
 Protokół Nr II/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 14 grudnia  2010r. 

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady Czesław Czerski  otworzył drugą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - Radnego

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Burmistrza  Pułtuska,  Wójtów  Gmin,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący poinformował,  że  w dniu  9  grudnia  2010r.  do Przewodniczącego Rady

Powiatu wpłynął wniosek pięciu Radnych Rady Powiatu w Pułtusku, podpisany przez:

1. Pana Zenona Kowalewskiego 

2. Pana Krzysztofa Łachmańskiego 

3. Pana Henryka Kwiatkowskiego

4. Panią Krystynę Estkowską 

5. Panią Halinę Banach 

dotyczący  zwołania Sesji Rady Powiatu w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

W związku z powyższym termin Sesji, zgodnie z wolą wnioskodawców,  został ustalony na

dzień  dzisiejszy  a   przekazany porządek  obrad  jest  zgodny z  treścią  przekazaną  przez

Radnych.  

Przewodniczący zapytał czy wnioskodawcy chcieliby zabrać głos?

Wnioskodawcy  nie zabrali głosu. 

Na salę obrad wszedł Radny Tadeusz Nalewajk. 

Obecna liczba Radnych wynosi 15. 



Ad. 2

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

„Przedstawienie porządku obrad”.

Przewodniczący poinformował,  że  zgodnie  z §14 ust.  4 Statutu Powiatu Pułtuskiego do

zmiany  porządku  obrad  Sesji  zwołanej  w  trybie   §14  ust.  2  wymagana  jest  zgoda

wnioskodawcy oraz zgoda bezwzględnej większości ustawowego składu rady.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmiany porządku obrad?

Starosta  Pułtuski  Andrzej  Dolecki  poinformował,  że  prosi  o  uzupełnienie  porządku

dzisiejszej Sesji  o  punkt Złożenie ślubowania przez radnego. 

Dodał, że zgodnie z art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie powiatowym radny nieobecny na

pierwszej Sesji,  składa ślubowanie na pierwszej Sesji , na której jest obecny. 

Radny,  Pan  Zbigniew Kołodziejski  jest  obecny na  dzisiejszym posiedzeniu,  dlatego  też

Starosta wnioskował o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. 

Starosta poinformował, że następny wniosek  dotyczy uzupełnienia porządku Sesji o  punkt

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.

Dodał, że w dniu 8 grudnia 2010r. Radny - Pan Jan Zalewski złożył pisemne zrzeczenie się

mandatu. Dlatego też Starosta wnioskował, aby sprawa wygaśnięcia mandatu radnego miała

miejsce na dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący zapytał czy wnioskodawca wyraża zgodę na zmianę porządku obrad?

Radny Zenon Kowalewski – poinformował, że zawiązał się Klub Radnych Samorządowego

Porozumienia Ziemi Pułtuskiej i jako jego Przewodniczący wyraża zgodę na wprowadzenie

zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego dot. uzupełnienia

porządku obrad o punkt:  Złożenie ślubowania przez radnego.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Złożenie ślubowanie nastąpi w punkcie 2a



Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Pułtuskiego dot. uzupełnienia

porządku obrad o punkt:  Podjęcie uchwały w sprawie   wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Powiatu w Pułtusku”

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. Projekt uchwały zostanie omówiony w punkcie 3a.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym prowadzone będą obrady:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

2a) Złożenie ślubowania przez radnego.  

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady  Powiatu

 w Pułtusku.

3a) Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

       Powiatu w Pułtusku

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty 

Ad. 2a

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Złożenie ślubowania przez radnego.  

Przewodniczący poprosił  o powstanie.

Przewodniczący poprosił Pana Zbigniewa Zenona Kołodziejskiego o złożenie ślubowania.

Radny  Zbigniewa Zenona Kołodziejski złożył ślubowanie. 

Przewodniczący podziękował za złożone ślubowanie.

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie projektu uchwały?



W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr II/2/10 została podjęta.

Ad. 4

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr II/3/10 została podjęta.

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku  obrad

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Podziękował   za

udział  w  obradach  drugiej  Sesji  Rady  Powiatu  -   radnym  i  zaproszonym  gościom.

Przewodniczący  zamknął  II   Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie  zakończyło się o godz. 17.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski     

Sylwia Sekutowicz 


