
Protokół Nr XXXI/09

Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 września 2009r.

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący otworzył trzydziestą pierwszą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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,  Burmistrza  Pułtuska  oraz

Wójtów Gmin,  przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że w  dniu  25  września  2009r.  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  Radnym  jest  zgodny  z  treścią  przekazaną  przez

wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

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

wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu  o zwołanie Sesji Rady Powiatu w

trybie art.  14 ust.  2 Statutu Powiatu Pułtuskiego ponieważ w dniu 30 września

2009r.  upływa  termin  składania  wniosków  o  przebudowę  dróg  w  ramach



Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2008 – 2011”. 

Zgodnie z wymaganiami do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Powiatu w

Pułtusku wyrażającą zgodę na realizację w 2010r. zadań inwestycyjnych na odc.

Gotardy  –  Skaszewo  o  długości  3265  mb  na  łączną  wartość  2.962.310  zł.  

(gmina  Gzy),   oraz  na  odc.  ul.  Tartaczna  o  dł.  2259mb  na  łączną  wartość

2.430.682zł.  (gmina  Pułtusk).  W  budżecie  powiatu  na  rok  2010  zostanie

zaplanowany niezbędny udział własny powiatu w wysokości 50% wartości ww.

inwestycji.   W  związku  z  powyższym  Zarząd  Powiatu  wnioskuje  do  Rady

Powiatu o  podjęcie uchwały przekazanej w załączeniu.  Starosta dodał, że poza

tym  potrzeba  zwołania  Sesji  wynika  z  konieczności  wprowadzenia  zmian  do

budżetu powiatu na 2009r. oraz zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych na  2009r.  Szczegółowych  informacji  na

ten temat udzieli Pani Skarbnik w dalszej części posiedzenia Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zajęcia pozalekcyjne uczniów

szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”. Zatwierdzenie ww. Regulaminu

pozwoli na  rozpoczęcie rekrutacji uczestników i realizację projektu. 

Starosta  poinformował,  że  na  początku  Sesji  Rady  Powiatu  Radnym  został

rozdany właściwy projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie

wkładu  własnego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  w  ramach  Programu

Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Sprawa dotyczy  zmiany długości odcinka drogi przewidzianego do przebudowy

w Gminie Gzy oraz szacunkowego kosztu jej wykonania. 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji. 



2. Podjęcie  uchwały   w  sprawie:  zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji  i

uczestnictwa  w  projekcie  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjannych powiatu pułtuskiego".

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zabezpieczenie  wkładu

własnego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  w  ramach  Programu

Wieloletniego  pn.  “Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-

2011”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

6. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.

7. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obraz został przyjęty 

Ad. 2

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  punktu drugiego porządku

obrad  Podjęcie uchwały  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji  i

uczestnictwa  w  projekcie  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjannych powiatu pułtuskiego".

Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  i

Promocji.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – poinformował, że



Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  "Zajęcia  pozalekcyjne  dla

uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego”  jest  związany  z

realizacją  projektu   o  tym samym tytule.  Powiat  Pułtuski  otrzymał  dotację  w

kwocie ok. 60.000 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu rozpoczęła

się w dniu 1 września 2009r. 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  jest  warunkiem  rozpoczęcia

rekrutacji  w szkołach ponadgimnazjalnych.  W ramach  projektu  zapewnione  są

m.in. takie formy zajęć jak:

– szkolenia z języka angielskiego,

– zajęcia z matematyki, 

– kurs komputerowy, 

– zajęcia pozalekcyjne z geografii. 

Dyrektor poinformował, że projekt jest skierowany do uczniów szkół licealnych.

Z dodatkowych zajęć  będzie mogło skorzystać ok. 200 uczniów.

Przewodniczący zapytał  czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański – zapytał, jaki zakres prac

został wykonany od momentu rozpoczęcia projektu, czyli od 1 września 2009r.?

Ponadto poinformował, że np. jeśli chodzi o kurs języka angielskiego w projekcie

zostało  przewidzianych  siedem   dziesięcioosobowych  grup  z  podziałem  na

poszczególne gminy. Zapytał w jaki sposób został ustalony taki podział? Poza tym

gdzie przewidziane zostało przeprowadzenie takich zajęć, kto jest odpowiedzialny

za  monitorowanie  zajęć  oraz  kto  będzie  pełnił  nadzór  pedagogiczny?

