Protokół Nr X/03
X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 28 listopada 2003 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył
X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji i uchwał.
Ad.2, 3.
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku
obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Zapytał, czy są wnioski w
sprawie zmian w porządku obrad. W związku z brakiem wniosków w
powyższej sprawie, Przewodniczący zarządził przejście do punktu 3
porządku

obrad

-

Przyjęcie

protokółu

IX

Sesji

Rady

Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne
wnioski ani uwagi dotyczące protokółu dziewiątej

Sesji Rady Powiatu.

Ponieważ nikt z Radnych nie zgłosił uwag ani wniosków do protokółu,
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu dziewiątej
Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Rada Powiatu w Pułtusku przyjęła Protokół Nr IX/03.
Radny K. Majewski – zwrócił uwagę, iż nie było poddane pod głosowanie
przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący – wszyscy Radni wcześniej otrzymali porządek obrad, w pkt
2 nie zostały zgłoszone zmiany do przedstawionego porządku IX Sesji, w
związku z powyższym uznaje się, że został on przyjęty.
Radny K. Majewski – podkreślał, iż jest to dywagacja , gdyż mogłoby okazać
się, że ktoś z Radnych jest przeciwny przyjęcia proponowanego porządku
obrad.
Przewodniczący – w związku z powyższym zarządził głosowanie nad
przyjęciem proponowanego porządku IX Sesji Rady Powiatu
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Porządek IX Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad.4,5
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu czwartego
porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. W związku z brakiem
interpelacji, Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia
sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku (za III kwartały).
Przewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdań
finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w

Pułtusku (za III kwartały) i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na Sali Rady
Uchwała nr X/79/03 została podjęta.

Ad. 6
Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (położonej w
Szyszkach)
Zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie proponowanej
uchwały.
Radny K.Majewski – odnośnie pkt 6 i 7 porządku obrad, podkreślał, że
zgodnie z projektem uchwały Radni mają głosować „za” sprzedażą
nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, w związku z czym
prosił o podanie przybliżonej wyceny majątku.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – S.
Niedzielska – poinformowała, że powyższe pytanie zostało zadane i była na
nie udzielona odpowiedź na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Wycena zostanie przeprowadzona dopiero, jeżeli Rada Powiatu udzieli zgodę
na sprzedaż nieruchomości. W przypadku odmowy udzielenia zgody, tego
typu operat szacunkowy zawsze jest kosztowny, bo opracowanie takiej
ekspertyzy zlecane jest „na zewnątrz”. Po wyrażeniu zgody przez Radę
Powiatu zostaną podjęte kolejne czynności, czyli sporządzenie wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na posiedzeniu Komisji
podawane były wartości nieruchomości z Kart Inwentaryzacyjnych. Wartość
rynkową określi rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami i wartość ta będzie stanowiła punkt wyjściowy do
określenia ceny sprzedaży nieruchomości (oprócz wartości, w cenie
uwzględniane są koszty podziału geodezyjnego i koszty sporządzenia operatu
szacunkowego).
Dyrektor

podała

wartości

nieruchomości

wykazane

w

Kartach

Inwentaryzacyjnych, podkreślając, że są to wartości nie stanowiące podstawy
do sprzedaży tej nieruchomości, są to wartości „mocno” przybliżone:

Nieruchomość

położona w Szyszkach – wartość podana

na datę

komunalizacji, czyli 31.12.1998r.
- wartość gruntu – 7,8 tys zł
- wartość budynku - 3,7 tys.zł
Nieruchomość położona w Nowym Mieście –
- wartość gruntu – 21 tys zł
- wartość budynku – 20 tys.zł
Decyzje komunalizacyjne zostały wydane w bieżącym roku
Starosta – poinformowała, że obydwie nieruchomości są majątkiem po
byłych filiach ZSR m. J. Dziubińskiej w Golądkowie. W przypadku Nowego
Miasta, nieruchomość została przekazana w latach 80-tych przez Gminę
Nowe Miasto na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych. Doszło do sporu
pomiędzy Starostą, reprezentującym Zarząd Powiatu a Wójtem Nowego
Miasta, który uważa, że w związku z tym, że ponieważ powyższa
nieruchomość była przekazana

przez Gminę Nowe Miasto, to obecnie

powiat pułtuski, jako prawowity właściciel powinien ją oddać. Do czasu
powstania samorządów (1990 r.) terenowy organ administracji państwowej –
czyli Naczelnik Gminy reprezentował Skarb Państwa, więc nieruchomość nie
została przekazana przez samorządową gminę, tylko przez Skarb Państwa.
Przewodniczący- odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
(położonej w Szyszkach) i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

