
 Protokół Nr XXIX/05

XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 października 2005r. 

Lista obecności i proponowany porządek w załączeniu do protokółu.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.10

Ad. 1 

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku –  inż. Czesław Czerski otworzył  XXIX

Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu

uczestniczy  17  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  osób

stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  i  uchwał.

Przewodniczący przywitał  Radnych, Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach. 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad nastąpi wręczenie odznaczeń. Proszę

Pana Wicestarostę – Witolda Saracyna o zabranie głosu. 

Wicestarosta  Pułtuski  –  Witold  Saracyn  przywitał  radnych  oraz  zaproszonych  gości.

Poinformował, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 138 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października

1992r. o orderach i odznaczeniach, wydał postanowienie o nadaniu odznaczeń:

srebrnego krzyża zasługi  

1. Pani Mariannie Permanickiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

2. Panu Janowi Drobotowi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła 

3. Panu  Zbigniewowi  Wultańskiemu  za  zasługi  w  działalności  na  rzecz  rozwoju

rzemiosła 

4. Panu  Henrykowi  Krzysztofowi  Krasuckiemu  za  zasługi  w  działalności  na  rzecz

ochrony przeciwpożarowej 

Odznaczenia zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. 

Wicestarosta poprosił o  wystąpienie  wymienionych osób.
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Pani Marianna Permanicka od 1999 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Organizacji i

Nadzoru.  Jej  wiedza,  znajomość  prawa  zamówień  publicznych,  mechanizmów

przedakcesyjnych, programów strukturalnych oraz umiejętności w zakresie planowania i

organizacji pracy przyczyniły się do pozyskania znacznych środków pozabudżetowych

na sfinansowanie wielu zadań inwestycyjnych. Pani Permanicka pełniła funkcje: Zastępcy

Przewodniczącego Powiatowej  Komisji  Wyborczej,  członka Zespołu ds.  Opracowania

Strategii  Powiatu  Pułtuskiego.  Współpracowała  przy  komunalizacji  mienia  na  rzecz

powiatu, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Pan Jan Drobot jest właścicielem działającej ponad  20-lat w branży samochodowej -

firmy  rodzinnej   „AUTO-  DROBOT  Jan  Drobot  i  Synowie”.  Firma  posiada

autoryzowaną koncesję marki CITROEN, zajmuje się sprzedażą samochodów,  serwisem

aut,  sprzedażą  części  i  akcesoriów.  Pan  Jan  Drobot  kieruje  jedną  z  najlepiej

wyposażonych,  zapewniających  profesjonalną  obsługę  –  Okręgowych  Stacji  Kontroli

Pojazdów.  Od lat swoje sukcesy na rynku handlu i usług dzieli z innymi – wspierając

inicjatywy  placówek  oświatowych,  doposażając  je  w  sprzęt  i  pomoce  naukowe,

sponsorując wypoczynek dzieci  specjalnej  troski.  Pan Jan Drobot  jest  jest  aktywnym

członkiem Klubu Integracji Europejskiej.

Pan  Zbigniew  Wultański  od  38  lat  prowadzi  działalności  usługowo  –  handlową  w

zakresie krawiectwa damsko – męskiego,  a jego produkty stanowią silną konkurencję na

polskim rynku. 

Jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pułtusku przez 25 lat pełnił funkcję

członka Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Warszawie. 

Pan Zbigniew Wultański od wielu lat aktywnie włącza się w realizację zadań i inicjatyw

wspólnotowych. Pomaga rozwiązywać problemy miejscowego środowiska między

innymi przekazując pomoc pieniężną i materialną ubogim dzieciom i i młodzieży , często

pochodzącym  z rodzin dysfunkcyjnych.  Wspiera finansowo Stowarzyszenie„Dzieci

Ulicy”. 

Pan Henryk Krasucki od wielu lat zawodowo związany jest z działalnością na rzecz

ochrony przeciwpożarowej. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo –

gaśniczych dając się poznać jako dobry organizator i znakomity dowódca.
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W 1992r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo –

Gaśniczej,  a  w  1999r.  został  powołany  na  stanowisko  Zastępcy  Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. 

Pan  Henryk  Krasucki  od  wielu  lat  współorganizuje  powiatowe  zawody  w  zakresie

udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  natomiast  w  roku   2004  i  2005

współorganizował mistrzostwa Mazowsza w tym zakresie, uzyskując najwyższe noty za

profesjonalne przeprowadzenie zawodów. 

Pan  Henryk  Krasucki  bardzo  aktywnie  współpracuje  z  Ochotniczymi  Strażami

Pożarnymi w powiecie pułtuskim, z Ligą Obrony Kraju, PCK.

Jest członkiem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – jako kierownik grupy

monitorowania  prognoz  i  analiz,  wyróżnia  się  umiejętnością  diagnozowania  i

wzorowego planowania oraz realizowania celów. 

O wręczenie odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uprzejmie

proszę Starostę Pultuskiego - Pana Tadeusza Nalewajka.

Starosta Pułtuski wręczył odznaczenia. 

W imieniu  odznaczonych  głos  zabrała  Marianna  Permanicka,  która  podziękowała  za

wyróżnienie.

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji  punktu drugiego porządku obrad

zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał, czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad: 

Starosta  Pułtuski  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  zgłosił  wniosek  dot.  uzupełnienia

porządku obrad o niżej podane punkt:

• Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – jako pkt 5a

• Podjęcie uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydatury do VI Edycji Nagrody Marszałka

Województwa Mazowieckiego – jako  pkt  10a.

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami

zgłoszonymi przez Starostę Pułtuskiego:  
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Za 17radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wnioski zostały przyjęte. 

Przewodniczący przedstawił porządek zgodnie z którym prowadzone będą obrady: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu powiatu na 2005r. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005r.

5a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego

publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków

członka Zarządu Powiatu w Pułtusku Pani Krystyny Marii Estkowskiej,

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  rezygnacji  i  zwolnienia  z  pełnienia

obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pułtusku Pana Krzysztofa Łachmańskiego,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   odwołania  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,

Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych,

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,

Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

10a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do  VI  Edycji

Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

11..Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego nt.

oświadczeń majątkowych.

12.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na

2005r. 

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
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15.Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad „Interpelacje i zapytania

radnych”.   

