
Protokół Nr XIII/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 listopada 2007r. 

Godzina rozpoczęcia – 20.00.

Ad. 1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Pan  Czesław  Czerski –   dokonał

otwarcia  XIII  Sesji  Rady  Powiatu  w Pułtusku  wypowiadając  formułę  „Otwieram

Sesję  Rady  Powiatu”.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu

uczestniczy  16  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. 

Przewodniczący powitał  Radnych Rady Powiatu,  Pana Tadeusza Nalewajka,  Pana

Witolda  Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,

Wójtów  powiatu  pułtuskiego,  przedstawicieli  prasy  oraz  wszystkie  osoby

uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

(porządek  posiedzenia  stanowi  załącznik  nr  1,   lista  obecności  radnych-  stanowi

załącznik nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego protokołu). 

Radca Prawny – Bogusław Sokalski poinformował o konieczności zmiany projektu

uchwały  w  sprawie  odwołania  Starosty  Pułtuskiego.  W  projekcie  uchwały

przekazanej Szanownym Radnym zapisano, że odwołuje się Starostę Pułtuskiego w

związku  ze  złożoną  przez  niego  rezygnacją,  jednak  zgodnie  z  art.  31a  ustawy o

samorządzie  powiatowym  Rada  Powiatu  powinna  przyjąć  rezygnację  Starosty

Pułtuskiego.

Rada Powiatu  przyjęła  propozycję  zmiany porządku  obrad,  który  przedstawia  się

następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji z Starosty Pułtuskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:  wygaśnięcia  mandatu  Radnego Rady Powiatu



w Pułtusku.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  punktu  drugiego  porządku  obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad. 3 

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji Starosty Pułtuskiego
Przewodniczący  Rady -  poprosił  o  zabranie  głosu  Starostę  Pułtuskiego  Pana

Tadeusza Nalewajka.
Starosta Tadeusz Nalewajk – poinformował, że w trakcie swojej kariery zawodowej

uczestniczył  w  organizowaniu   dwóch  samorządów,  tj.  1990r.  –  samorządu

gminnego  i  w 1998r.  –  samorządu  powiatowego.  W swojej  pracy miał  szczęście

spotykać  przyjaznych  i  wykształconych  ludzi  a  współpracował  z  pracownikami

Urzędu  Miejskiego  w  Pułtusku,  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  i  jednostek

organizacyjnych  powiatu  pułtuskiego,  Radnymi  Rad  Gmin  powiatu  pułtuskiego,

Radnymi  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  sołtysami  wsi  Gminy  Pułtusk  oraz  całego

powiatu pułtuskiego. 

Starosta  podziękował  wyżej  wymienionym  za  współpracę,  dzięki  której,  można

śmiało,  powiedzieć  że  wykonano  “kawał”  dobrej  roboty.  Co  prawda  zawsze

pozostaje pewien niedosyt,  że można było więcej  i  lepiej,  jednak nie wszystko w

życiu się udaje.

Starosta  poinformował,  że  składa  rezygnację  z  funkcji  Starosty  Pułtuskiego  w

poczuciu  “przyzwoicie  odrobionej  lekcji”.  Natomiast  ocenę  wykonanej  pracy

wystawią w odpowiednim czasie mieszkańcy powiatu pułtuskiego. 

Starosta  podziękował  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Panu



Czesławowi  Czerskiemu,  który  w  imieniu  Rady  Powiatu  wykonywał  rolę

pracodawcy. Dodał,  że współpracę z Przewodniczącym Rady można określić jako

sprawnie działający mechanizm, w którym wszystko jest dobrze poukładane. Starosta

życzyłby sobie, aby jego przyszły przełożony nie był tylko gorszy, bo lepszy być nie

musi. 

Starosta podziękował Radnym Rady Powiatu w Pułtusku,  że pomimo różnic, czasem

światopoglądowych zawsze znajdowali rozwiązanie problemu i wspólnie realizowali

zadania przypisane kompetencyjnie. 

Szczególne  podziękowania  Starosta  skierował  do  Radnych  –  członków  Zarządu

Powiatu w Pułtusku oraz Wicestarosty Pułtuskiego. Starosta podziękował Sekretarz

Powiatu  Pani  Małgorzacie  Pajewskiej  za  zorganizowanie  i  prowadzenie  biura

Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku,  za  zapewnienie  jego  oprawy  medialnej  i

prasowej a także dbanie o image całego powiatu. 

Starosta  za  współpracę  podziękował  również  dyrektorom, kierownikom jednostek

organizacyjnych  powiatu,  dyrektorom  Wydziałów  Starostwa  Powiatowego  w

Pułtusku, służbom, inspekcjom i strażom powiatowym. 

Za dobrą współpracę a nawet więcej za “dobre liczenie kasy” Starosta podziękował

Skarbnikowi Powiatu – Pani Krystynie Rzepnickiej. 

Starosta  swoje  podziękowanie  skierował  również  do  wójtów  gmin  powiatu

pułtuskiego  oraz  Burmistrza  Pułtuska.  Poinformował,  że  mimo  różnić  zawsze

potrafili dojść do porozumienia, którego efekty widać w wykonanych inwestycjach. 