1

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/80/03 została podjęta
Ad. 7
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (położonej w
Nowym Mieście). Ponieważ nikt z radnych nie zgłaszał uwag i wniosków w

sprawie powyższej uchwały, Przewodniczący odczytał projekt uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

1

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/81/03 została podjęta
Ad. 8
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty

od

opłat

rocznych

z

tytułu

trwałego

zarządu

nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego. Ponieważ nikt z radnych nie
zgłaszał

pytań

ani

wniosków

w

sprawie

proponowanej

uchwały,

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
nieruchomościami Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/82/03 została podjęta
Ad.9
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Pułtuskiego.
Poinformował, że Rada Powiatu w dniu 11 grudnia 2002. uchwałą w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego, przyznała Staroście miesięczny
dodatek specjalny na okres jednego roku, który przestaje obowiązywać z
dniem 10 grudnia 2003r. W związku z tym , że rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, dopuszcza
możliwość przyznania dodatku specjalnego na czas nieokreślony, wobec
powyższego Przewodniczący zaproponowanował, aby Staroście został
przyznany dodatek specjalny na czas trwania kadencji. Zmiana uchwały nie
powoduje podwyżki wynagrodzenia miesięcznego Pana Starosty.
Ponieważ nikt z Radnych nie zgłaszał pytań ani wniosków, Przewodniczący
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – był obecny na Sali Rady.
Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/83/03 została podjęta
Ad. 10
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu
zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, ul.
Tysiąclecia i ul. Mickiewicza”. Przewodniczący poprosił Pana Starostę o
zabranie głosu w powyższej sprawie.
Starosta – poinformował, że budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła
II, ul. Tysiąclecia i ul. Mickiewicza byłaby zrealizowana wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim przy wykorzystaniu środków Banku Światowego na
poprawę

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

(konieczność

podpisania

Porozumienia). Inwestycja zostałaby wykonana w 2004 r. Zarząd Powiatu
wystąpił z propozycjami poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu:
- ul. Tartacznej, ul. Wyszkowskiej (droga powiatowa, droga wojewódzka),

- Al. Woj. Polskiego, ul. 17 Sierpnia, ul. Białowiejska (droga powiatowa,
droga wojewódzka),
- ul. Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia i ul. Mickiewicza.
W związku z dużą liczbą złożonych wniosków, należało skoncentrować się
na jednej propozycji. Starosta poinformował, że natężenie ruchu w Pułtusku
jest takie, jak na autostradach, czyli powyżej 20 tys pojazdów/dobe. Rondo
przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia i ul. Mickiewicza
zostało wybrane z m.in. ze względu na duże natężenie ruchu związane z
lokalizacją

kilku

wydziałów

WSH

w

Pułtusku,

Biblioteki

WSH,

supermarketu, osiedla mieszkaniowego, licznych hurtowni (były „GS”) oraz
tym, że nie powinno być problemów gruntowych (są to drogi powiatowe i
droga gminna). Szacunkowa wartość całego zadania ok. 205 tys.zł.
Wiceprzewodniczący Z. Wiernicki – zapytał, czy nie będzie potrzeby
przebudowy całości ulic. Może rondo zostałoby zlokalizowane w innej części
ulicy, gdyż należy uwzględnić obecne naniesienia a przy obecnej szerokości
ulic, duży pojazd nie objedzie tego ronda , jeżeli zostanie ono podniesiono
ok. pół metra w górę.
Radny K. Majewski – przychylił się do głosu Wiceprzewodniczącego Z.
Wiernickiego. Wyraził swoje wątpliwości, czy na skrzyżowaniu ulic „zmieści
się” rondo, uważa że należałoby rozważyć zainstalowanie sieci „świateł
wyłapujących”. Należałoby uzyskać w powyższej sprawie opinię ekspertów.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – K.Strzyżewski – przed
przystąpieniem do realizacji ronda, zostały przygotowane koncepcje budowy
ronda – uwzględniające jego większy i mniejszy promień. Obecnie została
przygotowana dokumentacja geodezyjna, planowane są pewne korekty
łuków. Koncepcje uwzględniają również, że ul. Mickiewicza będzie obciążona
ruchem samochodów ciężarowych („GS”). Wysepka może być wykonana z
kostki PREFABRUK i wówczas można częściowo na nią najechać.