Proszę o zgłaszanie interpelacji. 

Starosta  Pułtuski  –  Tadeusz  Nalewajk  zwrócił  się  do  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego  oraz  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  przedstawienie  informacji  nt.

„ptasiej  grypy”.   Ze  względu  na  ważność  sprawy  Starosta  zwrócił  się  do

Przewodniczącego Rady , aby powyższa informacja zastała przedstawiona  w punkcie 3

porządku obrad. 

Radny Z. Wiernicki – poinformował,  że na ul.  Mickiewicza budowany jest  chodnik-

przy sklepie „Ola” jest wystająca studzienka kanalizacyjna.  Radny prosił o wyjaśnienie,

czy  normy  dopuszczają  taką  budowę  studzienek  kanalizacyjnych  oraz  czy  istniejące

nierówności nie będą utrudniały odprowadzanie wody do studzienek. 

Radny L. Smyk – w imieniu Wójta Gminy Obryte zgłosił interpelację dot. oświetlenia

ulicznego przy drogach powiatowych. Radny zapytał, kto powinien ponosić koszty z

tym związane. 

Radny K. Majewski – poinformował, że targowisko przy ul. Mickiewicza nie spełniało

norm unijnych i wyznaczono okres dostosowawczy do wymogów unijnych. Obecnie

zostało otwarte nowe targowisko na Grabówcu po wejściu Polski do Unij Europejskiej..

Radny zapytał, czy ww. targowisko spełnia normy unijne, czy jego funkcjonowanie jest

zgodne z przepisami weterynaryjnymi i sanitarnymi. 

Radny K. Majewskiej -  w kwestii  formalnej, poinformował,  że porządek obrad został

przyjęty,  dlatego też uważa, ze wniosek Starosty dot. udzielenia informacji  nt. ptasiej

grypy należy przegłosować. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Starosty: 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 
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Pan  Sławomir  Biesiekierski  –  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  poinformował,  że  na

terenie Polski nie ma ogniska ptasiej grypy wśród dzikich ptaków, a więc nie ma również

zagrożenia  dla człowieka. Wirus ptasiej  grypy – to prototyp wirusa „A” i jest  typem

najgroźniejszego  wirusa  jakim  jest  H5N1  ,  który  powoduje  zachorowania  u  ludzi.

Obecnie pojawiała się informacja, że Polska nie jest przygotowana na epidemię ptasiej

grypy. Inspektor zaznaczył, że nie tylko Polska jest nieprzygotowana, ale również inne

kraje  europejskie.  Sprawa  dot.  szczepionki  przeciwko  grypie.  Jest  to  szczepionka

zalecana a nie obowiązkowa. Dystrybucję szczepionki nie prowadzi inspekcja sanitarna,

tylko firmy farmaceutyczne. Ponadto obywatele muszą za nią zapłacić

Każdego roku inspekcje sanitarne uświadamiają społeczeństwo o konieczności szczepień.

Niestety szczepił się tylko co 15 obywatel. W zeszłym roku zmarnowało się ok. 1,5 mln

szczepionek.  Dlatego też w tym roku zamówiono ich mniej.  Obecnie ze względu na

ptasią grypę, każdy chce się szczepić. Sprowadzono ok.700 tys szczepionek a chętnych do

przyjęcie szczepionki jest ok. 10 mln ludzi. Szczepionki są zamówione i czekamy na ich

transport. 

Główny  Inspektor  Sanitarny  Kraju  zobligował  powiatowe  inspekcje  sanitarne  do

przekazywania  informacji  nt.  zachorować  paragrypowych,  dlatego  też  Powiatowa

Inspekcja  Sanitarna  w  Pułtusku  zobligowała  publiczne  jak  i  niepubliczne  ośrodki

zdrowia do przekazywania informacji w tym zakresie. 

Pan S. Biesiekierski poinformował, że w lokalnej prasie został zamieszczony komunikat

Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  jak  i  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.

„uwięzienia”  ptaków.

Radny K. Majewski poinformował, że generalnie wirusa przenoszą dzikie kaczki, dlatego

też  zwrócił  się  do  służb  weterynaryjnych  i  sanitarnych  aby  pozwoliły  wypuścić

rolnikom te ptaki, chociaż raz dziennie. 

Inspektor Sanitarny poinformował, że w dniu 20 października br, odbyło się posiedzenie

Zespołu  Kryzysowego  podczas  którego  omawiano sprawę ptasiej  grypy.  Interpretacja

przepisów z zakresu  uwięzienia ptaków może być różna. 

Pan  K.  Wisiecki  –  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  poinformował,  Główny  Lekarz
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Weterynarii,  biorąc  pod  uwagę  konieczność  wprowadzenia  działań  zapobiegawczych,

mających na  celu  ochronę zdrowia  ludzi  i  zwierząt,  związaną  z  zagrożeniem wysoce

zjadliwą  grypą  ptaków  oraz  ograniczenie  bardzo  dużych  strat  ekonomicznych

spowodowanych  ewentualnym  wybuchem  choroby,  przedstawia  zalecenia

umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia

się choroby. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są ptaki

wolnożyjące, będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy. Objawy kliniczne ptasiej

grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości

szczepu  wirusa  wywołującego  chorobę,  gatunku  i  wieku  ptaków,  zakażeń

towarzyszących  oraz  warunków środowiskowych.  Główne  objawy  kliniczne  wysoce

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

– gwałtowny  spadek  /  utrata  produkcji  jaj,  miękkie  skorupy  jaj,

- objawy nerwowe,

– zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

– silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

– biegunka.

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić

do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy

ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), biegunka, zmniejszona produkcja

jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu

i  dróg  oddechowych.  Najbardziej  prawdopodobnym  źródłem  zakażenia  drobiu

domowego  jest  bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  (woda  do  picia)  z  migrującymi

ptakami  dzikimi,  zwykle  z  ptactwem  wodnym.  Rozprzestrzenienie  wirusa  może

następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo

ważną rolę w rozprzestrzenieniu wirusa grypy odgrywa człowiek. Rozprzestrzenianie

z wiatrem zainfekowanych cząsteczek i kropelek nie ma większego znaczenia.