Wiceprzewodniczący zapytał  jakie  były  kryteria  przydziału  miejsc  dla  uczniów

poszczególnych szkół?

Na salę obrad weszła Radna Krystyna Estkowska. 

Obecna liczba Radnych wynosi 14. 



Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – poinformował, że

pierwszymi  działaniami  dotyczącym  projektu  były  działania  związane  z

przygotowaniem  dokumentów  do  zamówień  publicznych  oraz  działania

promocyjno  –  informacyjne.  Zostały  opracowane  ulotki  informacyjne,  gadżety

promocyjne. Kolejnym etapem projektu jest rozpoczęcie rekrutacji.

Jeśli chodzi o podział miejsc między szkoły, Dyrektor poinformował, że projekt

jest  skierowany  do  uczniów  szkół  licealnych  i  grupą  docelową  są  uczniowie

liceum.  Dla  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego  oraz  Zespołu

Szkół im. B. Prusa jest realizowany odrębny projekt. 

Dyrektor  poinformował,  że  zadaniem  projektu  jest  wyrównywanie  szans

edukacyjnych, dlatego też pierwszeństwo mają osoby z terenów wiejskich. Drugie

ważne kryterium stanowi wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Właśnie w taki

sposób dokonano podziału na grupy w przypadku kursu języka angielskiego. 

Firmy przeprowadzające szkolenie zostaną wyłonione w konkursie ofert zgodnie

z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi zasobami, umiejętnościami i wiedzą

uprawniająca do prowadzenia takiego rodzaju szkoleń.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański – zapytał w jakim miejscu

będą odbywały się zajęcia? Zdaniem Wiceprzewodniczącego, skoro będą to zajęcia

dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  uważa,  że  najrozsądniej  byłoby

prowadzić je w szkole. 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – poinformował, że

miejsca przeprowadzenia szkoleń nie zostały ustalone.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański  – zapytał w przypadku

kursu j. angielskiego będą różne poziomy zaawansowania?

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – odpowiedział, że

tak.  Przed  kursem  zostanie  przeprowadzony  test  kompetencji,  który  pozwoli

zakwalifikować uczestników do poszczególnych grup zaawansowania. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  p.  K.  Łachmański  –  zapytał  jaki  rząd



wielkości   z  przyznanej  dotacji  na  realizację  projektu  został  przeznaczony  na

promocję?

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – poinformował, że

koszty promocji stanowiły koszt ok. 10.000 zł. Poinformował, że z otrzymanej

dotacji są wynagradzane dodatkowo dwie osoby zajmującą się realizacja projektu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański  – zapytał czy osoby,  o

których wspomniał Dyrektor zostały dodatkowo zatrudnione?

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. Marek Szajczyk – odpowiedział, że

osoby zajmujące się realizacją projektu są pracownikami Starostwa Powiatowego

w  Pułtusku.  Na  czas  realizacji  projektu  zmienił  się  zakres  obowiązków

pracowników. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 

Uchwała Nr XXXI/227/09 została podjęta. 

Na salę obrad wszedł Radny Dariusz Mikuś. 

Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu

własnego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  w  ramach  Programu

Wieloletniego pn. “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011”

Przewodniczący zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 



Radny  –  Jerzy  Wal  – poinformował,  że  dwa  zadania  inwestycyjne  będą

realizowane w partnerstwie z Gminą Pułtusk i Gmina Gzy. Zapytał na czym takie

partnerstwo będzie polegało oraz jaka jest  wysokość dofinansowania przyznana

przez Gminy?

Ponadto jaki jest przewidywany zakres prac na ul. Tartacznej. Zaplanowany jest

już chodnik po prawej stronie, czy ten chodnik będzie wydłużony do “ściany” lasu

od ul. Modrzewiowej, czy też będzie po drugiej stronie w związku z dość gęstą

zabudową. 

Radny  –  Wojciech  Żukowski –  poinformował,  że  droga  w  Gminne  Gzy  na

odcinku Łady – Gotardy miała być wykonywana na dłuższym odcinku, a w chwili

obecnej  jest  to  tylko  ¼  planowanego  odcinka.  Zapytał  czym  zostało  to

spowodowane?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański  – poinformował, że jeśli

chodzi o ul. Tartaczną w projekcie uchwały zapisano do wykonania 2.259 mb. w

kwocie 2.430.682zł. Wiceprzewodniczący zapytał dlaczego  uległa zmianie długość

odcinka oraz jego wartość. Czym to zostało spowodowane?