Zainstalowanie świateł drogowych nie byłoby tańsze niż budowa ronda
(rondo powoduje upłynnienie ruchu).
Przewodniczący – podkreślał, że rondo będzie rozwiązaniem problemów
związanych z natężonym ruchem, ale jednocześnie może być zagrożeniem
ruchu pieszych.
Ponieważ już nikt z Radnych nie zgłaszał pytań i wniosków, Przewodniczący
odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu
zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, ul.
Tysiąclecia
i ul. Mickiewicza i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

1

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/84/03 została podjęta
Przewodniczący o godz. 1655 zarządził 15 minutową przerwę w obradach .
Przewodniczący o godz.1710 wznowił obrady.
Ad. 11
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.
Skarbnik –poinformowała, że projekt uchwały wiąże się z finansowaniem
oświaty. Od początku roku wiadomym było, iż środki przeznaczone na
oświatę są niewystarczające. Na początku roku szacowana wysokość
brakujących środków to ok.1 mln zł. Po wykonaniu trzech kwartałów 2003
roku powyższa wielkość potwierdziła się, gdyż brakuje ok. 1,2 mln zł. W
związku z powyższym Zarząd Powiatu podejmował różne działania w celu
zabezpieczenia finansowania oświaty, bez zaciągnięcia kredytu. Po analizach i

dyskusji na posiedzeniach Zarządu oraz po dokonaniu zmian i podjęciu
działań oszczędnościowych m.in. w szkołach i placówkach oświatowych,
przekładając pewne płatności z miesiąca grudnia na styczeń (zgodnie z
przepisami). Minimalne środki na „egzystencję w oświacie” jest to kwota
435.000 zł. W związku z powyższym na podstawie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych podjęto próbę przełożenia terminu płatności
składek ZUS
na rok 2004. Po negocjacjach z Dyrektorem ZUS O/Ciechanów uzyskano
przesuniecie terminów płatności składek ZUS – część pracodawcy i FP za
miesiąc październik (wpłata do 5.01.04) i listopad (wpłata do 5.02.04).
Uzyskane w wyniku powyższych działań środki – kwota ok. 235.000 zł.
Liczono, że ok. 200.000 zł zostanie uzyskane z 1% rezerwy MENiS (środki na
wzrost zadań od 1.09., indywidualne nauczanie, odprawy dla nauczycieli,
inne zdarzenia losowe).Jednak (mimo braku oficjalnej odpowiedzi ) uzyskano
informację, że powyższe zadania nie będą w 100% finansowane (gdyż środki
1%

rezerwy

MENiS

są

niewystarczające).

W związku z tym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesienia i zmiany w
ramach budżetów jednostek. Uzyskana w wyniku podjętych działań łączna
kwota
ok. 415.000 zł. Zarząd planuje kolejną, niewielka zmianę w budżecie, która
nastąpi w grudni br. Powyższe działania zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniach komisji - Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury
Fizycznej i Spraw Społecznych z udziałem Dyrektorów szkół i placówek
oświatowych

oraz

Budżetu

i Finansów. Skarbnik poinformowała, że do przedstawionego i omówionego
na posiedzeniach komisji projektu uchwały zostały wprowadzone następujące
zmiany:

- wprowadzenie 8.000 zł – jest to pomoc rzeczowo-finansowa z Gminy
Obryte na dofinansowanie zadania – przebudowa drogi i chodnika przy
Gimnazjum w Obrytem (w budżecie ZDP),
- wprowadzenie dodatkowych środków dla Domów Pomocy Społecznej:
DPS w Obrytem – kwota 10.000 zł i DPS w Ołdakach – kwota 16.875 zł.
Ponieważ nikt z Radnych nie zgłaszał pytań ani wniosków, Przewodniczący
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/85/03 została podjęta
Ad. 12
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