GŁÓWNE  ZALECENIA  INSPEKCJI  WETERYNARYJNEJ:

 izolacja  drobiu  od  czynników  zewnętrznych  –  przetrzymywanie  ptaków  w

zamknięciu,

 ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, 
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 szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich

wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikich ptaków, a także

unikanie  pojenia  ptaków  i  czyszczenia  pomieszczeń  wodą  pochodzącą  spoza

gospodarstwa  (głównie  ze  zbiorników  wodnych  i  rzek)  oraz  -dla  uniknięcia

„przyciągania”  dzikiego  ptactwa  –  nie  poić  i  nie  karmić  zwierząt  na  zewnątrz

pomieszczeń,  uniemożliwienie  przemieszczenia  się  osób  oraz  zwierząt  pomiędzy

obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których

bytuje drób, 

 ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze

sprawdzeniem  czy  osoby  te  nie  utrzymują  drobiu  we  własnych  zagrodach,

 rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem

dezynfekującym,

 założenie  śluz  dezynfekcyjnych  w  wejściach  do  budynków  fermy  drobiu,  

 zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np. dowóz

paszy,  odbiór  drobiu  do  rzeźni  lub  przez  zakład  utylizacyjny,  

 obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających,

 rozłożenie  mat  dezynfekcyjnych  przed  wjazdem  i  wejściem  na  teren  fermy,  

 konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na

fermie po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni, 

 konieczność przeprowadzenia dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do

obiektów, w których utrzymuje się drób,

 osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinni mieć kontaktu z

innym ptactwem np. gołębiami,

 wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii w

leki przeciwwirusowe oraz przeprowadzanie szczepień u ludzi

W dniu 28 października odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla policjantów informujące

o egzekwowaniu nakazów i zakazów inspekcji weterynaryjnej w ognisku w obszarach

zagrożonych. Na razie będziemy upominać, napominać. 

Na terenie powiatu  nadzorowanych jest 8 ferm, tj. 4 fermy brojlerem gęsim, 3 fermy z
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brojlerem kurzym oraz 1 ferma drobiu reprodukcyjnego. 

Wójt Gminy Pokrzywnica zapytał, kto ma uprawnienia aby karać za nieprzestrzeganie

zaleceń. 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  odpowiedział,  że  Inspekcja  Weterynaryjna  nie  ma

uprawnień aby karać za  nie  przestrzeganie  przepisów. Takie uprawnienia  ma policja,

straż miejska na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Za nieprzestrzeganie

przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. 

Przewodniczący zarządził przerwę – godz. 17.00

Przewodniczący wznowił obrady – godz. 17.20

Przed przystąpieniem do realizacji  kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących Komisji  Stałych  Rady Powiatu  o przedstawienie  opinii  o

projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  poprosił   Przewodniczącego  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  Pana

Wiesława Barkałę o przedstawienie opinii Komisji 

Pan  W.  Barkała  –  Przewodniczący   Komisji  Polityki  Regionalnej  poinformował,  że

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  19  października  2005r.  pozytywnie  zaopiniowała

uchwały będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana

Stanisława Myślaka o przedstawienie opinii Komisji. 

Pan Stanisław Myślak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 października br. pozytywnie zaopiniowała uchwały

będące przedmiotem dzisiejszej Sesji. 

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2005r. 

Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały zawiera zwiększenie dochodów

powiatu o kwotę 586.000zł, na którą składają się:

– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 53.000zł, na zdarzenia losowe

z  przeznaczeniem  na  wydatki  dla  ZSR  w  Golądkowie  –  zgodnie  z  wnioskiem
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Zarządu.

– Zwiększenie  dochodów  własnych  z  tytułu  opłat  komunikacyjnych  –  33.000zł  z

przeznaczeniem na wydatki ZDP na remont kładki dla pieszych. 

– Środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego  –  pomoc  finansowa  na  przebudowę  drogi

Klukowo – Gołębie – 500.000zł. 

Z uwagi na wprowadzenie powyższej zmiany - projekt uchwały  budżetowej zawiera

korektę drogi Klukowo – Gołębie, która wcześniej  była planowana do wykonania z EFS

w ramach funduszów strukturalnych, natomiast udział własny planowano sfinansować

poprzez zaciągnięcie kredytu. Te zmiany spowodowały zmianę prognozy długu powiatu

pułtuskiego,   zmianę  w  zadaniach  planowanych  do   wspólnej  realizacji   w  ramach

porozumień.  W  załączniku  -   wydatki   inwestycyjne  -  poza  uaktualnieniem,

wprowadzono zadanie współfinansowane w przyszłości z funduszy strukturalnych pn.

„Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności  do terenów

rekreacyjnych powiatu pułtuskiego”. Zadanie obejmuje lata 2006-2008. Wartość ogólna

ok. 18 mln zł. Szczegółowy program widoczny jest w Załączniku Nr 6a. Jednocześnie

zwiększono plan dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu,  tj.  ZSR w

Golądkowie, ZSZ w Pułtusku, Starostwa Powiatowego z tytułu darowizny na magazyn

przeciwpowodziowy. 

Starosta  Pułtuski  – poinformował,  że  kładka  dla  pieszych ul.  Gajkowicza – powinna

służyć  tylko  i  wyłącznie  pieszym  –  niestety  niejednokrotnie  stanowi  ona   teren

pseudozabaw dla  18-letnich  chłopaków.  Na  podstawie   expertyzy  Instytutu  Budowy

Dróg i Mostów istniej pilna potrzeba remontu kładki poprzez wstawienie łożyska, ze

względu  na  sytuacje  opisane  wyżej.  Zwiększenie  dochodów  ZDP  o  kwotę  32.000zł

pozwoli na zlecenie wykonania zadania właściwej firmie. 

Następna sprawa dot realizacji programu „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem

decydującym  o  dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  powiatu  pułtuskiego”  przy

pomocy finansowej  ZPORR.

W dniu 14 października br. złożono w tej sprawie stosowny wniosek. 

Z racji tego, że jest to duża kwota a program może być realizowany w terminie trzech

lat, tj. 2006-2008,  Zarząd proponuje rozłożenie przebudowy dróg na poszczególne lata
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biorąc również pod uwagę stan modernizowanych dróg, tj:

w roku 2006 – będzie modernizowana droga w Gminie Pokrzywnica

w roku 2007- w Gminie Zatory

w roku 2008 – w Gminie Obryte.

