
Protokół Nr  XXX/09

   Sesji Rady  Powiatu w Pułtusku 

w dniu 6 sierpnia 2009r.

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  otworzył trzydziestą Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że

zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  14  Radnych,  co  wobec

ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Witolda  Chrzanowskiego

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  31  lipca  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 Szanownym Radnym jest zgodny z treścią przekazaną

przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu

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

zwołanie  Sesji  Rady  Powiatu  w  trybie  §14  ust.  2  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego

ponieważ postanowił o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie

techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  powiatu  pułtuskiego”  w  ramach  konkursu  z  działania  4.4.  Ochrona

przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie

zagrożeniom  i  energetyka  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa



Mazowieckiego  2007-2013  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednostka realizującą projekt będzie Powiatowa

Komenda  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Pułtusku.  Celem Projektu  będzie  zakup

specjalistycznego  sprzętu  niezbędnego  do  skutecznego  prowadzenia  akcji

ratowniczych  i  usuwania  skutków  zagrożeń  naturalnych  i  poważnych  awarii  dla

Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku  oraz  dla

Ochotniczych  Straży  Pożarnych  objętych  Krajowym  Systemem  Ratowniczo

-Gaśniczym  w gminach powiatu pułtuskiego.
Wartość  projektu  wyniesie  ok.  4.000.000,00  zł.  wkład  własny w wysokości  15%

wartości projektu zapewni powiat pułtuski w wysokości 240.000,00 zł. oraz sześć

gmin powiatu pułtuskiego, które zadeklarowały udział w projekcie w kwocie po 60

000,00 każda z gmin. Projekt będzie realizowany w 2010 roku. 

Starosta poinformował, że poza tym potrzeba zwołania Sesji wynika z konieczności

wprowadzenia  do budżetu powiatu  pułtuskiego  dotacji  celowej  z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej   oraz pomocy finansowej  z

Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  na  zakup  samochodu  ratowniczo-

gaśniczego  na  potrzeby  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w

Pułtusku.  

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  “Wsparcie  techniczne

systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu  ratowniczo  –

gaśniczego powiatu pułtuskiego”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do realizacji  projektu „Wzbogacenie

zasobów emocjonalnych  i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w

Pułtusku  w  kontekście  podnoszenia  jakości  i  atrakcyjności  szkolnictwa

zawodowego”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu  „Kreatywny absolwent na

rynku pracy”.

5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  przystąpienia  do  realizacji



projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.

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

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obraz został przyjęty 

Ad. 2

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  “Wsparcie

techniczne  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  krajowego  systemu

ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”.

Na salę obrad wszedł Radny Dariusz Mikuś. Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

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

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że chciałby uzyskać

informacje jakie doposażenie jest planowane do zakupu w ramach projektu. 

Poza  tym  zapytał  czy  Gminy  złożyły  już  deklaracje  uczestnictwa  w  projekcie.

Ponadto z jakich środków zostanie zabezpieczony udział własny w kwocie 240.000

zł.?

Wicestarosta – poinformował, że na zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego pytania

odpowiedzi  udzielą  Komendant  Powiatowy  KP  PSP  w  Pułtusku  oraz  Dyrektor

Wydziału Rozwoju i Promocji. 



Komendant Powiatowy KP PSP w Pułtusku – p. W. Musiński – poinformował, że

planuje się zakup następującego wyposażenia:

1.      na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:  
– Samochód ratownictwa wodnego z wyposażeniem – szacunkowy koszt netto ok.

971 600,00 zł.

