Skarbnik  poinformowała,  że  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  powiatu

pułtuskiego  są  zabezpieczone  środki  na  opłatę  abonamentu  miesięcznego  za
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korzystanie  z  łączy  zestawionych  przez  GUGiK”.  Po  podpisaniu  aneksu  Radzie

Powiatu zostanie przedstawiona propozycja zmiany Prognozy w tym zakresie.  

13. Wniosek SEMIRAMIDY dot. udzielenia pomocy finansowej 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Klubu Sportowego Sekcja Sztuk Walki

i  Samoobrony  „SEMIRAMIDA”  dot.  udzielania   pomocy  finansowej  na

zorganizowanie czwartej edycji Zawodowej Gali Kickboxingu w Pułtusku. Wniosek

stanowi  załącznik nr 11  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  postanowił  przeznaczyć  kwotę  4000zł  na  wydatki  rzeczowe

związane z organizacją Gali. 

14. Wniosek  Związku  Młodzieży  Wiejskiej  dot.  dofinansowania  do

wyjazdu młodzieży na Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskiem  Związku  Młodzieży  Wiejskiej  dot.

dofinansowania wyjazdu młodzieży na Międzynarodowe Targi Poznańskie w ramach

II Europejskiego Dnia Młodego Rolnika.  

Wniosek stanowi załącznik nr 12  do protokołu

Zarząd  Powiatu  postanowił  o  przeznaczeniu  kwoty  500zł  na  pokrycie  kosztów

przejazdu autokarowego.

15. Wniosek  Stowarzyszenia  Polskich  Niewidomych  dot.  udzielenia

pomocy finansowej 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Polskich Niewidomych

dot. udzielania pomocy finansowej w brzmieniu załącznika nr 13 do protokołu. 

Z uwagi  na  brak  określenia  konkretnego  celu  w złożonym przez  Stowarzyszenie

wniosku,  Zarząd  Powiatu  postanowił  zwrócić  się  do  Przewodniczącej

Stowarzyszenia  o  uzupełnienie  wniosku.  Ewentualna  decyzja  w sprawie  wniosku

zostanie podjęta w momencie wygospodarowania w budżecie powiatu  oszczędności

finansowych, które pozwolą odnieść się do tego tematu.   

16. Wniosek Polskiego Związku Emerytów  Rencistów i  Inwalidów dot.

wsparcia finansowego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Polskiego Związku Emerytów  Rencistów

i Inwalidów dot.  udzielenia pomocy finansowej na organizację Dnia Inwalidy, Dnia

Seniora oraz na zorganizowanie wycieczki krajoznawczej. 
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Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w ww. sprawie zostanie podjęta w momencie

wygospodarowania w budżecie powiatu oszczędności finansowych, które pozwolą

odnieść się do tego tematu.  

17. Wniosek Towarzystwa na rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii

Plastycznej „COMBUTIONIS” dot. udzielenia pomocy finansowej 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek  Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Leczenia

Oparzeń  i  Chirurgii  Plastycznej  „COMBUTIONIS”  dot.  udzielenia  pomocy

finansowej, w brzmieniu załącznika nr 15  do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  negatywnie  zaopiniował  wniosek  z  uwagi  na  brak  podstaw

prawnych oraz  ograniczone możliwości  finansowe budżetu powiatu. 

18. Stanowisko Rady Powiatu w Makowie  Maz. dot.  powołania jednego

wspólnego szpitala 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Makowie Maz. dot.

powołania jednego wspólnego szpitala w brzmieniu załącznika nr 16  do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

13/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

na lata 2011-2024.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

14/2011 w sprawie zmiany planu dochodów i  wydatków wprowadzonych w toku

wykonywania budżetu. 

21. Omówienie  projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii”. 

Dyrektor  Wydziału Rozwoju i  Promocji  p.  M. Szajczyk poinformował,  że Zarząd

Województwa Mazowieckiego przyznał powiatowi pułtuskiemu dofinansowanie ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał  Ludzki  na realizację projektu pn.  „Profesjonalny pracownik gastronomii”.

Obecnie  Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  wystąpiła

o  przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  do  podpisania  umowy  m.in.  uchwałę
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budżetową uwzględniającą omawiany projekt.  

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  decyzję  w  sprawie  podpisania  umowy  na

realizację projektu należy podjąć wówczas gdy projekt pn. „Profesjonalny pracownik

gastronomii” zostanie wprowadzony do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na

2011r. 

Zarząd przyjął informację oraz postanowił, że sprawa wprowadzenia projektu pn.:

„Profesjonalny pracownik gastronomii” będzie przedmiotem najbliższej Sesji Rady

Powiatu. 

22. Decyzja  w  sprawie  podpisania  umowy  na  realizację  projektu  pn.

„Kreatywny absolwent na rynku pracy” 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk poinformował, że projekt pn.

„Kreatywny absolwent na rynku pracy” przedstawił propozycje podpisania umowy

na realizację  projektu  pn.  „Kreatywny absolwent  na  rynku pracy”  realizowanego

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  priorytet  IX  Rozwój

wykształcenia  i  kompetencji  w regionie  Działanie  9.2.  Podniesienie  atrakcyjności

i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt będzie realizowany dla uczniów  ZS im.

B. Prusa w Pułtusku.

Jednostką  realizującą projekt  jest  Zespół  Szkół  im.  B.  Prusa w Pułtusku i  został

wskazany  w treści umowy. 

 Zarząd akceptował umowę. 

23. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 2 i 8 lutego

2011r.

Zarząd Powiatu postanowił, że do sprawy przyjęcia protokołów wróci na kolejnym

posiedzeniu Zarządu. 

24. Wolne wnioski. 

- Starosta Pułtuski poprosił Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

p.  S.  Niedzielską  o  przedstawienie  sprawy   budynku  poklasztornego

użytkowanego przez Stowarzyszenie MONAR.
Dyrektor  GGN  –  poinformowała,  że  w  dniu  wczorajszym  pracownicy

Starostwa  Powiatowego  wraz  z  przedstawicielami  Powiatowej  Stacji

Sanitarno-  Epidemiologicznej  uczestniczyli  w  wizji  lokalnej  budynku
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poklasztornego użytkowanego przez Stowarzyszenie MONAR. Stan budynku

oraz warunki ulęgają pogorszeniu.
Starosta  Pułtuski   zaproponował  aby  po  uprawomocnieniu  się  decyzji  nr

10/2011  z  dnia  9  lutego  2011r.  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego  w  Makowie  Mazowieckim  odbyło  się  spotkanie  z  osobami

wymienionymi  w  decyzji,  celem  omówienia  spraw  wymienionych  w  ww.

decyzji. Zarząd Powiatu przyjął informację. 
Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn przedstawił propozycję projektu uchwały w

sprawie  zamiaru  likwidacji  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku  oraz  poinformował,  że

zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uchwała

w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku powinna zostać podjęta,

co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

Zarząd  Powiatu  postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  Przewodniczącego  Rady

o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego

z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Obryte dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku – podjęcie uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku. 

5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

6. Zamknięcie Sesji.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 12.30

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................
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