Starosta poinformował, że krążyła opinia, że powiat tylko konsumuje środki.  Na 314

powiatów Polsce powiat pułtuski jest na 48 pozycji , co do wydatków inwestycyjnych na

jednego mieszkańca,  z uwzględnieniem pozyskanych dotacji,  oraz na 37 pozycji jeżeli

chodzi  o  wydatkowanie  środków własnych na zadania  inwestycyjne.  Ranking podała

„Wspólnota Samorządowa” dwutygodnik.  

Starosta w imieniu Zarządu  zwrócił się do radnych o akceptację proponowanych zmian

w budżecie. 

Radny  Z.  Szczepanik  zwrócił  się  do  Starosty  o  uzupełnienie  informacji,  czy  przy

realizacji  programu  „Przebudowa  dróg  powiatowych  czynnikiem  decydującym  o

dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego” przewidywany jest udział

gmin,  jeżeli  tak  to  w  jakiej  wysokości   i  w  jakiej  formie.  Czy  udział  gmin  będzie

przekazywany przed terminem realizacji inwestycji, czy tuż po realizacji. Czy przetarg

zostanie  ogłoszony  na  realizację  całego  zadania,  czy  z  podziałem  na  etapy,  czyli  na

poszczególne gminy.

Radny  Z.  Wiernicki  –  zapytał,  czy  program  „Przebudowa  dróg  powiatowych

czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych powiatu pułtuskiego”

jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego, oraz na ile kwestie i zadania tam zapisane,

rozłożone na poszczególne lata będą realizowane. Czy PRL wymaga zmian , czy też nie. 

Starosta Pułtuski poinformował, że na spotkaniu z udziałem wójtów gmin informował,

że powiat pułtuski nie będzie w stanie samodzielnie realizować programu przebudowy

dróg.  Dlatego  też  ustalono,  że  25%  udział  powiatu  zostanie  w  równych  częściach

podzielony pomiędzy gminą a powiatem. Udział gmin zostanie przekazany wówczas gdy

projekt zostanie zaakceptowany przez instytucję wdrażającą. 

Odnośnie przeprowadzenia przetargu na realizację programu – Starosta poinformował,

że ze względu na fakt, iż program będzie realizowany w terminie 3 lat,  przetarg będzie

organizowany każdego roku , oddzielnie dla każdej gminy. 
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Radny  Z.  Szczepanik  –  poinformował,  że  przetarg  mógłby  być  zorganizowany  z

podziałem na poszczególne etapy, ale ma pewne obawy, czy na pewne w roku 2008 drogi

ujęte w programie zostaną zmodernizowane - będzie nowa Rada Powiatu. Dlatego też

trudno jest poprzeć program nie mając takiej pewności. Radny wnioskował, aby przed

przystąpieniem do realizacji programu z każdą gminą , w której będą modernizowane

drogi spisać odpowiednie porozumienie stanowiące zabezpieczenie przekazania środków

na modernizację dróg – udziału gmin. 

Radny L. Smyk zapytał,  czy jeżeli  dana gmina nie przekazałaby udziału finansowego

wynoszącego 12,5% , to zadanie przewidziane do realizacji w tym roku można przełożyć

na następny, a w to miejsce zostaną wykonane drogi położone na ternie  innej gminy. 

Starosta Pułtuski odpowiedział, że na spotkaniu z Burmistrzem Pułtuska i wójtami gmin

powiatu pułtuskiego ustalono pewne zasady współfinansowania programu. Ze względu

na  wysokość  środków  koniecznych  do  poniesienia  na  realizację  programu,  Zarząd

Powiatu  musiał  określić  w  studium  wykonalności  zakres  robót  z  podziałem  na

poszczególne gminy. 

Drogi obecnie ujęte w programie były również ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego, tylko

termin ich realizacji przewidywano w różnych latach. Obecnie należy uaktualnić PRL.

Konkurentów  do  pozyskania  środków  na  zadania  drogowe  jest  bardzo  dużo,  m.in.

Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  wystąpił  o  drogę  Gołymin  –  Wyszków.

Marszałek.

Radny Z. Szczepanik – poinformował, że jeżeli powiat pułtuski wystąpił z wnioskiem o

akceptację całego programu „Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o

dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  powiatu  pułtuskiego”  to  na  pewno  Urząd

Marszałkowski  zaakceptuje  cały  program  lub  też  w  całości  go  odrzuci.  Radny

wnioskował,  aby  w  przypadku  akceptacji  wniosku  w  całości  -   ogłosić  przetarg  na

wszystkie zadania ujęte w programie. 

Starosta Pułtuski odpowiedział, że jeżeli istnieje możliwość prawna ogłoszenia przetargu

na całość zadania to nie widzi problemu przeprowadzenia takiej procedury przetargowej

w uzgodnieniu z  instytucją wdrażającą. 

Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn poinformował, że podczas realizacji tego typu
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programu  istnienie  możliwość  samodzielnej  zmiany  planowanych  zadań  do    15%,

natomiast powyżej 15% - należy uzyskać zgodę instytucji wdrażającej. 

Radny Z. Wiernicki prosił o informację – jak studium realizacji dróg proponowanych

przez  Zarząd  Powiatu  jest  spójne  z  Planem Rozwoju Lokalnego.  Prosił  o  rzeczowe,

konkretne wyjaśnienie „na ile program proponowany w dniu dzisiejszym jest  spójny z

tym planem, jakie są różnice i kiedy powinniśmy podejmować decyzję o zmianie PRL”.

Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn poinformował, że pytanie Radnego Wiernickiego

jest zasadne ponieważ jeżeli Rada Powiatu podejmie proponowaną w dniu dzisiejszym

uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu,  to zmieni się również  wartości  i  nazwa

zadania  jaka  była  określona  w  PRL.  Poprzednia  nazwa  zadania  brzmiała  „Wzrost

konkurencyjności  terenów  rekreacyjnych  położonych  nad  Narwią,  zwiększenie

dostępności  do Puszczy Kurpiowskiej” a obecnie  w zamian proponujemy zadanie pn.