Starosta  Pułtuski   –  poinformował,  że  zgodnie  z  zasadą   -  50%  środków

finansowych  na  realizację  zadania  pochodzi  z  zewnątrz,   natomiast  50%  w

równych częściach sfinansuje powiat i gmina. Jeśli chodzi o Gminę Pułtusk przy

wartości inwestycji 2.400.000 zł., udział gminy i powiatu wynosi po 600.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o Gminę Gzy wysokość dofinansowania wynosi 750.000 zł.

Odnośnie pytania Radnego Wojciecha Żukowskiego – Starosta poinformował, że

Gmina Gzy przy realizacji inwestycji  zaproponowała swój udział, ale  w rozbiciu

na 2 lata. W tej chwili długość inwestycji  na rok 2010 wynosi ponad 3000 mb.,

natomiast na rok 2011 zostanie wykonany kolejny odcinek, co będzie stanowiło

połowę drogi. 

Odnoście  szczegółów  związane  z  wykonawstwem  zadania  Starosta  poprosił  o

zabrnie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 



Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – p. K. Strzyżewski – poinformował, że

jeśli  chodzi  o ul.  Tartaczną, będzie  ona wykonywana zgodnie z dokumentacją.

Chodnik będzie znajdował się po prawej stronie z ewentualnymi przejściami na

lewą stronę.

Radny – Wojciech Żukowski – poinformował, że droga Łady – Gotardy ma 12

km. długości. Jeśli wykonuje się 50%, wówczas powinno to być 6 km a nie 3 km. 

Starosta  Pułtuski –  poinformował,  że  droga  zostanie  wykonywana  zgodnie  z

kosztorysem i będzie realizowana, zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez

projektantów.  Kosztorys  został  sporządzony  na  kwotę  ok.  12  mln.  zł.  W taki

wypadku cyfry mówią same za siebie. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  p.  K.  Łachmański  –  zapytał  czy  został

rozstrzygnięty przetarg na wykonanie chodnika na ul. Kolejowej?

Przewodniczący –  poinformował,  że  pytanie  nie  dotyczy  omawianego  punktu.

Zaproponował  powrócić  do  sprawy  w punkcie  Wolne  wnioski  i  oświadczenia

Radnych. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXI/228/09 została podjęta. 

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009r. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Panią Skarbnik. 

Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały zawiera następujące zmiany:



– powiat pułtuski otrzymał pomoc finansową z Gminy Obryte na przebudowę

drogi powiatowej na odcinku Gródek – Obryte – Psary – 85.950 zł.,

– powiat  pułtuski  otrzymał  pomoc  finansową  z  Gminy  Winnica  na  zakup

motopompy do wody zanieczyszczonej – 4.000 zł., 

– dotacja  celowa  dla  z  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  zakup

motopompy do wody zanieczyszczonej –5.500 zł., 

– wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 120.000 zł., 

– wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 50.000 zł.,

– zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację

projektu  “Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego w powiecie  pułtuskim” -

149.317 zł., 

– zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację

projektu  pn.  “Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

powiatu pułtuskiego” - 10.200 zł.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXI/229/09 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.



Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Panią Skarbnik. 

Skarbnik Powiatu  – poinformowała, że ramach limitu środków przyznanych na

rok  bieżący  jest  propozycja  przeznaczenia  środków  w wysokości  4.205  zł.  na

realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej,  tj.  na  dofinansowanie

zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki

pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym.   Zmiana  taka  jest

proponowana na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXI/230/09 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków i oświadczeń. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  p.  K.  Łachmański  –  poinformował,  że

chciałby  podzielić  się  refleksją  nt.  pracy  pracowników  Wydziału  Rozwoju  i

Promocji.  Uważa,  że  jeśli  pracownicy  tego  Wydziału  zajmują  się  realizacją

projektów, wówczas kto wypełnia za nich podstawowe obowiązki wynikające z

zakresu obowiązków? 

Ponadto ma pewne spostrzeżenia jeśli chodzi o organizacje pracy Rady Powiatu w

Pułtusku.   Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  w  ubiegłym  roku  Klub

Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  wnioskował  o

uporządkowania  pracy  Rady  Powiatu  poprzez  stworzenia  harmonogramu



posiedzeń. 

