
Protokół Nr XX/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  3 lutego  2012r.

początek posiedzenia – godz. 9.00

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Czesław Czerski otworzył dwudziestą 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.

Lista obecności oraz porządek obrad stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu. 

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Prezesa  Sądu  Rejonowego

w  Pułtusku  Pana  Artura  Bobińskiego,  radnego  Sejmiku  Województwa

mazowieckiego  Witolda  Chrzanowskiego  oraz  wszystkie  osoby  uczestniczące

w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 1 lutego  2012r.  do Przewodniczącego

Rady  Powiatu  wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu  w Pułtusku  o  zwołanie  Sesji

Rady  Powiatu   zgodnie  z  art.  15  ust.  7  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o  samorządzie  powiatowym  oraz  §10  ust.  1  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego

stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr  17/78/2011  Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego 

W  związku  z  powyższym  termin  Sesji  został  ustalony  na  dzień  dzisiejszy

a  przekazany  porządek  obrad  Szanownym  Radnym  jest  zgodny  z  treścią

przekazaną przez wnioskodawcę



Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta – poinformował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku zwrócił się z wnioskiem

do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust.

7  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym ze  względu  na

konieczność  wprowadzenia  zmian  w  uchwale  budżetowej  na  2012r.,  celem

zwiększenia  udziału  własnego  powiatu  przy  realizacji  inwestycji  pn.  „Budowa

mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr

3432W  Pułtusk-Grabówiec-Zatory-Ździebórz  na  odcinku  Grabówiec  od  km

0+665,00  do  km  2+971,67”.  Zgodnie  z  opracowanym  kosztorysem  wartość

zadania  wynosi  3.078.568,25zł,  a  termin  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie

przebudowy ww. odcinka drogi w ramach subwencji z rezerwy ogólnej upływa 16

lutego  2012r.  Poza  tym  potrzeba  zwołania  Sesji  wynika  z  konieczności

przekazania  Wojewodzie  Mazowieckiemu  skargi  złożonej  na  działalność

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku przez Panią Barbarę

Podgórską  oraz podjęcia przez Radę Powiatu w Pułtusku stanowiska dotyczącego

zmian struktury sądownictwa powszechnego.

Ad.2. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

Sesji - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  Radnym  został  przekazany  porządek  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W  związku  z  brakiem  wniosków,  Przewodniczący  W  związku  z  brakiem  wniosków,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem porządku obrad.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29

grudnia 2011 r.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik  – poinformowała, że przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie

zmian budżetu zwiększa wydatki powiatu o kwotę 326.489 zł z przeznaczeniem na

zwiększenie  udziału własnego powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„  Budowa  mostu  na  Kanale  Borsuki  wraz  z  drogą  dojazdową  w  ciągu  drogi

powiatowej  nr  3432W  Pułtusk-Grabówiec-Zatory-Ździebórz  na  odcinku  na

odcinku Grabówiec od km 0+655,00 do km 2+971,67”. 

Kolejna zmian polega na zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 1 300 000 zł

w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 300

000 zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

Radny  K.  Łachmański –  zapytał  jaka  jest  wysokość  nadwyżki  budżetu  za  rok

2011? Ponadto z czego ona wynika?

Skarbnik – poinformowała, że obecnie przedstawia kwoty planowane. Faktyczna

wysokość nadwyżki będzie znana w momencie sporządzenia bilansu w kwietniu.

Planowana wysokość nadwyżki wyniesie 2,4 mln zł. Skarbik poinformowała, że

nadwyżka wynika z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności na wydatkach,

np.  wyższe  dochody  z  opłat  komunikacyjnych,  niższe  wydatki  w  Starostwie

i szkołach niepublicznych, w 2011 r. były niższe opłaty  za obsługę długu, poza

tym została umorzona pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

w wysokości  ok. 100 tys.  zł.  Szczegółowe informacje będą znane w momencie

sporządzenia bilansu. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XX/102/2012 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 2012 – 2024.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik.

Skarbnik  – poinformowała, że w załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

wprowadzono zmiany planu wydatków w roku 2012 oraz przychodów na 2012 r.

W zwiazku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „ Budowa mostu na Kanale

Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk-

Grabówiec-Zatory-Ździebórz na odcinku na odcinku Grabówiec od km 0+655,00

do km 2+971,67”. 