„Przebudowa dróg  powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności  do terenów

rekreacyjnych powiatu pułtuskiego” 

Ponadto w PRL  w Rozdziale IV – Planowane projekty i i zadania inwestycyjne powiatu

na lata 2004-2006, obszar działania: infrastruktura drogowa Nr 14 – jest zapis remont

dróg powiatowych: Trzepowo – Klusek, Gładczyn – Zatory – granica powiatu, Psary –

Obryte – granica powiatu ,  ul. Tartaczna.

Elementy dróg powiatowych: Kacice – Pokrzywnica – Klusek (3,1km) Gładczyn - Zatory

–  Popowo (10,4km)  Porządzie  -Obryte  –  Pułtusk  (11,4km),   ul.  Tartaczna  (2,1km)  -

razem ok. 34 km. Modernizację ww. dróg wyceniono na kwotę 5,3 mln zł. w roku 2006.

Wicestarosta uważa, że w pierwszej kolejności należy podjąć proponowaną uchwałę w

sprawie zmian budżetu powiatu  a następnie  zmienić zapisy w PRL m.in.  w sposób

następujący . 

rok 2006  przebudowa drogi  Kacice -Pokrzywnica – Klusek na odc.  Trzepowo – Klusek

oraz drogi  Przewodowo - Niestępowo – Golądkowo – Łubienica na odc. Niestępowo –

Łubienica – koszt 3.802.226zł, 

rok 2007 droga Gładczyn – Zatory – Popowo kwota 5.421715zł, 

rok 2008 droga Porządzie – Obryte – Pułtusk oraz ul. Tartaczna – 7.139.696zł. 

Zakresu modernizacji dróg ustalono wraz z Wójtami. 
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Jeżeli powstanie sytuacje, że dana gmina nie będzie posiadała udziału własnego wówczas

będą podejmowane działania aby zmienić terminy realizacji zadań. 

Odcinki dróg,  które obecnie  zostały uwzględnione w Programie  są  również ujęte w

PRL, ale z  termin ich realizacji wyznaczono na lata 2007-2013. 

Radny L. Smyk – poinformował,  że na jednym ze spotkaniem z udziałem Dyrektora

ZDP informowano,  co zostało  wstępnie  uwzględnione  w PRL,  że  w 2006r.  zostanie

wykonany  chodnik w Psarach. Radny zapytał, dlaczego ten zapis został zmieniony. 

Wicestarosta Pułtuski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy został złożony duży projekt,

który pozwoli na kompleksowe rozwiązanie pewnych spraw. Ustalono, że cały odcinek

drogi Porządzie – Obryte – Pułtusk wraz z  ul. Tartaczną jest traktowany jako jeden

odcinek, na którym będą wykonywane chodniki, podjazdy, nakładki,  itd. 

W programie można dokonywać zmian do 15% i być może będzie ku temu okazja, że

chodnik w Psarach ze względu na konieczność zapewnienia  bezpieczeństwa  pieszych

zostanie wykonany wcześniej niż planowano. 

Wójt Gminy Pokrzywnica – A. Rachuba – poinformował, że budowa chodnika w 2006r.

miała się odbyć nie tylko w Psarach, ale również w tej sprawie wnioskowała  Gmina

Pokrzywnica, Winnica ...  .  Powyższe zadania ze względu na ten duży projekt zostały

odłożone.  Wójt poinformował, że złożenie wniosku do ZPORR wymaga duże pracy.

Dziwi  się  również  radnemu  Wiernickiemu  ,  że  zadaje  pytania  dot.  zmian  w  PRL,

ponieważ  jest to rzeczą normalną , że wraz z wnioskiem do ZPORR należy dołączyć

zmiany  w  PRL.  Jeżeli  ten  wniosek  zostanie  zaakceptowany,  to  dopiero  wówczas

powinniśmy się zastanawiać nad dalszą jego realizacją. 

Radny K.  Łachmański  złożył  wniosek  formalny  dot.  nie  komentowania  wypowiedzi

radnych.

Radny Z. Wiernicki poinformował, że o PRL pytał organ wykonawczy, którym  jest

Zarząd Powiatu. Szanuje wójtów , którzy zostali wybrani w wyborach powszechnych,

ale   to  wójtowie  proponowali  zadania,  które  zostały  uwzględnione  w  PRL.  Radny

oczekuje  odpowiedzialności  za  proponowane wcześniej  zadania,  jak  również  prosił  o

informowanie organy powiatu o wprowadzanych zmianach.  W dyskusji  każdego głos

jest ważny i nie ma on na względzie aby „komuś dokopać” tylko przybliżyć wszystkim
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omawiany temat. 

W dniu dzisiejszym pytając o PRL chciał zastanowić się , czy wszyscy wiedzą o tym , że

trzeba  zmienić  Plan.  Pod  koniec  roku  decydujemy  o  tym  jak  będziemy  realizować

budżet w listopadzie i grudniu br. oraz podejmujemy strategiczne decyzje nt. kolejności

realizacji zadań nawet do 2008r. Radny Z. Szczepanik wnioskuje aby ogłosić przetarg na

realizację całego Programu, ale doskonale wie o tym, że budżet nie przewiduje takich

rozwiązań. Budżet i rozwiązania dot. zamówień publicznych mogą dot. jednego roku, o

czym  również  wie   Radny  Szczepanik.  Jeżeli  podejmiemy  decyzję  o  tym,  że

modernizacja dróg będzie dot. roku 2008, to „komuś na głowę zwalimy coś” czego być

może by  nie uchwalił  albo zrobiłby inaczej.  Względy prawne mówią, że możemy tę

sprawę rozstrzygnąć w proponowany sposób pod warunkiem, że będzie zabezpieczenie

finansowe.  Pytanie  jest,  czy  ideą  nowo  wybranej  Rady  Powiatu,  będzie  realizacja

proponowanego Programu.

Radny poinformował, że nie uzyskał  konkretnej informacji - jakie zmiany mają nastąpić

w PRL. Najważniejszą  sprawą jest  aby zadania obiecane uchwałą Rady Powiatu były

przynajmniej w przybliżeniu realizowane. 

Jeżeli takich zmian w PRL nie ma – Radny również prosił jasną wypowiedź. 

Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn – odpowiedział, że w poprzedniej wypowiedzi

informował,  że  po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie  zmian budżetu

powiatu na 2005r., to wówczas będzie konieczność dokonania zmian w PRL w sposób

następujący:

 rok  2006   przebudowa  drogi  powiatowej  Kacice  -Pokrzywnica  –  Klusek  na  odc.