Wniosek ten został co prawda odrzucony. Wiceprzewodniczący zauważył, że od

maja br. Sesje Rady Powiatu odbywają się na wniosek Zarządu Powiatu w trybie

art. 14 Statutu Powiatu Pułtuskiego. W porządku posiedzenia zwołanego w trybie

ww. art.  nie  ma punktu  “Interpelacje  i  zapytania  radnych”.  W związku z  tym

Wiceprzewodniczący zapytał, czy w związku z tym obecna władza nie dopuszcza

zadawania  pytań i  sugestii  Radnych?  Być może  Rada  Powiatu  nie  jest  nikomu

potrzebna w Pułtusku?

Wiceprzewodniczący  uważa,  że  Sesje  odbywają  się  “dorywczo”,  dlatego  też

nasuwa  się  pytanie,  czy  Starostwo  Powiatowe  również  pracuje  “dorywczo”?

Wiceprzewodniczący  wnioskował o zaplanowanie i uporządkowanie wszystkich

spraw. 

Wiceprzewodniczący  złożył  wniosek  aby  spotkało  się  prezydium Rady w celu

opracowania  planu  pracy  Rady  Powiatu  na  najbliższy  2010  rok.

Wiceprzewodniczący uważa, że radni nie są do doinformowani. Ma tu na myśli

informację z prac Zarządu Powiatu.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  chciałby  zadać  Staroście  pytanie  o

sztandarową  inwestycje  –  chodnik  na  ul.  Kolejowej.  Ponadto  prosi  o

przegłosowanie  złożonego  przez  niego  wniosku  formalnego  dot.

usystematyzowania prac Rady Powiatu na rok przyszły.  

Przewodniczący Rady -  poinformował,  że  zgodne  z  przepisami  nie  ma takiego

ciała jak “prezydium Rady” . Jednak Przewodniczący jak i Wiceprzewodniczący

Rady zostali wybrani po to aby się spotykać i uzgadniać pewne sprawy. Termin

spotkania  zostanie   niebawem  ustalony  i  przekazany  Wiceprzewodniczącym

Rady.

Przewodniczący poinformował, ze zgodnie z §14 ust. 1 Rada Powiatu obraduje na

sesjach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  w  miarę  potrzeb  nie  rzadziej

jednak  niż  raz  na  kwartał.  Przewodniczący  podkreślił,  że  Sesje  odbywają  się



częściej,  co  nie  świadczy  o  tym,  że  w  powiecie  nie  ma  co  robić,  a  wręcz

przeciwnie. Przewodniczący dodał, że nawet w sytuacji gdy sesja jest zwoływana

w trybie §14 ust. 2  Statutu Powiatu Pułtuskiego, można wprowadzić do porządku

obrad dodatkowy punkt,  po przegłosowaniu takiej propozycji przez Radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański – poinformował, że to

wnioskodawca składa proponowany porządek obrad. 

Radny – Jerzy Wal – poinformował, że jest pewien, że Zarząd Powiatu poczyni

wszelkie  działania  w  celu  pozyskania  środków  na  realizację  inwestycji

drogowych. 

Poinformował, że Miasto Pułtusk w roku 2009 nie miało “szczęścia” do inwestycji,

wspomnieć  tu  należy  o  ul.  Bartodziejskiej,  gdzie  Komisja  Budżetu  i  Finansów

pozytywnie zaopiniowana modernizację tej ulicy, jednak nie znalazła się  ona w

budżecie  powiatu.  Radny  poinformował,  iż  ma  nadzieję,  że  rok  2010  będzie

bardziej owocny w inwestycje. 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Starostę Pułtuskiego. 

Starosta Pułtuski   – poinformował, że Zarząd Powiatu jest ograniczony środkami

finansowymi, dlatego tez ul. Bartodziejska nie została wprowadzona do budżetu w

roku 2009.  Propozycja wprowadzenia do budżetu ww. ulicy będzie rozpatrywana

przez Zarząd Powiatu. 

Natomiast  jeśli  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  chodnika  na  ul.

Kolejowej na pewno radni zostaną o tym poinformowani. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. K. Łachmański – poinformował, że już

na posiedzeniu Rady Powiatu w czerwcu słyszał zapewnienia, że przetarg zostanie

ogłoszony. 

Starosta Pułtuski  – poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony. 

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  XXXI  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -

Radnym i  zaproszonym gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław

Czerski zamknął XXXI 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 


