
Protokół Nr XI/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 28 kwietnia  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 16.25

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady otworzył jedenastą  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, przedstawicieli prasy oraz wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

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

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie

z którym będą prowadzone obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  Radnego  Rady  Powiatu

 w Pułtusku. 

4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

5. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  Radnego  Rady  Powiatu

 w Pułtusku (dot. Radnego Zenona Mariana Kowalewskiego)

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/53/2011 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków

Starosta – podziękował Panu Zenonowi Kowalewskiemu za współpracę przez ten okres,

gdy był radnym. 

Przewodniczący – poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2011r. mija termin składania

oświadczeń majątkowych. Poprosił o składanie oświadczeń do Sekretarz Powiatu Pani

Małgorzaty Pajewskiej. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  jedenastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i zaproszonym gościom. Przewodniczący  zamknął XI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 16.35

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska                inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