Pokrzywnica oraz na odc. Trzepowo – Klusek  oraz drogi  Przewodowo - Niestępowo –

Golądkowo – Łubienica na odc. Niestępowo – Łubienica – koszt zadania 3.802.226zł, 

Powyższe zadania były  planowane do modernizacji,  ale były umieszczone w innych

latach.

W roku 2007 należy zmodernizować drogę Gładczyn – Zatory – Popowo – koszt zadania

5.421715zł, 

W  roku  2008  należy  zmodernizować  drogę  Porządzie  –  Obryte  –  Pułtusk  oraz  ul.

Tartaczna – koszt zadania 7.139.696zł. 
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Zarząd powiatu ma tę świadomość , ze PRL należy zmienić. Ponadto sprawdzano, czy

obecny zapis w PRL jest wystarczający do złożenia wniosku. Uznano , że ciągi drogowe

w zasadzie  są  zachowane.  Tylko koszt  inwestycji  wyszacowano na  ok.  5  mln zł  ,  a

obecnie  na  realizację  Programu planuje  się  wydatkować  ok.  18  mln  zł.  Wicestarosta

poinformował, że na pewno należy zmienić PRL.

Radny Z. Wiernicki prosił aby powyższe wyjaśnienia były zamieszczane w uzasadnieniu

do  uchwały.  Kolejna  sprawa  ,  której  nie  ma  w uzasadnieniu,  a  o  której  mówiła  p.

Skarbnik  dot.  magazynu  przeciwpowodziowego.  Na  posiedzeniu  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego kilkakrotnie dyskutowano na ten temat. Radny

prosił  o  wyjaśnienie  na  czym  polega  zdobycie  środków  z  zewnątrz  i  jak  możemy

zwiększyć zasoby magazynu przeciwpowodziowego. 

Skarbnik  Powiatu  –  odpowiedziała,  że  w  projekcie  uchwały  jest  załącznik  –  Plan

przychodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych,  w  którym

wprowadzono  zwiększone  przychody  i  wydatki.  W  ZSZ  im.  J.  Ruszkowskiego  w

Pułtusku kwota 5.131 zł, w ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie kwota 2.341zł i w

Starostwie Powiatowym 5.500zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wyposażenie

magazynu przeciwpowodziowego. 

Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  –  p.  R.  Dynak  –  poinformował,  że

zadaniem   własnym  powiatu  jest  ochrona  przeciwpowodziowa.  Każda  jednostka

samorządu  terytorialnego   taki  magazyn  przeciwpowodziowy  i  obrony  cywilnej

powinna  posiadać.  Tu nie  chodzi  o jakieś  ogromne środki.  Chodzi  o  drobne  środki,

które cyklicznie będą przeznaczane na wyposażenie magazynu. Oprócz kwoty 5.000 zł

pozyskaliśmy również dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie ok. 115.000zł.

Magazyn został  ulokowany przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego, zakupiono środki  ochrony

dróg oddechowych i skóry, sprzęt pływający, łączności, kwatermistrzowskich. 

Radny Z. Szczepanik  ponownie zgłosił  wniosek dot. realizacji Programu „Przebudowa

dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych

powiatu  pułtuskiego”  aby  w  przypadku  akceptacji  całego  zadania  przez  Urząd

Marszałkowski,  Zarząd Powiatu przeprowadził przetarg na całość zadania, jeżeli będzie
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to możliwe pod względem prawnym. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Z. Szczepanika:

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba nie była obecna na Sali Rady.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady odczytam treść uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jedna osoba nie była obecna na Sali Rady.

Uchwała Nr XXIX/215/05 została podjęta. 

Ad. 5 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w sprawie:  zmiany  podziału  środków Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały zawiera  przeniesienie środków z

rehabilitacji  zawodowej  na  zadania  rehabilitacji  społecznej.  Kwota  do  przeniesienia

80.500zł. 

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany

podziału  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na

2005r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15
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Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwie osoby nie były obecne na Sali Rady.

Uchwała Nr XXIX/216/05 została podjęta 

Ad5a

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o przedstawienie projektu uchwały. 

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zmiany  kodów w załączniku do Statutu wynikają

z  realizacji  procesu  inwestycyjnego  jeżeli  chodzi  przygotowanie  poszczególnych

odcinków  do  zakontraktowania.  Wprowadzenie  zmian  jest  również  konieczne  ze

względu na  obowiązujące rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinny  spełniać

zakłady opieki zdrowotnej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia

zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Jedna osoba nie była obecna na Sali Rady.

Uchwała Nr XXIX/217/05 została podjęta

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  i  zwolnienia  z  pełnienia

obowiązków  członka  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  Pani  Krystyny  Marii

Estkowskiej.

Przewodniczący poinformował,  że zgodnie z  art.  31c ust  1  ustawy z dnia 5 czerwca

1998r. o samorządzie powiatowym  „W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w
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zarządzie  przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje

uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu

zwykłą  większością  głosów  nie  później  niż  w  ciągu  1  miesiąca  od  dnia  złożenia

rezygnacji” 

Przewodniczący  odczytał  rezygnację  Radnej  K.  Estkowskiej  oraz  Radnego  K.

Łachmańskieg  z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał, czy  ktoś z Szanownych Radnych chciałby zabrać głos w
sprawie uchwały. 

Radny  K.  Majewski  poinformował,  że  oświadczenie  o  rezygnacji  z  członka  Zarządu

Powiatu  nic  nie  wyjaśnia.  Radny  zapytał,  co  było  powodem  rezygnacji  członków

zarządu z pełnienia funkcji. Radny przypomniał, że wymienieni Radni tę funkcję pełnili

przez dość długi okres czasu.

Radny poinformował, że chciałby wrócić pamięcią do marca 2005r. kiedy usilnie walczył

z  budżetem na  2005r.  –  jak  powiedział  jeden  z  redaktorów gazety,  że  walczył   jak

„samotny  biały  żagiel”.  Kiedy  została  zwołana  Sesja  nadzwyczajna  wówczas  zadał

pytanie, za które p. Estkowska się obraziła , czy członkowie Zarządu nie wiedzą, co się

dzieje  ze  szpitalem,  że  aż  muszą  zwołać  sesję  nadzwyczajną  Niestety  nie  uzyskał

wyczerpującej odpowiedzi. 