– Motorowa łódź ratownicza typu RIB z silnikiem zaburtowym oraz z przyczepką

do transportu – szacunkowy koszt netto 103 000,00

– Wyposażenie  indywidualne  strażaków grupy nurkowej  –  6  szt.  -   szacunkowy

koszt netto ok. 206 000,

– Sonar  skanujący  boczny  o  wysokiej  rozdzielczości  MS  1000  jeden  komplet  -

szacunkowy koszt netto ok. 120 000,00

– Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m - szacunkowy koszt netto

ok. 37 400,00

– Zestaw  ratowniczy  narzędzi  hydraulicznych  „kategorii  1”  -  szacunkowy  koszt

netto ok. 144 560,00

– Sygnalizator bezruchu – 5 szt. - szacunkowy koszt netto ok. 5 600,00

– Wyposażenie  i  uruchomienie  stanowiska  do  diagnostyki  i  konserwacji  sprzętu

ochrony dróg oddechowych - szacunkowy koszt netto ok. 140 200,00

– Generator piany lekkiej - szacunkowy koszt netto ok. 28 000,00

– Samochód SKw do przewozu sprzętu - szacunkowy koszt netto ok. 120 000,00

– Łódź  motorowa  z  silnikiem  zaburtowym  o  mocy  30KM  i  przyczepką  do

transportu - szacunkowy koszt netto ok. 53 900,00

2.      na  potrzeby  jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu Gminy Zatory

– Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy - szacunkowy koszt netto ok. 299 065,00

3.      na  potrzeby   jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu Gminy Pokrzywnica



– Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy - szacunkowy koszt netto ok. 299 065,00

4.      na  potrzeby   jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu Gminy Gzy

– Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy - szacunkowy koszt netto ok. 299 065,00

5.      na  potrzeby   jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu Gminy Winnica

– Lekki samochód  ratowniczo – gaśniczy - szacunkowy koszt netto ok. 299 065,00

6.      na  potrzeby   jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu  z terenu Urzędu Miejskiego w Pułtusku

– Lekki  samochód  ratownictwa  technicznego  ze  zbiornikiem  i  agregatem

wysokociśnieniowym - szacunkowy koszt netto ok. 220 342,00

–  Zabudowa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki GAZ 27057-531 -

szacunkowy koszt netto ok. 32 723,00

– Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 5 kVA -2 szt.  szacunkowy koszt netto

ok.16 000,00

– Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 3,6 kVA – 6 szt. -  szacunkowy koszt

netto ok. 30 000,00

6.      na  potrzeby   jednostek  OSP  włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  
-gaśniczego z terenu Gminy Świercze

– Piła spalinowa do betonu -  szacunkowy koszt netto ok. 4 000,00

– Piła spalinowych do drewna – 2 szt.  szacunkowy koszt netto ok. 4 660,00

– Zestaw  ratowniczy  narzędzi  hydraulicznych  „kategorii  2”  -  szacunkowy  koszt

netto ok. 140 000,00

– Agregat  prądotwórczy 18KW na  przyczepce  -   2  szt.  szacunkowy koszt  netto

ok.60 000,00

– Prądownica wodno – pianowa – 2 szt - szacunkowy koszt netto ok.2 200,00



– Motopompa szlamowa  - szacunkowy koszt netto ok.9 400,00

– Przecinarka ratownicza -  szacunkowy koszt netto ok.4 500,00

– Latarka z ładowarką- 2 szt. szacunkowy koszt netto ok. 1 500,00

– Latarka kątowa z ładowarką – 2 szt. - szacunkowy koszt netto ok.1 800,00

– Radiotelefon nasobny GP 360 – 2 szt. - 3 500,00

– Wentylator oddymiający- szacunkowy koszt netto ok. 6 000,00

– Motopompa pożarnicza M8/8-1 - szacunkowy koszt netto ok.22 000,00

– Komplet  poduszek podnoszących niskociśnieniowych - szacunkowy koszt  netto

ok. 31 500,00

– Prądownica automatyczna dwuciśnieniowa - szacunkowy koszt netto ok.2 000,00

– Motopompa pływająca Niagara - szacunkowy koszt netto ok. 6 000,00

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

wszystkie wymienione przez Komendanta Gminy zadeklarowały udział w projekcie.

4 z nich podjęły już uchwały. Natomiast w Gminach Świercze i Pułtusk nie odbyły

się dotychczas posiedzenia Sesji Rad Gmin. 