Ponadto w załączniku „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

– dostosowano  limit  zobowiązań  do  wydatków  w  poszczególnych  latach  na

zadanie pn. „ Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”,

– dostosowano nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach

do  wartości  wynikających  z  zawartych  umów  oraz  dokonanych  odbiorów

częściowych na realizację  następujących zadań:

• „Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie

numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica”,

• „Modernizacja  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie

numerycznej  mapy  zasadniczej  obrębu  Strzyże  gmina  Pokrzywnica  –

modernizacja ewidencji gruntów”.

– wprowadzono  do  dalszej  realizacji  zadanie  pn.  ”Modernizacja  ewidencji

gruntów  i  budynków  oraz  opracowanie  numerycznej  mapy  zasadniczej

obrębów: Klusek, Wólka Zaleska, gminy Pokrzywnica”.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:



Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/103/2012 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Sekretarz.

Sekretarz  –  poinformowała,  że  w dniu  24  stycznia  2012r.  do  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  wpłynęła  skarga  p.  Barbary  Podgórskiej  dotycząca  działalności

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku. Zgodnie z art. 83 ust.

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, organem wyższego stopnia w

stosunku  do  powiatowego  inspektora  nadzoru  budowlanego  jest  wojewódzki

inspektor nadzoru budowlanego.

Mając  na  uwadze  powyższe  oraz  działając  na  postawie  art.  229  pkt  2  kodeks

postępowania  administracyjnego  skargę  należy  przekazać  do  rozpatrzenia

Mazowieckiemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego

w Warszawie. 

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/104/2012 została podjęta

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  dotyczące  pozostawienia  Sądu

Rejonowego w Pułtusku w strukturze sądownictwa powszechnego. 

Przewodniczący  udzielił  głosu  Wiceministrowi  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi



Tadeuszowi Nalewajkowi 

Wiceminister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Tadeusz  Nalewajk –  poinformował,  że

projekt  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  w sprawie zniesienia niektórych

sądów  rejonowych,  utworzenia  zamiejscowych  wydziałów  w  niektórych  sądach

rejonowych  oraz  zmiany  rozporządzenia  w  sprawie  sądów  apelacyjnych,  sądów

okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości,

który zakłada reorganizację sądownictwa poprzez likwidację 122 sądów w Polsce

i  ma  przyczynić  się  do  poprawy  terminowości  załatwiania  spraw,  jest  obecnie

konsultowany  z  samorządami.  Pierwotna  wersja  zakłada,  że  znosi  się  Sąd

Rejonowy  w  Przasnyszu  tworząc  tam  jednocześnie  wydział  zamiejscowy,

natomiast  Sąd  Rejonowy  w  Pułtusku  pozostaje  oraz  znosi  się  Sąd  Rejonowy

w  Wyszkowie  również  tworząc  tam  wydział  zamiejscowy  Sądu  Rejonowego

w Ostrowii  Mazowieckiej.  Minister poinformował,  że wiadomym jest, że każdy

powiat  będzie  walczył  o  to,  aby  Sąd  Rejonowy pozostał  w obecnym kształcie.

Minister  poinformował,  że powiat  pułtuski  ma o co walczyć,  ponieważ  w roku

2009 została zakończona modernizacja i rozbudowa budynku Sądu, a wartość prac

zamknęła się w kwocie ok. 11,6 mln. zł. Dzięki rozbudowie - powierzchnia Sądu

została  zwiększona  o  1860  m².  Obecnie  obiekt  Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku

wyróżnia  się  funkcjonalnością  i  wysokim  standardem  w  zakresie  estetyki

i wizualizacji.  Jednak na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce liczba

sędziów  w  pułtuskim  sądzie  została  zmniejszona  z  10  do  9.  Minister

poinformował,  że  6  lutego  br.  odbędzie  się  spotkanie  Konwentu  Powiatów

Województwa  Mazowieckiego  z  Ministrem  Sprawiedliwości  w  tym  temacie.