Radny poinformował, że p. Estkowska przez okres 3 lat otrzymała  diety w wysokości

38.502zł , p. K. Łachmański 29.937zł. Są to poważne kwoty obciążające budżet powiatu.

Powyższa sytuacja zmusza wręcz do zadania pytania, co jest powodem rezygnacji. Radny

myśli,  że  nie  jest  to  rezygnacja  polityczna  ,  radny przypomniał  ślubowanie  „nie  dla

klubu, nie dla partii tylko mieszkańców powiatu pułtuskiego”.

Radna K. Estkowska – szanowny p. Krzysztofie , szanowni radni. Radny K. Majewski

przypomniał o sytuacjach, o których miał prawo powiedzieć  podczas każdej sesji. Radna

poinformowała,  że  p.  K.  Majewski  nad  interpretował  jej  zachowanie  podczas  Sesji

nadzwyczajnej  ponieważ  to  nie  jest  czas  i  miejsce  na  obrażanie.  Wyjaśniła,  że  nie

rezygnuje  z  pełnienia  funkcji  radnej  i  prawo  do  uchwalania  jak  i  realizacji  uchwał

podejmowanych przez Radę Powiatu na pewno będzie miała.  Odnośnie  interpretacji

pobierania diet – poinformowała, że bardzo szybko może policzyć diety pobierane przez

Radnego Majewskiego,  tj.  podpisanie listy i  po 15 minutach opuszczenie  Sesji.  Radna
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wyjaśniła,  że  jej  zdenerwowanie  na  Sesji  dot.  szpitala  zostało  wywołane  tym,  że  w

momencie  gdy  radni  dyskutowali  nad  tak  ważną  sprawą  jaką  jest  szpital,  Radny  K.

Majewski przygotował sobie dwa pytania – kluczowe , które być może w prasie ukazały

„Pana  jako białego orła”, natomiast  w odczuci Radnej polegało to tylko na zapisaniu

swojej obecności. Radna nie przypomina sobie aby Radny zrezygnował z jakiejkolwiek

diety będąc na Sesji tylko 10 minut. Odnośnie złożonej rezygnacji radna poinformowała,

że oświadczenie złożyła na piśmie a po drugie „ja mam takie prawo i w tym momencie

nie chcę tłumaczyć i nie będę tłumaczyła”. 

Radny K. Majewski – poinformował, że jest usatysfakcjonowany. Radna K. Estkowska

nie chce uzasadnić dlaczego rezygnuje z pracy w Zarządzie. 

Radny Z. Wiernicki poinformował, że każdy radny, który został wybrany do organów

wykonawczych,  czy  też  komisji  ma  prawa  ,  nie  uzasadniając  przyczyn  dlaczego

rezygnuje,  złożyć  taką  rezygnację.  Klub Radny Samorządowego Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  wydał  w  prasie  oświadczenie  ,  które  powinno  satysfakcjonować  pana

ponieważ wiązało się z pewną współpracą w trakcie wyborów. Radni Klubu SPZP jako

przedstawicieli społeczności powiatu, w dalszym ciągu  będą  aktywnie uczestniczyć w

pracach dla dobra powiatu pułtuskiego i jego mieszkańców. Taki właśnie cel przyświecić

Klubowi SPZP.

Radny  K.  Majewski  zauważył  ,  że  pytanie  kierował  ale  do  radnych,  którzy  złożyli

rezygnacja z funkcji członka Zarządu. Nie było to pytanie kierowane do Klubu SPZP.

Radny K. Łachmański poinformował, że była to decyzja całego Klubu SPZP. 

Radny K. Majewski odpowiedział, że nie satysfakcjonuje go ta odpowiedź. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  nie  wymaga  indywidualnej  wypowiedzi.

Uzasadnienie  KLUBU  Radnych  SPZP  dot.  rezygnacji  z  członków  zarządu  jest

usprawiedliwieniem odwołanie Zastępcy Burmistrza w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Szanownych Radnych chciałby zabrać głos.

Wobec  braku  dalszej  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w

Pułtusku Pani Krystyny Marii Estkowskiej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 15
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Przeciw 1

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr XXIX/218/05 została podjęta

Ad. 7 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  i  zwolnienia  z  pełnienia

obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pułtusku Pana Krzysztofa Łachmańskiego.

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Szanownych  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

sprawie uchwały. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w

sprawie  przyjęcia  rezygnacji  i  zwolnienia  z  pełnienia  obowiązków  członka  Zarządu

Powiatu w Pułtusku Pana Krzysztofa Łachmańskiego. 

Za 16

Przeciw 1

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXIX/219/05 została podjęta

Starosta Pułtuski w imieniu Zarządu Powiatu wręczył  p. K. Estkowskiej i p. K.

Łachmańskiemu podziękowania za pełnie funkcji członków Zarządu.

Ad. 8 

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  związku  z  tym,  że  wybór  członków  Zarządu

odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym,  koniecznym  jest  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej.

Zgodnie z §32 Statutu Powiatu Pułtuskiego Komisję Skrutacyjną wybiera Rada Powiatu

spośród radnych.

Przewodniczący prosił o zgłoszenie propozycji składu liczbowego komisji skrutacyjnej. 

Radny Z. Wałachowski zaproponował, aby skład liczbowy komisji wynosił 3 osoby.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad 3 osobowym składem Komisji  Skrutacyjnej: 

Za 17
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Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie  kandydatów do składu komisji Skrutacyjnej: 

Radny Z. Wałachowski do składu Komisji zgłosił p. K. Pieńkosa. 

Radny Z. Szczepanik do składu Komisji zgłosił p. K. Majewksiego 

Radny K. Łachmański do składu Komisji zgłosił p. Z. Wiernickiego 

Przewodniczący  zapytał  zgłoszonych  kandydatów,  czy  wyrażają  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej - w całości: 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład Komisji Skrutacyjnej  został ustalony.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o przedstawienie kandydatów:  

Starosta Pułtuski na członków Zarządu zgłosił kandydaturę:

– p. Helenę Karolinę Wojtaszek radna obecnej kadencji, nauczyciel ZS im. B. Prusa. Z

zawodem  nauczyciela  związana  35  lat.  Uczestniczy  w  życiu  społecznym  miasta  i

szkoły. 