Skarbnik – poinformowała, że projekt będzie realizowany w roku 2010, dlatego też

trudno jednoznacznie określić z jakiś środków zostanie zabezpieczony udział własny

-   czy  będą  to  dochody  własne  powiatu,  czy  też  środki  z  kredytu,  bądź  emisji

obligacji  komunalnych.  Skarbnik poinformowała,  że  jej  zdaniem prawdopodobnie

będzie to kredyt bądź emisja obligacji komunalnych.  Natomiast w chwili obecnej do

wniosku  nie  jest  wymagane  określenie  źródła  zabezpieczenia  wkładu  własnego.

Jedynie  Uchwała  Rady Powiatu  oraz  umowy o partnerstwie  z  gminami.  Projekty

umów zostały przekazane Wójtom Gmin i w chwili obecnej są w konsultacji. 

Komendant Powiatowy KP PSP w Pułtusku – p. W. Musiński – poinformował, że

udział  własny beneficjenta  wynosi  do 15%. Zgodnie z regulaminem 12% udziału

własnego może zostać pokryte z innych źródeł. Poinformował, że będzie zabiegał o

to, aby udział własny finansować z innych źródeł. 



Przewodniczący  odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXX/221/09 została podjęta 

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu

„Wzbogacenie  zasobów  emocjonalnych   i  intelektualnych  uczniów  Zespołu

Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności

szkolnictwa zawodowego”.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Starostę Pułtuskiego. 

Starosta – poinformował, poinformował, że wniosek opracowany przez Zespół Szkół

im.  B.  Prusa  w  Pułtusku  o  dofinansowanie  projektu  ma  być  złożony  w  ramach

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia  i

kompetencji  w  regionach,  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości

szkolnictwa zawodowego. Projekt będzie realizowany w okresie od 4 stycznia 2010r.

do 31 grudnia 2010r. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

– warsztaty terapeutyczne,

– warsztaty efektywnego uczenia się - ćwiczenia Dennisona, 
– zajęcia profilaktyczne, 
– zajęcia z zasad równych szans kobiet i mężczyzn, 
– zajęcia wyrównawcze z matematyki, 
– zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego, 
– zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, 
– warsztaty przedsiębiorczość z komputerem, 

Wartość projektu: 275.404,44 zł, w tym wkład własny: 35184,44 zł.
Starosta dodał, że w przekazanym Szanownym Radnym projekcie uchwały, z uwagi



na  fakt  wkładu  własnego  uściśla  się  w  §  2  zapis  poprzez  dodanie  słowa

“rzeczowego”.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  zarządził

głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXX/222/09 została podjęta 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu   „Kreatywny

absolwent na rynku pracy”.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Starostę Pułtuskiego. 

Starosta –  poinformował,  że  wniosek  ma  być  złożony  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach,  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa

zawodowego.  Projekt  będzie  realizowany  w  okresie  od  2  sierpnia  2010r.  do

1 sierpnia 2011r. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 
– kurs języka angielskiego,

– warsztaty technologii gastronomicznej,

– kurs informatyczny, 

– warsztaty „mała firma”, 
– zajęcia z matematyki,
– kurs barmański, 
– uczestnictwo uczniów w targach międzynarodowych.
Wartość projektu: 395 168,88 zł, w tym wkład własny: 50 768,88zł.

Starosta dodał,  że z uwagi na fakt wkładu własnego, w § 2 uchwały uściśla się zapis

poprzez dodatnie słowa “rzeczowego”.



W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  zarządził

głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXX/223/09 została podjęta 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do realiza-

cji projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Starostę Pułtuskiego. 

Starosta –  poinformował,  że  projekt  został  złożony  w poprzednim roku,  uzyskał

akceptację, została przyznana dotacja. Zmiana uchwały dotyczy zapisu o wkładzie

własnym. W poprzedniej uchwale był zapis, że wkład własny zostanie wniesiony w

postaci  wynagrodzenia  asystenta  projektu  oraz  udostępnienia  sal  lekcyjnych.  W

chwili  obecnej  pojawiły  się  dodatkowe  formy  wnoszenia  wkładu  własnego,  np.

zakup materiałów biurowych, udostępnianie informacji w postaci ogłoszeń w prasie.

