
Protokół nr XX/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 czerwca 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1 Otwarcie Sesji 

Przewodniczący Rady – Pan Czesław Czerski -  otworzył  dwudziestą  Sesję

Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w

posiedzeniu  uczestniczy  13  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, Wójtów

Gmin Powiatu Pułtuskiego oraz Burmistrza Pułtuska, przedstawicieli prasy

oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący Rady – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego

porządku obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali proponowany porządek

obrad dzisiejszej Sesji. Zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku

obrad? 

Starosta Pułtuski   – poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje uzupełnić

porządek  obrad  o  punkt   Podjęcie  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do

realizacji  projektu  pt.  „Profesjonalny  pracownik  Powiatowego  Urzędu

Pracy w Pułtusku”.  



Dodał, że projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  który  obejmuje  dofinansowanie

szkoleń pracowników zatrudnieniowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w

Pułtusku.  Wartość projektu 69300zł.

Poinformował,  że projekt będzie  realizowany od 1 września 2008 r. do 31

grudnia 2008 r.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Zarządu  Powiatu

dotyczącym  uzupełnienia  porządku  obrad  o  punkt   Podjęcie  uchwały  w

sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Profesjonalny  pracownik

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku”.  

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu XVIII i XIX  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności   Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie  Oddział  w

Pułtusku 



6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  za  I

kwartał 2008r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Wysoka

jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”. 

8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  pracowników  niektórych

jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008r. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty

Pułtuskiego.

12a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.

„Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku”.  

13.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2008r.

14.Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

17.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 



Ad. 3 

Przewodniczący Rady  - zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego

porządku  obrad  Przyjęcie  protokołu  osiemnastej  i  dziewiętnastej  Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne

wnioski ani uwagi dotyczące protokołów Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem protokołów  osiemnastej i dziewiętnastej Sesji Rady Powiatu

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokóły Nr XVIII/08 oraz XIX/08 zostały przyjęte. 

Ad. 4 

Przewodniczący  Rady   -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o

przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław

Barkała –  poinformował,  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Promocji  na



posiedzeniu  w  dniu  19  czerwca  2008r.   pozytywnie  zaopiniowała  tematy

będące przedmiotem obrad XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Zastępca  Przewodniczego  Komisji  Spraw  Społecznych  –  Pani  Izabela

Sosnowicz  -  Ptak –  poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych  na

posiedzeniu  w  dniu  19  czerwca  2008r.   pozytywnie  zaopiniowała  tematy

będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. .

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  –  Pan  Wojciech  Żukowski –

poinformował,  że  Komisja  Bezpieczeństwa  obradowała  na  posiedzeniu  w

dniu 19 czerwca 2008r. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – Pani Henryka Pielachowska -

poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała na posiedzeniu

w dniu 19 czerwca  2008r. oraz w dniu dzisiejszym. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem obrad  XX

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Ad. 5 

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Przyjęcie  sprawozdania  z  zakresu  działalności

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w

Warszawie Oddział w Pułtusku 



Przewodniczący Rady poinformował,  że sprawozdanie Radni otrzymali  na

piśmie.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził   głosowanie  nad

przyjęciem sprawozdania

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 6

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2008r.

Przewodniczący Rady zapytał  czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 2 Radnych 

Uchwała Nr XX/147/08 została podjęta.

Ad. 7

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu



porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie:  przystąpienia do realizacji

projektu  „Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie

pułtuskim”. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/148/08 została podjęta.

Ad. 8

Przewodniczący Rady  -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników

niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/149/08 została podjęta.



Ad. 9

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  udzielenia  pomocy

finansowej

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/150/08 została podjęta.

Na salę obrad wszedł radny Krzysztof Pieńkos.

Stan Radnych obecnych na Sesji - 14 . 

Ad. 10

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na

2008r. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/151/08 została podjęta.



Ad. 11

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Powiatu

Pułtuskiego.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/152/08 została podjęta.

Ad. 12

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wynagrodzenia

Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie?

Wiceprzewodniczący Rady – p. Krzysztof Łachmański – zapytał o ile Starosta

Pułtuski będzie miał wyższe wynagrodzenie?

Przewodniczący – odpowiedział, że podwyżka wyniesie  1200 zł. brutto. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej pod-

jęciem 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/153/08 została podjęta.



Ad. 12a

Przewodniczący Rady - zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do realizacji

projektu  pt.  „Profesjonalny  pracownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

Pułtusku”. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały i  za-

rządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XX/154/08 została podjęta.

Ad. 13

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu porządku obrad  Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w

sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Przewodniczący Rady - poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik  Powiatu –  poinformowała,  że  od  ostatniej  Sesji  Rady  Powiatu

Zarząd Powiatu podjął dwie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na

2008r:

– uchwałę nr 119/08 z dnia 7 maja 2008r.

zmiana  polegała  na  wprowadzaniu  do  budżetu  powiatu  dotacji  celowej  w

wysokości 42.828 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Pułtusku  oraz  dotacji  celowej  w wysokości  2.400  zł  z  przeznaczeniem na

stypendia dla uczniów.



– uchwałę nr 123/08 z dnia 11 czerwca 2008r.

zmiana  dotyczyła  planu  finansowego  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru

Budowlanego  w  Pułtusku,  tj.  przeniesiono  kwotę  8.300  z  paragrafu

wynagrodzenia osobowe na paragraf wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie.

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 14

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu  porządku  obrad   Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i

realizacji uchwał Rady Powiatu. 

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na

piśmie. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych,  chciałby  zabrać  głos  w

powyższej sprawie?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 



Ad. 15

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

W pkt 4 nie zostały złożone żadne interpelacje.  

Ad. 16

Przewodniczący  Rady -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego

punktu porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie złożyli żadnych wniosków i oświadczeń.

Ad. 17

Przewodniczący  Rady   -  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego

punktu porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach dwudziestej Sesji Rady Powiatu - Radnym

i zaproszonym gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski

zamknął  XX  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.50

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

Bogumiła Przybyłowska 


