
Protokół Nr XXXV/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 stycznia 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  otworzył  trzydziestą  piątą  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 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, wszystkie  osoby  uczestniczące

w Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  25  stycznia  2010r.  do  Rady  Powiatu

wpłynął wniosek Zarządu Powiatu 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 Szanownym Radnym jest zgodny z treścią przekazaną

przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta  – poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku zwrócił  się z

wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie art.

14  ust.  2  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  ze względu na konieczność  wprowadzenia

zmian  w  uchwale  budżetowej  na  2010r.,  polegających  między  innymi  na

zabezpieczeniu udziału własnego powiatu w kwocie 156.541 zł na realizację projektu

mającego  na  celu  utworzenie  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  ramach

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

Starosta poinformował, że na Sesji w dniu 4 grudnia 2009r. Rada Powiatu Uchwałą



Nr XXXIII/245/09 wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku o dofinansowanie

kosztów  utworzenia  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  Centrum

Aktywizacji  Zawodowej  ze  środków  Funduszu  Pracy  oraz  wyrażono  zgodę  na

zaplanowanie  środków finansowych w budżecie  powiatu  na 2010r.  do  wysokości

156.541 zł – jako niezbędnego wkładu własnego powiatu. Niestety  po rozmowach

przeprowadzonych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej okazało się, że zapis

w  uchwale  jest  niewystarczający  i  konieczna  jest   uchwała  budżetowa  powiatu

zawierająca ww. zadanie.  

Środki  finansowe  w  kwocie  156.541zł  proponuje  się  przenieść  w ramach  planu

finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,  a następnie  zwiększyć plan

finansowy  Powiatowego  Urzędu  Pracy  po  sporządzeniu  bilansu  za  rok  2009,  z

wyniku finansowego roku 2009. 

Starosta  poinformował,  że  kolejna  zmiana  jaką  Zarząd  Powiatu  proponuje

wprowadzić do uchwały budżetowej na 2010 wiąże się ze zmianą ustawy  Prawo

ochrony środowiska,  zgodnie  z którą  do  końca  marca 2010r.  należy zlikwidować

Powiatowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  W  związku  z

powyższym  Zarząd  proponuje  przeniesienie  do  uchwały  budżetowej  2010r.

dochodów  i  wydatków  dot.  zadań  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  gospodarki

wodnej  na kwotę 170.398zł. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na

rok  2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

6. Zamkniecie Sesji. 

Ad. 2



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.

Radny  Jerzy  Wal –   zapytał  czy  została  podpisana  umowa  z  Marszałkiem

Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu wysokospecjalistycznego do nowo

budowanego szpitala w Pułtusku?

Ad. 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego na rok  2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28

grudnia 2009r.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady– p. K. Łachmański – poprosił  o zreferowanie projektu

uchwały. Zastanawia go, czy to nie jest to pewnego rodzaju przekłamanie, ponieważ

środki w wysokości 156.541 zł. zostaną zabezpieczone w ramach środków własnych

jednostki, czyli Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku i zostaną one zdjęte z para-

grafu wynagrodzenia. Czy w związku z tym będą  miały miejsce jakieś zwolnienia

pracowników? Ponadto jeśli chodzi o kwotę 170.398 zł., czy w momencie planowa-

nia budżetu powiatu na 2010 rok nie było wiadomo, że będzie miała miejsce likwida-

cja  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej?  Wice-

przewodniczący poinformował, że nie kwestionuje potrzeby, jednak wynika z tego,

że  likwiduje  się  Powiatowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

zgodnie z art. 16 ustawy z 20 listopada 2000r. Uważa, że planując budżet, można

było  przewidzieć  zmiany,  zwłaszcza,  że  weszły  one  w życie  z  dniem 1  stycznia

2010r. Wiceprzewodniczący obawia się, że w taki sposób zostały ukryte środki w

kwocie 170.398 zł. 