Kwota wniosku pozostaje bez zmian.
Starosta poinformował, że podobnie jak w poprzednich uchwałach, z uwagi na fakt

wkładu własnego w §1 uściśla się zapis poprzez dodatnie słowa “rzeczowego”.

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  zarządził

głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXX/224/09 została podjęta



Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji  i

uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie

pułtuskim”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał jakie zostały przewidziane

zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół.  Ponadto  Wiceprzewodniczący

poinformował, że z §2 ust. 2 Regulaminu rekrutacji jest napisane, że celem projektu

jest wspieranie współpracy między pracodawcami a szkołami. Zapytał na czym tak

współpraca ma polegać.  
Starosta – poprosił o udzielnie odpowiedzi Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji – p. M. Szajczyk – poinformował, że projekt

rozpoczął się 1 sierpnia br. Planowane są następujące zajęcia:

– kurs komputerowy ECDL

– kurs języka angielskiego,

– zajęcia z przedmiotów zawodowych:

– w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – zajęcia pracowni elektronicznej 

– w ZS im. B. Prusa w Pułtusku – zajęcia z gastronomii 

Dyrektor dodał, że w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni

elektronicznej  do  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. J.  Ruszkowskiego  w Pułtusku

oraz wyposażenie do pracowni  gastronomicznej  w Zespole  Szkól  im. B. Prusa w

Pułtusku. 

Dyrektor poinformował, że współpraca z przedsiębiorcami polegać będzie na tym, że

w  ramach  projektu  zorganizowana  zostanie  konferencja,  które  ma  na  celu

promowanie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. 

Przewodniczący  odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr XXX/225/09 została podjęta

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

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

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu. 

Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

– powiat  pułtuski  otrzymał  pomoc finansową z  Samorządu  Województwa Mazo-

wieckiego  na  przebudowę  drogi  powiatowej  na  odc.  Przewodowo  –  Sisice  –

350.000 zł. 

– powiat  pułtuski  otrzymał  pomoc finansową z  Samorządu  Województwa Mazo-

wieckiego  na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem –

150.000 zł. 

– powiat  pułtuski  otrzymał  dotację  celową  z  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

wraz z wyposażeniem – 350.000 zł.    

– zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinan-

sowanie  wydatków  związanych  z  likwidacją  szkód  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – 10.500 zł. 

– wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej, w tym:

– DPS w Obrytem – 100.000 zł., 

– DPS w Ołdakach – 100.000 zł.

– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

– 4.170 zł.

– pomoc finansowa z Gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej na odc. Przewo-

dowo – Sisice – 40.000 zł. 

– pomoc finansowa z Gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej odc. Łady - Za-

lesie

W związku  z  brakiem pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził



głosowanie nad jej pojęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXX/226/09 została podjęta

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 

Radna Izabela Sosnowicz – Ptak – poinformowała, że w tym tygodniu dowiedziała

się, że na terenie Gminy Pułtusk planowana jest realizacja przedsięwzięcia – budowa

farmy wiatrowej w Jeżewie. Radna poinformowała, że zarówno ona jak i okoliczni

mieszkańcy,  jest  zaniepokojona  tym  faktem.  Poinformowała,  że  planowane  jest

usytuowanie 3 wiatraków o wysokości - 144 m, średnicy skrzydeł – 90 m. Radna za-

znaczyła, że ta wysokość jest większa niż stosowana na farmach wiatrowych w in-

nych miejscach. Wieś Jeżewo graniczy bezpośrednio z Miastem Pułtusk – w rejonie

ulic Warszawska i Nasielska. Najbliższy dom znajduje się ok. 50 m. od miejsca pla-

nowanego przedsięwzięcia. Natomiast zgodnie z publikowanymi materiałami strefa

ochronna wynosi  co najmniej 500 m. W tym obszarze znajdują się już zabudowania

oraz działki,  które są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.  Radna poinfor-

mowała, że zgodnie z danymi, które można choćby uzyskać z internetu tak wysokie

maszty powodują szereg różnych zaburzeń: ciągłe drgania gruntu, tzw. zanieczysz-

czenia  akustyczne,  gdyż  wiatraki  emitują  monotonny,  ciągły  dźwięk,  który  ma

wpływ na psychikę człowieka. Negatywny wpływ na psychikę ludzką może również

mieć odblask  promieni  słonecznych  od  obracającego  się  wirnika  oraz  cień  poru-

szających się łopat. Takie wiatraki stanowią zagrożenie również dla latającego ptac-



twa, w tym migrującego. Obszar, o którym mówi Radna jest terenem dzierżawionym

od Starostwa. 

