
Protokół Nr XL/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 24 sierpnia 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  Rady   otworzył  czterdziestą  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,  przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 19 sierpnia 2010r.  do Przewodniczącego

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 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.  14  ust.  2

Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  ze  względu  na  konieczność  wprowadzenia  zmian  w

uchwale budżetowej na 2010r., które umożliwią realizację zadań dot.  przebudowy

dróg na odc. Chmielewo – Strzegocin, Łady – Zalesie oraz ul. Kolejowej w Pułtusku.

W  wyniku  przeprowadzonych  postępowań  przetargowych  kwoty  na  wymienione

zadania są wyższe niż środki w budżecie, stąd konieczność dokonania zmian.  

Poza  tym potrzeba  zwołania  Sesji  wynika  z  konieczności  wprowadzenia  zmiany

podziału  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych



na 2010r., co pozwoli wydatkować środki w kwocie ok. 6.600zł na dofinansowanie

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Starosta poinformował, że również bardzo pilną sprawą jest uchwalenie Statutu dla

nowo utworzonego Przedszkola Specjalnego oraz podjęcie uchwały o przystąpieniu

do projektu „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach”.

Przewodniczący przedstawił  porządek  obrad,  zgodnie  z  którym będą  prowadzone

obrady:

1. Otwarcie Sesji. 

2. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  podziału  środków Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r. 

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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  „Zintegrowany  System

Informacji o Nieruchomości”.  

5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  założenia  przedszkola

specjalnego. 

6. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych 

7. Zamknięcie Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XL/302/10 została podjęta. 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  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. 

Na salę obrad wszedł Radny Wojciech Żukowski. 

Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik

Skarbnik – poinformowała, że proponowane zmiany w uchwale dotyczą m.in.:

-  wprowadzenia  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  dla  Komendy  Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości 61.601 zł. z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w

miesiącach maju i czerwcu. 

– wprowadzenia  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  dla  Komendy  Powiatowej

Państwowej  Straży Pożarnej  w Pułtusku  w wysokości  27.000  zł.  na  realizację

przedsięwzięcia “Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w

ramach  “Programu modernizacji  Policji,  Straży  Granicznej,  Państwowej  Straży

Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”. 

Radny  Jerzy  Wal – zapytał  kto  wygrał  przetarg  na  wykonanie  ul.  Kolejowej  w

Pułtusku oraz za jaką kwotę i w jakim terminie zostanie ona wykonana?
Starosta – poinformował, że przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i

Obrotu SJ „POLHILD I” Spółka Jawna, ul. Sienkiewicza 13,  05-230 Kobyłka.

Termin wykonania zadania to 30 września 2010r. 

Skarbnik –  poinformowała,  że  wartość  przebudowy drogi  po  przetargu  wynosiła

440.671 zł., w tym:

– 61.000 zł. - wykonanie projektu,

– 379 671,00zł. - wartość zadania po przetargu.



Radny Jerzy Wal – poinformował,  że zgodnie  z przekazanym projektem uchwały

zmniejszył się limit wydatków w ZS im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 170.000 zł.

Zapytał co spowodowało taką sytuację?
Skarbnik – poinformowała, że w trakcie roku budżetowego w ZS im. B. Prusa został

zwiększony zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł. na zabezpieczenie 50%

wkładu  własnego  wniosku,  z  którym  wystąpiono  do  MEN  o  remont  poddasza,

wykonanie sal. Łączna wartość zadania wynosiła 400.000 zł. W związku z tym, że

zgodnie z decyzją rządu wszystkie środki zostały przekazane na tereny powodziowe,

powiat  pułtuski  nie  pozyska w tym roku środków na remont w ZS im. B. Prusa.

Dlatego też kwota 170.000 zł. została przeniesiona na zabezpieczenie wykonawstwa

dróg,   natomiast  kwota  30.000  zł.  została  przeznaczona  na  wykonanie  instalacji

gazowej w ZS im. B. Prusa w Pułtusku. 
Radny Jerzy Wal –  poinformował, że zgodnie z przekazanym projektem uchwały

została  zmniejszona  kwota  na  przebudowę  chodnika  przy  drodze  powiatowej

Grabówiec – Zatory w miejscowości Grabówiec o kwotę 258.742 zł. Zapytał czym

zostało to spowodowane?
Skarbnik –  poinformowała,  że  pierwotna  wartość  zadania  budowy  chodnika

w  Grabówcu  wynosiła  800.000  zł.,   po  przetargu  wartość  zadania  wyniosła  ok.

600.000  zł.  Powstałe  oszczędności  na  poprzedniej  Sesji  Rady  Powiatu  zostały

przeznaczone również na budowę chodnika w Grabówcu. Następnie został ponownie

ogłoszony przetarg i najniższa oferta wynosi teraz ok. 660.000 zł. Obecnie nie ma

zabezpieczonych środków na realizację tego zadania. Kwota w wysokości  258.742

zł.  zostanie  przeniesiona  na  zabezpieczenie  zadań  drogowych:  na  ul.  Kolejową,

drogę Strzegocin – Chmielewo oraz Łady – Zalesie. 

Skarbnik  poinformowała,  że  budowa  chodnika  w  Grabówcu   będzie  zadaniem

wieloletnim.  W  roku  2010  zostanie  wykonana  całe  zadanie,  natomiast

wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wypłacone w sposób następujący:

– w roku 2010 – 330.000 zł.,

– w roku 2011 – 330.000 zł.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XL/303/10 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do projektu „Zintegrowany

System Informacji o Nieruchomości”.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XL/304/10 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia przedszkola

specjalnego. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XL/305/10 została podjęta. 

Ad. 6



Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
Przewodniczący – poinformował, że zgodnie z art. 25c pkt 4 ustawy o samorządzie

powiatowym Radni składają oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem

kadencji.  Proszę zatem o składanie oświadczeń majątkowych do dnia 10 września

2010r. 

Przewodniczący  przypomniał  Radnym o  dostarczeniu  do  Biura  Rady  zdjęć  legi-

tymacyjnych, które posłużą do wykonania tablicy, na której zostaną zamieszczone

zdjęcia Radnych Rady Powiatu w Pułtusku III kadencji  2006-2010.  

Termin składania zdjęć – 15 września 210r. 

Ad. 7
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku ob-

rad  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  czterdziestej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i zaproszonym gościom. Wiceprzewodniczący zamknął XL  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                       Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz 