Ponadto argumentem przemawiającym za pozostawieniem sądu w Pułtusku jest to,

że Sąd Rejonowy w Pułtusku swoją właściwością obejmuje gminę miejsko – wiejską

Pułtusk oraz sześć gmin wiejskich tworzących powiat pułtuski  zamieszkały przez

ok. 52 tys. mieszkańców, jak również gminę miejsko – wiejską Nasielsk zamieszkaną

przez ok 20 tys. mieszkańców

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku Pan Artur Bobiński  – poinformował,  że do

Sądu  Rejonowego  w  Pułtusku  w  roku  2011r.  wpłynęło  łącznie  17.434  spraw



(do  Sądu  Rejonowego  w  Wyszkowie  wpłynęło  15.630  spraw,  a  do  Sądu

Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej 13.919 spraw), co w porównaniu do roku

2010 stanowi wzrost o 15,39% i jest to największy wzrost wpływu spraw w okręgu

ostrołęckim. Do Sądu Rejonowego w Pułtusku wpływa porównywalna liczba spraw

jak do Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz zdecydowanie więcej spraw niż do Sądu

Rejonowego w Wyszkowie oraz Ostrowi Mazowieckiej. Należy podkreślić, że Sąd

Rejonowy w Przasnyszu swoim zasięgiem obejmuje 2 powiaty. Ponadto porównując

rok  2011  do  roku  2010  należy  stwierdzić,  że  w Sądzie  Rejonowym w Pułtusku

najbardziej zmniejszyła się pozostałość spraw, która wyniosła 68,35%, natomiast w

Sądzie Rejonowym w Ostrołęce było to 74,87%, w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

– 86,28%, zaś  Sądy Rejonowe w Wyszkowie  oraz  w Ostrowi  Mazowieckiej  nie

opanowały wpływu spraw i ich zaległość powiększyła się odpowiednio do 110,29%

oraz  112,87%.  W  każdym  Sądzie  Rejonowym  funkcjonuje  również  wydział

administracyjny i finansowy, w których w Sądzie Rejonowego w Pułtusku pracuje 8

osób.  Jeżeli  zostanie  zniesiony  sąd  rejonowy  w  Pułtusku  automatycznie  zostaną

zlikwidowane te etaty, bądź przeniesione do Przasnysza.  Następnie Pan Bobiński

dodał,  że  jeżeli  w  Pułtusku  pozostanie  wydział  zamiejscowy  Sądu  Rejonowego

wówczas może to stanowić argument do likwidacji Prokuratury Rejonowej. Ponadto

dużo łatwiej jest sprawować nadzór nad mniejszą liczba sędziów np. w Pułtusku nad

10  sędziami.  W  projekcie  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  czynnikami,

jakie były brane pod uwagę w kontekście pozostawienia sądu były ranga i wielkość

miasta,  stanowiska  instytucji  powiatowych  i  innych  instytucji  funkcjonujących

w mieście, czego przykładem w Pułtusku jest AH im. A. Gieysztora.

Starosta –  poinformował,  że  przedstawione  przez  przedmówców  informacje

powodują  o  przyjęciu  stanowiska  w  sprawie  pozostawienia  Sądu  Rejonowego

w Pułtusku w strukturze sądownictwa powszechnego. Systematyczne ograniczanie

instytucjonalne  wielu  jednostek  powoduje,  że  może  być  w  przyszłości  pomysł

likwidacji powiatów. Dlatego mając uwadze zubożanie instytucjonalne, przerzucanie

zadań  na  barki  powiatów  bez  wsparcia  finansowego,  należy  udzielać  wsparcia

poprzez  podjęcie  stanowiska.  Starosta  zgłosił  wniosek  aby  podjęte  przez  Radę



powiatu  stanowisko  zostało  przekazane  wójtom  gmin  powiatu  pułtuskiego  oraz

posłom na Sejm RP z okręgi siedlecko – ostrołęckiego z prośba o poparcie. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Rady Powiatu

w Pułtusku dotyczącego pozostawienia Sądu Rejonowego w Pułtusku w strukturze

sądownictwa powszechnego. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Stanowisko zostało przyjęte. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

Radni nie zgłosili wniosków. 

Ad.  8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  ostatniego punktu porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  dwudziestej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  zamknął  XX  Sesję  Rady  Powiatu

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 10.15

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:
Bogumiła Przybyłowska    inż. Czesław Czerski 
Sylwia Sekutowicz 