Radna zapytała Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

jakie  jest  stanowisko  Wydziału  w  przedmiotowej  sprawie,  zważywszy  na  to,  że

Pułtusk i okolice są objęte programem Natura 2000. Zapytała, czy były wydawane i

uzgadniane projekty decyzji  jeśli  chodzi  o proceder oddziaływania na środowisko

planowanego przedsięwzięcia. 
Dyrektor  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – p. S. Jaworowski

–  poinformował,  że  procedura  takich  przedsięwzięć  polega  na  tym,  że  inwestor

zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie decyzji środowiskowej na

konkretna  inwestycje  –  w  tym  przepadku  jest  to  budowa  farmy  wiatrowej  w

miejscowości  Jeżewo.  Wówczas  Burmistrz  występuje  do  Powiatowej  Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej i Starostwa czy wymagana jest ocena oddziaływania na

środowisko. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, wówczas żąda się pełnego  raportu i

właśnie tak było w tym wypadku – Starosta postanowieniem zażądał raportu. Raport

został opracowany. W raporcie zostały zawarte m.in. takie informacje jak:

– farma wiatrowa składająca się  z 3 siłowni  będzie  w tym wypadku przekraczać

poziom hałasu. Dyrektor poinformował, że Minister Środowiska określił poziomy

hałasu  dla  poszczególnych  terenów  zabudowanych.  Nie  ma  określonych

poziomów hałasu dla pól, łąk czy lasów. Zgodnie z prawem, inwestycja nie może

przekraczać poziomu hałasu poza teren, na którym znajduje się inwestycja. Jeśli

przekroczy  wówczas  pierwszym  obszarem  badania  poziomu  hałasu  będą

najbliższe  zabudowania.  Pod  uwagę  zostały  wzięte  tereny  zabudowy

jednorodzinnej. Poziom hałasu wynosi wówczas:

– 55 decybeli w godz. 6-22

– 45 decybeli w godz. 22-6

Zgodnie z przedłożonymi obliczeniami w ciągu dnia hałas  nie będzie przekraczał

norm,  jednak  w  nocy  w  dwóch  zabudowaniach  poziom  hałasu  zostanie

przekroczony. 

Poza tym zgodnie z raportem, w promieniu 200m, zaleca się, aby nie pozwalać na

zabudowę  jednorodzinną.  W chwili  obecnej  kilka  budynków juz  znajduje  się  na



terenie.

W chwili  gdy  Burmistrz  Miasta  Pułtusk  zwrócił  się  po  raz  drugi  o  uzgodnienie

decyzji środowiskowej, zgodnie z prawem ochrony środowiska, Starosta wydał takie

uzgodnienie, pod pewnymi warunkami:

– nieprzekraczanie poza teren, do którego farma ma tytuł prawny dopuszczalnych

poziomów hałasu zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

– prowadzenie  pomiarów  poziomu  hałasu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Środowiska,  w  dwóch  punkach  monitoringowych  usytuowanych  w  budynkach

mieszkalnych  od  strony  wschodniej  i  zachodniej  farmy  wiatrowej,  które  są

zlokalizowane najbliżej farmy wiatrowej. 

Burmistrz  w  momencie  wydania  decyzji  środowiskowej  musi  zawrzeć  w  niej  te

warunki. Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani o tym, że działki sąsiadujące z

terenem, na którym będzie się znajdowała farma wiatrowa, nie będą mogły zostać

sprzedane  pod  zabudowę.  Dyrektor  poinformował,  że  wydając  postanowienia  do

publicznej wiadomości, nikt z zainteresowanych się nie zgłosił. Dyrektor zaznaczył,

że była bardzo zdziwiony tym faktem. 