na

2003r.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.
Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały wiąże się z decyzją Prezesa
PFRON dotycząca zwiększenia środków o kwotę 53.905 zł z przeznaczeniem
na rehabilitację społeczną. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały
określa zadania, na które przeznacza środki Funduszu (przekazywane przez
Prezesa PFRON).
Ponieważ nikt z Radnych nie zgłaszał pytań ani wniosków, Przewodniczący
odczytał projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r. i zarządził
głosowanie nad jej przyjęciem
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/86/03 została podjęta
Ad. 13
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia statutowego zakresu
świadczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
Wicestarosta – przypomniał, że Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie
przekazanie nieruchomości – Ośrodków Zdrowia w formie darowizny Ośrodki Zdrowia w Przewodowie i w Szyszkach. Kolejnym etapem jest
podjecie uchwały w sprawie ograniczenia statutowego zakresu świadczeń
SPZOZ w Pułtusku. Wicestarosta poinformował o pozytywnej opinii
Dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego nt. powyższej
uchwały z zastrzeżeniem, że zostaje podjęta 28 listopada br. (kserokopia pisma
stanowi załącznik do nin. protokółu).
Radny K. Majewski – podkreślał, że Radca Prawny potrzebny jest na Sesji
Rady Powiatu po to, aby przestrzegał by wszystkie uchwały podejmowane
były zgodnie z prawem i właściwie tylko w tej kwestii powinien się
wypowiadać, a nie w kwestii czy Radny ma prawo się odwoływać, bo uważa
że uchwały zostały „źle podjęte”, czy nie

ma takiego prawa. Radny

poinformował Radnych i gości, że każdy z mieszkańców powiatu pułtuskiego
jeżeli uważa, że uchwała posiada uchybienia lub jest niezgodna z prawem, ma
prawo w ciągu 30 dni odwołać się – złożyć zażalenie do Wojewody. W
związku z tym, Radca Prawny wprowadził w błąd Przewodniczącego,
Radnych i zaproszonych gości.
Radca Prawny – B.Sokalski – wyjaśnił, powołując się na protokół Sesji, że
informował o tym, że Radny nie może składać skargi na uchwałę.
Wprowadzenie w błąd jest w chwili obecnej, gdy Radny Majewski mówi, iż

każdy może zaskarżać uchwałę. Każdy, ale nie dodał Radny, którego interes
prawny został naruszony – a to jest istotne.
Przed głosowaniem Radny Dariusz Mikuś oświadczył, że ponieważ uchwała
dotyczy jego interesu prawnego nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący -

odczytał projekt uchwały w sprawie ograniczenia

statutowego zakresu świadczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem
Za

14

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Dwóch radnych był nieobecny na sali Rady
Uchwała nr X/87/03 została podjęta
Ad.14
Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Stanowisko w sprawie lokalizacji cywilnego portu lotniczego w
Modlinie. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
Wicestarosta – przypomniał, że na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady
Powiatu proponowane było przyjęcie tego stanowiska.

Wicestarosta

poinformował, iż uczestniczył w dwóch spotkaniach w dniach 27
października i 24 listopada br., które odbyły się w Nowym Dworze
Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób. Z opinii specjalistów
a szczególnie tych, którzy przez wiele lat starowali i lądowali w Modlinie,
wynika, że jest to jedyna z najlepszych lokalizacji ze względu na warunki,
które tam panują. W zasadzie jest tylko jeden minus – te tereny nawiedzają
ptaki. Decyzja należy do Rządu RP. Posłowie,

senatorowie oraz inni

osobistości z życia politycznego - obecni na spotkaniu w sprawie budowy
lotniska w Modlinie są gorącymi zwolennikami budowy lotniska w Modlinie
i wspierają władze w Nowym Dworze Mazowieckim w jego realizacji.

Zlokalizowanie międzynarodowego portu lotniczego w Modlinie jest szansą
na szybki rozwój całego regionu północnego Mazowsza. Dzięki realizacji tej
inwestycji nastąpi ożywienie gospodarcze i społeczne, powstanie wiele
nowych miejsc pracy. Wicestarosta prosił o wsparcie władz Nowegodworu
poprzez przyjęcie stanowiska.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił treść stanowiska w
sprawie lokalizacji cywilnego portu lotniczego w Modlinie i zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem:
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Stanowisko zostało przyjęte.
Ad. 15
Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Informacja nt. rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu.
Starosta Pułtuski poinformował, że w związku z tym, iż Krzysztof
Wróblewski objął stanowisko Wiceprezesa Towarzystwa

