
Protokół Nr XV/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 czerwca 2011r. 

początek posiedzenia – godz. 9.00

Ad. 1 

Przewodniczący Rady otworzył piętnastą  Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził,

że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy12  Radnych,  co  wobec

ustawowego składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, przedstawicieli prasy oraz wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący poinformował,  że  w dniu  16 czerwca  2011r.  do Przewodniczącego

Rady Powiatu wpłynął  wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku o zwołanie  Sesji  Rady

Powiatu w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

W  związku  z  powyższym  termin  Sesji  został  ustalony  na  dzień  dzisiejszy

a przekazany porządek obrad jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę

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 zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 



4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia

interesu prawnego.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zamknięcie Sesji.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

– zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu pn. "Trzy kroki do aktywności".

Dotychczas był to projekt jednoroczny. W związku z tym, że  Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych dopiero w maju br. dokonała oceny projektu, jest

propozycja  aby  okres  jego  realizacji  wynosił  2  lata.  Całkowita  wartość  projketu

wynosi  354.000  zł,  a  realizacja  projketu  w roku  2012  będzie  wynosić  47.000  zł.

Skarbnik  dodała,  że  projekt  realizuje  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Pułtusku.

– wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej  z gminy Gzy na przebudowę drogi

powiatowej  Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+800 do km

1+200 w wysokości 40.000 zł

– wprowadzenie do budżetu  dotacji  celowej  z budżetu  państwa  na realizację zadań

w  związku  z  przedsięwzięciem  "Zakup  i  wymiana  sprzętu  oraz  systemów

teleinformatycznych"  z  przeznaczeniem  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej

Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości 20.000 zł. 

Radny K. Łachmański  – zapytał czy została zabezpieczony w budżecie powiatu udział

własny na realizację projektu “Trzy kroki do aktywności”?

Skarbnik  – poinformowała,  że realizacja projektu nie  wymaga udziału własnego  po-

wiatu. 



Radny K. Łachmański  – zapytał czy został rozstrzygnięty przetarg na zadanie “Prze-

budowę drogi powiatowej  Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km

0+800 do km 1+200”?

Skarbnik – poinformowała, że na zadanie nie został jeszcze ogłoszony przetarg. Łączna

wartość zadania wynosi  194.459  zł, z czego 58.000zł przyznał  Zarząd Województwa

Mazowieckiego  w  formie  dotacji,  40.000  zł  stanowi  pomoc  finansowa  Gminy  Gzy,

136.459 zł stanowią środki własne powiatu.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XV/66/2011 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu

Pułtuskiego na lata 2011-2024

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik 

Skarbnik – poinformowała, że zmiana uchwały łączy się ze zmianą uchwały budżetowej

Powiatu  Pułtuskiego  na  rok  2011.  Ponadto  w  wykazie  przedsięwzięć  zostanie

wprowadzony projekt  “Trzy kroki do aktywności” jako projekt wieloletni. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie 

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XV/67/2011 została podjęta. 

Ad. 5



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  wezwania  do  usunięcia

naruszenia interesu prawnego.
Przewodniczący - poinformował, że Pan Jan Mroczkowski Wójt Gminy Obryte pismem

z dnia 27 maja 2011r. (doręczonym w dniu 31 maja 2011r.) wezwał Radę Powiatu w

Pułtusku do usunięcia interesu prawnego wnioskodawcy poprzez uchylenie Uchwały Nr

VIII/35/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku. 

W uzasadnieniu wzywający wskazał, że Rada Powiatu rozpatrując wniosek o wyrażenie

zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem Zbigniewem Szczepanikiem dokonała

błędnej  oceny  faktów,  koncentrując  się  na  sprawie  odwołania  Pana  Jana

Mroczkowskiego  ze  stanowiska  Dyrektora  Domu Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  a

pomijając  całkowicie  podaną  przez  wnioskodawcę  przyczynę  braku  zaufania

niezbędnego dla osoby, która sprawuje stanowisko Sekretarza Gminy. 

Po ponownym zbadaniu pism złożonych przez Wójta Gminy Obryte z dnia:

– 29 grudnia 2010r.,

– i 27 maja 2011r.  

oraz  podjętej  uchwały  Nr  VIII/35/11  z  dnia  25  lutego  2011r.  w  sprawie  odmowy

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku

Przewodniczący zaproponował uznać za bezpodstawne wezwanie z dnia 27 maja 2011r.

Wójta  Gminy  Obryte  do  usunięcia  naruszenia  interesu  prawnego  oraz  odmówić

uchylenia uchwały Nr VIII/35/11 z dnia 25 lutego 2011r.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

Radny  –  K.  Łachmański –  poinformował,  że  Klub  Radnych  Samorządowego  Poro-

zumienia Ziemi Pułtuskiej nie będzie głosować w tej sprawie. Ponadto zapytał czy w

związku z tym, że Radny Szczepanik przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, nie

ma żadnych uchybień jeśli chodzi o pracę p. Szczepanika w Zarządzie Powiatu. 