– p.  Wiesława  Barkałę  rolnik  w  miejscowości  Przewodowo  Majorat,  gospodarstwo

prowadzi od 23 lat. Również  aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Należy do

Ochotniczej  Straży Pożarnej.  W latach 1994-1998 był  Wiceprzewodniczącym Rady

Gminy Gzy. Członek Komisji Rolnictwa. 

Przewodniczący  zapytał  p.  H.  Wojtaszek  i  p.  W.  Barkałę  czy  wyrażają   zgodę  na

kandydowanie

Zgłoszone kandydatury wyraził zgodę. 

Przewodniczący  zarządził  przerwę  oraz  zwrócił  się  do  Komisji  Skrutacyjnej  o

przygotowanie  zasad oraz sposobu głosowania. 
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Przewodniczący  wznowił  obrady  oraz  zwrócił  się  do  Komisji  Skrutacyjnej  o

przedstawienie zasad i sposobu głosowania na członków Zarządu Powiatu. 

Radny  Z.  Wiernicki  poinformował,  że  Komisja  Skrutacyjna  ukonstytuowała  się  w

następujący  sposób:  Przewodniczący  –  Z.  Wiernicki  .  Członkami  Komisji  zostali:  K.

Majewski i K. Pieńkos. 

Przewodniczący  Komisji  skrutacyjnej  przedstawił  zasady  głosowania  w  brzmieniu

załącznika do protokołu. 

Przewodniczący  poprosił  aby  Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  przeprowadzenia

tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

Przewodniczący zarządził przerwę celem ustalenia wyników głosowania. 

Przewodniczący  wznowił   obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  i  poprosił   aby

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  z tajnego głosowania w sprawie

wyboru członków Zarządu.   

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił  wyniki  głosowania  w  brzmieniu

załącznika do protokołu. 

Przewodniczący odczytał treść  uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku i zarządził głosowanie.

Za 14

Przeciw 1

Wstrzymało się 1

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXIX/220/05 została podjęta. 

Ad. 9 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,

Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych. 

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Szanownych  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w

sprawie uchwały. 
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Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  teść  uchwały  w  sprawie  odwołania

Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały: 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Dwóch radnych nie brało udziału w głsoowaniu. 

Uchwała Nr XXIX/221/05 została podjęta. 

Przewodniczący  zarządził  10  minutową  przerwę.  Przewodniczący  zwrócił  się  do

członków Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

aby wyłonili kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 10

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu   Podjęcie  uchwały  w

sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury

Fizycznej i Spraw Społecznych

Przewodniczący poprosił   przedstawiciela Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury

Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  o  przedstawienie  kandydata  na  stanowisko

Przewodniczącego Komisji.  

Radny W. Cienkowski zgłosił kandydaturę Z. Wałachowskiego. 

Przewodniczący zapytał, Pana Z. Wałachowskiego czy wyraża zgodę na objęcie funkcji.

Radny Z. Wałachowski poinformował, że wyraża zgodę. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji

Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały: 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXIX/222/05 została podjęta. 
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Ad. 10a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do  VI  Edycji  Nagrody

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  zaproponował,  aby  do  VI  Edycji  Nagrody  Marszałka  Województwa

Mazowieckiego  zgłosić  kandydaturę  Pani  Izabeli  Sosnowicz  –  Ptak  -  Dyrektora

Miejskiego  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Pułtusku.  Starosta  przedstawił  ww.

kandydaturę. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie zgłoszenia

kandydatury do VI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXIX/223/05 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego nt.

oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z artykułem 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.

zm.) obliguje Przewodniczącego Rady do złożenia Radzie Powiatu informacji na temat

analizy oświadczeń majątkowych,  w terminie do dnia 30 października. 

Informuję,  że  w  terminie  do  dnia  30  kwietnia  2005r.  wszyscy  Radni  Rady  Powiatu

złożyli oświadczenia o stanie majątkowym – w dwóch egzemplarzach wraz z kserokopią

zeznania podatkowego PIT. 

Zgodnie artykułem 25c ustęp 6 cytowanej ustawy, przekazałem po jednym egzemplarzu
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oświadczenia  majątkowego  oraz  zeznania  podatkowego   Urzędowi  Skarbowemu  w

Pułtusku.

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem  Nr  52/2002  wydanym  przez

Starostę  Pułtuskiego  w  dniu  31  grudnia  2002r.  ,  gromadzi  i  przechowuje  Sekretarz

Powiatu 

W wyniku przeprowadzanej analizy oświadczeń majątkowych nie zostały stwierdzone

nieprawidłowości w złożonych dokumentach. 

Zgodnie  z  obowiązkiem  ustawowym  treść  oświadczeń  majątkowych  została

opublikowana w Biuletnie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Oświadczenie  majątkowe  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  zostało  przekazana

Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Przewodniczący  poprosił  Pana  Starostę  o  przedstawienie  informacji  nt.  analizy

oświadczeń majątkowych

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na

2005r. 

Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik  przedstawiła  informację  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  ,  informacja  stanowi

załącznik do protokołu. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem informacji na temat uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005r. 

Za 17

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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Proszę Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta poinformował, że na interpelacje zgłoszoną przez p. K. Majewskiego zostanie

udzielona odpowiedź na piśmie. 

Odnośnie interpelacji  zgłoszonej przez p. Smyka dot.  oświetlenia ulicznego – Starosta

odpowiedział , że jest to zadania własne gminy dlatego też gmina ponosi koszty związane

z oświetleniem.

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego  Z.  Wiernickiego  dot.  studzienek

kanalizacyjnych  odpowiedzi  udzielił  K.  Strzyżewski.  Poinformował,  że  studzienki

kanalizacyjne  zostały  zamontowane  zgodnie  z  przyjętymi  normami.  Wszelkie

nierówności jakie tam były zostały usunięte. 

Ad. 13 

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wolnych wniosków nie było. 

Ad. 14 

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za

udział  w obradach dwudziestej  dziewiątej  Sesji  Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte. 

Na tym protokół zakończono. 

Godzina zakończenia posiedzenia – 20.45

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka    Przewodniczący  Rady  Czesław  Czerski  
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