Budownictwa

Społecznego w Pułtusku , w dniu 6 października 2003r. złożył rezygnację z
funkcji członka Zarządu Powiatu.
Starosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 31c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę o
rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu, zwykłą
większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku.
W związku z tym, że w terminie do dnia 5 listopada 2003r. (w którym mija 1
miesiąc od dnia złożenia rezygnacji ) nie planowane było posiedzenie Rady
Powiatu w Pułtusku, zgodnie z art. 31 c ust. 2 cyt. ustawy, przyjęcie

rezygnacji Pana Wróblewskiego nastąpiło z upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała, tj. 30 listopada 2003r.
Starosta podziękował Krzysztofowi Wróblewskiemu za roczna pracę w
Zarządzie Powiatu w Pułtusku. Starosta przypomniał, że p. Wróblewski –
zarówno jako radny I kadencji jak i członek Zarządu Powiatu – II kadencji,
bardzo interesował się sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa
publicznego. Pan Wróblewski został również powołany do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku , z którego porad dot. bezpieczeństwa
publicznego i nie tylko bardzo chętnie Starosta korzystał. Starosta
podziękował p. Wróblewskiemu za pracę w Zarządzie Powiatu.
Przewodniczący Rady, w związku z zakończeniem pracy w Zarządzie
Powiatu w Pułtusku, w imieniu Rady Powiatu i własnym podziękował p.
Krzysztofowi Wróblewskiemu za działania podejmowane na rzecz lokalnej
wspólnoty , za pomoc i życzliwość. Życzył wielu osiągnięć zawodowych ,
radości i szczęścia w życiu osobistym.
Pan Krzysztof Wróblewski serdecznie podziękował Staroście, Wicestaroście,
Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, członkom Zarządu, Przewodniczącemu Rady,
koleżankom i kolegom Radnym, dyrektorom jednostek, pracownikom
powiatu, za dobrą współpracą
Ad. 16
Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Informacja nt. uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu

Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o zabranie głosu.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w okresie od poprzedniej Sesji do dnia
dzisiejszego Zarząd Powiatu podjął dwie uchwały.
- uchwałę Nr 51/03 z dnia 29 października 2003r.. Uchwała zawiera dotację
celową w wysokości – 11.000zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami. Dotacja została przeznaczona na wydatki –
gospodarka gruntami

- uchwałę Nr 54/03 z dnia 27 listopada 2003r.. Uchwała zawiera dotacje
celową 85.000zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów na podstawie art. 61b ust.
1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonano
zmian budżetu na 2003r. Kwota łączna ok. 17.000zł z rodzin zastępczych
oraz kwotę 10.900zł z placówek opiekuńczo – wychowawczych
przeznaczono na oświatę.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem informacji nt. uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w
budżecie powiatu.
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Informacja została przyjęta.

Ad. 17
Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady
Powiatu.
Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na
piśmie.
Prosił o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu :
Za

15

Przeciw

-

Wstrzymało się

-

Jeden radny był nieobecny na sali Rady
Ad. 18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Informacja została przyjęta.

Interpelacje nie zostały zgłoszone.
Ad. 19
Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radny K. Majewski poinformował, że w tracie obrad Przewodniczący
poszczególnych Komisji nie przedstawili opinii komisji o tematach będących
przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. Prosił o przedstawienie powyższych
opinii.
Druga sprawa dot. udzielenia pomocy na rzecz odbudowy Kościoła pw.
Świętego Rocha w Sadykrzu. Radny zaproponował, aby Radni Rady Powiatu
przekazali miesięczną dietę na rzecz odbudowy Kościoła.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinie Komisji zostały złożone na
piśmie do Biura Rady. Przewodniczący przedstawił opinie Komisji , które
stanowią załącznik do protokółu.
Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie
Rady Społecznej SP ZOZ , podczas którego m.in. analizowano przychody i
koszty działalności podstawowej SP ZOZ za III kwartały 2003r. W celu
przybliżenia

kosztów

działania

poszczególnych

oddziałów

szpitala

przekazaliśmy Szanowanym Radnym powyższą informację na piśmie.
Radny K. Majewski przypomniał, że zgłosił jeszcze jeden wniosek dot.
przekazania miesięcznej diety na odbudowę Kościoła w Sadykrzu.
Radny Z. Wiernicki uważa, że każdy radny powinien indywidualnie podjąć
decyzję w sprawie przekazania diety na odbudowę Kościoła w Sadykrzu.
Radca Prawny poinformował, że Rada Powiatu nie może zobowiązać
radnego do przekazania diety
Radny K. Majewski uważa, że decyzję dot. przekazania diety na rzecz
Kościoła w Sadykrzu pozostawia sumieniom radnych.
Ad. 20

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękował za udział w obradach X Sesji Rady Powiatu radnym i
zaproszonym gościom. Obrady X Sesji Rady Powiatu zostały zamknięte.
Na tym protokół zakończono.
Sesja zakończyła się o godz. 19 25
Protokółowały:
Bogumiła Przybyłowska Dorota Sobotka

Przewodniczył obradom:
Przewodniczący Rady Czesław Czerski