Skarbnik –  poinformowała,  że  zabezpieczenie  udziału  własnego  w  Powiatowym

Urzędzie Pracy w Pułtusku, w przedstawionym projekcie uchwały, następuje w ra-



mach planu finansowego poprzez zmniejszenie wynagrodzeń w wysokości 156.541

zł. oraz przeniesienie tej kwoty na wydatki majątkowe, czyli na utworzenie Centrum

Aktywizacji  Zawodowej.  Skarbnik  zaznaczyła,  że  w  wyjaśnieniu  Starosta  infor-

mował, że kwota zmniejszonych wynagrodzeń zostanie zwrócona do Powiatowego

Urzędu  Pracy.  Najwcześniej  nastąpi  to  przy  podziale  wyniku  finansowego  roku

2009, czyli na przełomie marca i kwietnia 2010r., czyli w momencie sporządzenie

bilansu, po akceptacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Skarbnik poinformowała, że po wstępnych, ogólnych wyliczeniach wynik finansowy

będzie dodatni. W związku z tym, że powiat nie podsiada żadnych innych dochodów

aby zabezpieczyć udział własny, stąd propozycja przeniesienia środków w ramach

planu finansowego jednostki. Skarbnik zaznaczyła, że taka kwota wynagrodzeń dla

Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, na dzień dzisiejszy nie jest potrzebna. 

Jesli  chodzi  o  Powiatowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,

Skarbnik poinformowała, że do dziś funkcjonują dwa przepisy w tym temacie. Nowa

Ustawa o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych, które mówią o likwidacji ww. funduszu do końca roku 2010r. Zmieniła

się  ustawa  Prawo ochrony środowiska,  jednocześnie  narzucając  termin  likwidacji

funduszu do końca I kwartału 2010r. Skarbnik poinformowała, że budżet uchwalony

w dniu 28 grudnia 2009r. został sporządzony w dniu 13 listopada 2009r. Wówczas

zmiana  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  była  nieznana.  Ponadto  Skarbnik  za-

znaczyła, że środki w wysokości 170.398 zł., z całą pewnością nie zostały ukryte.

Funkcjonują natomiast w budżecie powiatu pułtuskiego w postaci odrębnego załącz-

nika, który określa przychody funduszu w wysokości, która dziś jest  włączana do

budżetu oraz określa wydatki w tej samej kwocie.

Wiceprzewodniczący Rady– p.  K. Łachmański –  poinformował,  że  z wypowiedzi

Pani Skarbnik wynika, że nie planuje się żadnych zwolnień w Powiatowym Urzędzie

Pracy? Kwota w wysokości 156.541 zł. jest bardzo poważana.

Skarbnik – poinformowała, że został zmniejszony plan wynagrodzeń w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Pułtusku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka nie może



przekroczyć rocznego limitu wynagrodzeń. Skarbnik zaznaczyła, że rocznego limitu

wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy nie przekroczy do kwietnia 2010r.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXV/262/10 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Starostę  o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta –  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  umowa  z  Marszałkiem

Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu wysokospecjalistycznego do nowo

budowanego szpitala w Pułtusku nie została jeszcze podpisana. 

Z informacji  jakie  posiada,  temat  był  przedmiotem obrad  Zarządu  Województwa

Mazowieckiego, jednak nie została podjęta żadna decyzja. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Wiceprzewodniczący Rady – p. J. Król – poinformował, że chciałby poruszyć trzy

strategiczne tematy. Pierwszym z nich są zatoczki przy głównej trasie w Pułtusku –

przy drodze nr 61. Zaznaczył, że nie ma osoby odpowiedzialnej za stan tej ulicy, nikt

nie  dba  o  zatoczki,  nikt  ich  nie  odśnieża.  Jego  zdaniem trzeba  podjąć  działania

mające na celu poprawienie stanu zatoczek.

Ponadto Wiceprzewodniczący poinformował, że w dalszym ciągu Rada Powiatu nie

posiada żadnych szczegółowych informacji na temat budowy obwodnicy Pułtuska.

Trzeci  strategiczny temat, który Wiceprzewodniczący poruszał  już niejednokrotnie

dotyczy kolejki wąskotorowej.



Uważa, że takie tematy powinny być jak najbardziej poruszane przez prasę. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie   do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

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

za  udział  w  obradach  XXXV  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -  Radnym  i

zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski zamknął

XXXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając  formułę:  „Zamykam Sesję

Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