Starosta  swoje  podziękowanie  za  współpracę  skierował  do  Radnego  Sejmiku

Województwa  Mazowieckiego  Pana  Witolda  Chrzanowskiego.  Szczególnie  Pan

Starosta  podziękował  Panu  W.  Chrzanowskiemu  za  udzieloną  pomoc  w

pozyskiwaniu środków finansowych na budowę szpitala w Pułtusku.  

Starosta podziękował przedstawicielom prasy lokalnej za to, że “zawsze byli z nami”

Starosta  poinformował,  że  kilkakrotnie  zastanawiał  się  nad  decyzją  w  sprawie

rezygnacji  z  funkcji  Starosty Pułtuskiego.  Rozważył  wszystkie  “za” i  “przeciw” i

podjął  decyzję.  Od  29  listopada  2007r.  rozpocznie  pracę  w Ministerstwie  Spraw

Wewnętrznych i Administracji, w którym będzie się zajmował strażami pożarnymi i

zarządzaniem  kryzysowym.  Starosta  poinformował,  że  trochę  smutno  składa  się



rezygnację  po  tylu  latach  wspólnej  pracy,  jednak  ma  poczucie  spełnionego

obowiązku. Uważa, że im człowiek ma więcej doświadczeń, tym staje się  lepszy. 

Starosta poinformował, że jest otwarty na współpracę i zawsze służy radą.  

Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o przyjęcie jego rezygnacji  i podjęcie uchwały

w sprawie przyjęcia rezygnacji  z funkcji Starosty Pułtuskiego.  

Przewodniczący Rady – podziękował Panu Staroście za lata pracy na rzecz powiatu

pułtuskiego.  Pogratulował  wyboru  na  Podsekretarza  Stanu  w  MSWiA  i  życzył

powodzenia na nowym stanowisku pracy.

Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  Radnego  Sejmiku  Województwa

Mazowieckiego Pana Witolda Chrzanowskiego. 

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  Pan  Witold  Chrzanowski  -

poinformował, że współpracował z Tadeuszem Nalewajkiem od lat. Był obecny przy

wyborze jego osoby na stanowisko Starosty Pułtuskiego zarówno 4 lata temu jak i

rok temu. Dzięki pracowitości i determinacji Starosty – Tadeusza Nalewajka dużo

osiągnięto.  Przede  wszystkim  w  sprawie  realizacji  inwestycji  jaką  jest  budowa

szpitala w Pułtusku, która jest kontynuowana i szybko się rozwija. Poinformował, że

Starosta Tadeusz Nalewajk był jedynym Starostą z terenu Mazowsza, który bardzo

często  uczestniczył  w  posiedzeniach  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego

szczególnie gdy  były omawiane sprawy szpitala.  Uważa, że społeczeństwo powiatu

pułtuskiego  doceniło  pracę  Pana  T.  Nalewajka,  czego  efektem był  bardzo  dobry

wynik  w  wyborach.  Niestety,  pomimo  czterokrotnego  startowania  wyborach

parlamentarnych  nie  uzyskał  mandatu  ale  się  o  niego  “otarł”.  Praca  Pana  T.

Nalewajka  została  zauważone  również  na  większej  płaszczyźnie  niż  powiat,

mianowicie  został  wybrany  na  Przewodniczącego  Konwentu  Województwa

Mazowieckiego  oraz  Prezesa  Związku  Powiatów  Polskich.  Pana  T.  Nalewajka

zauważono  również  w  Parlamencie  i  zaproponowano  stanowisko  Podsekretarza

Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pan  Chrzanowski  uważa,  że  Tadeusz  Nalewajk  na  pewno  poradzi  sobie  z  nową

pracą, ponieważ nowe wyzwania to jego żywioł. 

Dla  nas  na  pewno  trudnym  wyzwaniem  będzie  przyzwyczaić  się  do  myśli,  że

“Nalewajk już nie jest Starostą”. 



W związku  z brakiem pytań  Przewodniczący odczytał  treść  uchwały w sprawie:

przyjęcia  rezygnacji  Starosty  Pułtuskiego   i  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem

Za 16 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XIII/97/07 została podjęta.

Ad. 4

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w

Pułtusku.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w powyższej sprawie?

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały w sprawie:

wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku  i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem. 

Za 16 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr XIII/98/07 została podjęta.

Ad. 5.

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  następnego  punktu  porządku  obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak zgłoszonych interpelacji w pkt 2.

Ad. 6.

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad



Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. Krzysztof Łachmański – w imieniu Klubu Radnych

Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  złożył  Panu  Tadeuszowi

Nalewajkowi gratulacje z okazji objęcia funkcji Podsekretarza Stanu w tym trudnym

ministerstwie jakim jest MSWiA. Życzył satysfakcji  z wykonywania obowiązków.

Dodał,  że  wierzy,  że  zdobyte  doświadczenie  pomoże  mu  w  pracy  na  nowym

stanowisku. Wyraził nadzieję, że Pan Tadeusz Nalewajk nie zapomni o naszej Małej

Ojczyźnie jaką jest powiat pułtuski. 

W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku podziękowanie za pracę oraz gratulacji  z

okazji objęcia funkcji Podsekretarza Stanu w MSWiA złożył Wicestarosta Pułtuski.

Ad. 7.

Przewodniczący  Rady  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego   punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący - poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował

za udział w obradach trzynastej Sesji  Rady Powiatu radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław  Czerski  zamknął  XIII  Sesję  Rady

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 21.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

...................................................... ..............................................

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

......................................................

       Bogumiła Przybyłowska