Dyrektor  poinformował, że I etapem jest  wydanie decyzji  środowiskowej – oceny

oddziaływania  na  środowisko.  Od  decyzji  środowiskowej  przysługuje  odwołanie.

Natomiast kolejnym jest wydanie pozwolenia na budowę. Dyrektor poinformował, że

do chwili obecnej taka decyzja nie została jeszcze wydana.  

Dyrektor poinformował, że jego prywatnym zdaniem tworzenie farm wiatrowych jest

dobrym  pomysłem,  ponieważ  po  wejściu  do  UE  Polska  ma  określoną  ilość

wytwarzania energii  z  tzw. źródeł  odnawialnych.  Farmy wiatrowe są przyszłością

energetyki. Jednak powinny być one usytuowane na terenach niezbudowanych. 

Radna – Izabela Sosnowicz -Ptak – poinformował, że niewątpliwie farmy wiatrowe

są przyszłością energetyki, jednak należy zwrócić uwagę na to, że farma, o której

mówi ma znajdować sie w granicach miasta. Sprawa dotyczy ul. Nasielskiej oraz ul.

Warszawskiej.  Zaznaczyła,  że  jest  to  rejon,  gdzie  miała  przebiegać  obwodnica.

Ziemie te były zablokowane przez ok. 30 lat. Dopiero od niedawna można było się

tam budować, powstały osiedla. Obecnie są tak podzielone działki, rozpoczęła się

budowa domów. Właściciele  działek  mają pozwolenia  na  budowę.  Szokujący dla



Radnej  jest  fakt,  że  2  zabudowania  znajdują  się   w  rejonie  bezpośredniego

zagrożenia. Radna poinformowała, że należy mieć tą sprawę na uwadze, ponieważ

bezpośrednio dotyczy ona Miasta Pułtusk.
Dyrektor  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – p. S. Jaworowski

–  podsumowując  poinformował,  że  ze  strony  Starostwa  Powiatowego  zostało

uczynione wszystko. Dalsze decyzje należą już do Burmistrza Miasta Pułtusk. Czy

zostanie wydana pozytywna decyzja środowiskowa, czy odmowna. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – zapytał kto jest odpowiedzialny za

wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
Dyrektor  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – p. S. Jaworowski

– poinformował, że należy to do kompetencji Burmistrza. 
Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że dziwi go trochę,

że istnieją już dwa budynki, w okolicy, których ma powstać farma wiatrowa. 
Dyrektor  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – p. S. Jaworowski

–  poinformował,  że  właśnie  dlatego  Starostwo  wydało  warunki  aby  decyzja

środowiskowa  została  sporządzona  w  taki  sposób  aby  poziom  hałasu  nie  był

przekroczony. Starostwo nie ma prawa odmówić decyzji  środowiskowej.  Może to

zrobić tylko Burmistrz. 
Radna – p. H. Pielachowska – poinformował, że w lipcu miał być gotowy projekt na

ul.  Grabową,  czy  ten  projekt  został  wykonany?  Czy  Zarząd  Powiatu  przeznaczy

jakieś środki pieniężne na rozbudowę chodnika?
Starosta – poprosił o udzielenie odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

w Pułtusku.
Dyrektor  Zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – p.  K. Strzyżewski –

poinformował,  że  w  została  zakończona  dokumentacja  techniczna  na  chodnik  i

wykonanie nawierzchni asfaltowej. W dniu wczorajszym zakończone zostały prace

geodezyjne.  Podkłady  geodezyjne  zostały  przekazane  projektantowi  i  od  jutra

rozpoczną się prace wykonania projektu. 

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku



obrad   

Przystępujemy  do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Przewodniczący podziękował za udział w obradach trzydziestej Sesji  Rady Powiatu

radnym  i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław

Czerski  zamknął  XXX  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.15.20

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski

Sylwia Sekutowicz 