Przewodniczący – poinformował, że sprawa uczestnictwa p. Szczepanika w pracach Za-

rządu Powiatu została uzgodniona z radcami prawnymi. Przewodniczący poinformował,

że w uzasadnieniu Wójta Gminy Obryte do wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z dnia 29 grudnia 2010r. zostało napisane, że Pan Mroczkowski utracił



zaufanie do Pana Zbigniewa Szczepanika, gdy nie był jeszcze dla niego pracodawcą.

Przewodniczący poinformował, że sprawą z całą pewnością zajmie się dalej Sąd. 

Radna  –  H.  Banach –  zapytała  czy  radny  Szczepanik  pracował  w  Urzędzie  Gminy

Obryte gdy  Wójtem został Pan Jan Mroczkowski po wygraniu wyborów w 2010r.?

Radny K. Łachmański – poinformował, że nie. 

Radna  –  H.  Banach –  zapytała  kiedy  została  podjęta  uchwała  w sprawie  wyrażenia

zgody  na  rozwiązanie  z  radnym  stosunku  pracy  z  Panem  Janem  Mroczkowskim  –

ówczesnym Dyrektorem DPS w Obrytem?

Przewodniczący – poinformował, że sprawa ta miała miejsce w roku 2007. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie 

Za 10 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XV/68/2011 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków.

Starosta  – poinformował, że  zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  Starosta  Pułtuski  zarządzeniem  powołuje

pięcioosobowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Proponuję aby przedstawicielami ze strony samorządu powiatowego  były:

– Pani Beata Jóźwiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

– Pani  Krystyna  Estkowska  -   Radna  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych. 

Starosta  poinformował,  że  ww.  osoby  wyraziły  zgodę  na  udział  w  pracach  Rady,

dlatego też prosi o akceptację przedstawionej propozycji.  

Rada Powiatu akceptowała propozycję Starosty. 

Wiceprzewodniczący Rady – Z. Kołodziejski –  zapytał kiedy zostanie wyremontowana



drogi na odcinku Szyszki – Gotardy, naprawy wymaga również droga w miejscowości

Grochy Imbrzyki.

Starosta –  poinformował,  że  ma  świadomość  zintensyfikowania  prac  na  drogach

powiatowych  we  wszystkich  gminach  powiatu  pułtuskiego.  Poinformował,  że  p.o.

Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  p.  Anna  Krysiak  oraz  Pan  Inspektor  Janusz

Chełstowski,  dokonali  objazdu  dróg  w  celu  podjęcia  decyzji  o  odcinkach  dróg

wymagających  remontu.  Obecnie  jest  sporządzane  sprawozdanie.  Należy  wziąć  pod

uwagę, że prace te muszą być rozłożone w czasie. Następnie Starosta poinformował, że

w dniu jutrzejszym będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na nabór na wolne

stanowisko  kierownicze  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pułtusku.  Starosta

zaznaczył, że od dnia 1 lipca 2011r. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w nowym

składzie będzie jak najlepiej realizował swoje zdania. Następnie wyraził nadzieję, że w

terminie  do  końca  roku  większość  remontów  na  drogach  powiatowych  zostanie

wykonanych. Przed Zarządem Powiatu, Radą Powiatu stoi zadanie pozyskania środków

zewnętrznych na inwestycje drogowe.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Z.  Kołodziejski –   zapytał  na  jakiej  zasadzie  został

zatrudniony Inspektor Janusz Chełstowski?

Starosta  – poinformował, że Pan Janusz Chełstowski pełni funkcję inspektor nadzoru na

drodze Strzegocin – Chmielewo. Zaznaczył, że jest zadowolony z jego pracy, dlatego

też  postanowi  o  zatrudnieniu  go  na  umowę  zlecenie  na  czas  określony  w  celu

wspomagania Zarządu Dróg Powiatowych. 

Radna – H. Banach – poinformowała, że poprawy poboczy oraz wyczyszczenia rowów

wymaga również odcinek drogi Strzegocin – Kościesze w gminie Świercze. Sprawa ta

była również poruszana podczas obrad Rady Gminy Świercze. 

Starosta   –  poinformował,  że  stosowne  decyzje  zostaną  podjęte  po przeprowadzeniu

monitoringu stanu dróg powiatowych. 

Radny – K. Łachmański – poprosił, aby informacja nt. monitoringu dróg powiatowych

została przekazana Radnym Rady Powiatu w Pułtusku podczas Sesji. 

Starosta  – poinformował, że informacja zostanie przekazana na najbliższe obrady Rady

Powiatu.

Przewodniczący –  poinformował,  że  jego  zdaniem  sprawom  drogowym  należy

poświęcić jedne z obrad Rady Powiatu w Pułtusku. 



Ad. 7 
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  piętnastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

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

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 10.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Przewodniczący Rady 

Sylwia Sekutowicz  inż. Czesław Czerski 


