
Protokol Nr IV/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 3 stycznia 2019r. 

poczcitek posiedzenia — godz. 15.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl czwartq Sesje Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecno§ci w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 osob stanowi quorum 

pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, Przedstawicieli gmin, 

Przewodniczqcych rad gmin, W6jt6w, kierownikow jednostek organizacyjnych, 

szefow slu2b, inspekcji i straZy, prase prase i wszystkich zgromadzonych na 

dzisiejszej Sesji." 

Przewodniczqcy poinformowal, iz w dniu 28 grudnia 2018r., 

do Przewodniczqcego Rady Powiatu wplynql wniosek Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku o zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym. 

W zwiqzku z powy2szym termin Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy, 

a przekazany porzqdek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z tre§ciq 

przekazanq przez wnioskodawce. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz radni otrzymali porzqdek Sesji. Zapytal 

czy sq wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad? 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian, 

porzqdek Sesji bedzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na 

posiedzenie Rady. 
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Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Podjccie uchwaly w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczgcego Rady Powiatu 

do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu sluZbowego dla 

Przewodniczqcego. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

5. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego. 

7. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

8. Zamkniccie Sesji. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienie 

opinii Komisji, ktore odbyly sic przed rozpoczcciem Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyne Estkowskq, 

poinformowala, iz Komisja Spraw Spolecznych pozytywnie zaopiniowala 

porzqdek obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

iz Komisja Bezpieczenstwa pozytywnie zaopiniowala wszystkie wnioski, ktore 

byly na dzisiejszej Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji BudZetu i Finansow Pan Wojciech Zukowski, 

poinformowala, iz Komisja Budzetu i Finansow pozytywnie zaopiniowala tematy 

bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata 

Chelstowska — poinformowal, iz Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

pozytywnie zaopiniowala projekty uchwal. 
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Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczqcego Rady 

Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu sluibowego dla 

Przewodniczqcego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

wskazania Wiceprzewodniczgcego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania 

polecenia wyjazdu sluThowego dla Przewodniczqcego i zarzqdzil glosowanie nad 

jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr IV/32/2019 zostala podjyta. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr IV/33/2019 zostala podjyta. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 

grudnia 2018r. 
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Przewodniczqcy zwrOcil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny P. Brodzki- cyt. „ja jeszcze raz chcialem zaapelowae do paristwa radnych, 

do Zarzqdu, do Starosty o boisku pilkarskim pelnowymiarowym, ktore by moglo 

powstae w naszym mie§cie. Wiem ze jest to cicZko w tej chwili doloZye takq 

pozycjq do bud2etu ale uwazam ze powinni§my oczywi§cie za patistwa poparciem 

pod.* jakies inicjatywy z gminq PuItusk Zeby takq inwestycje wykonae. Nie 

wiem w jakim czasie w le po prostu w jak najszybszym jaki bedzie to moZliwy. 

Mowilem o zeszlej radzie o potrzebie klubow pilkarskich i ile osob to inwestycja 

dotyczy. Jeszcze raz podkreSle, ze jest to bardzo dobry czas na takie inwestycje, 

poniewaZ dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w naszej gminie w 

ostatnim czasie byly dosye pokaine i ten trend uwaZam trzeba wykorzystaa na 

poprawe infrastruktury sportowej bo jak widae funkcjonuje. A przy wspOlpracy z 

miastem udzial powiatu mote bye naprawdc niewielki. Tak chcialbym 

zaapelowae Zeby pod* w najblizszym czasie takie rozmowy". 

Radna K. Estkowska- cyt. „mo2e jednocze§nie jako wniosek do Komisji Spraw 

Spolecznych o podjccie takiej dyskusji na ten temat. Do planu pracy Komisji na 

ten rok" 

Starosta Pultuski- cyt. „jak wspominalem na Komisji jest to zadanie miasta i 

troche wychodzimy przed szereg. My*, ze to miasto powinno wyj§e z takq 

propozycjq. Ewentualnie jakq widzi koncepcjc, jaki rozw6j tego stadionu i w tedy 

my molemy sic ustosunkowae. My§le ze z drugiej strony powinien bye glos. Czy 

jest jeszcze dobry klimat? Skladali§my wniosek o dofinansowanie do ZS im. B. 

Prusa i tych §rodkow nie dostali§my, zabraklo §rodkow. Wniosek byl zioZony 

dobrze, wszystko tak jak naleZy ale zabraklo §rodkow." 

Przewodniczqcy Rady- „§rodkow od paristwa bo my swoje §rodki 

zabezpieczyli§my do zloZenia wniosku" 

Radny K. Lachmaliski- cyt. „ja odniosc sic jeszcze do Pana Starosty wypowiedzi. 

A dlaczego nie mote bye to zadaniem powiatu, budowa boiska? Ja mySle, ze to 

wnioski, ktore padaly na Komisjach przed godzin sq naprawde trafnymi 

wnioskami. Moim zdaniem ustawa o samorzq.dzie powiatowym nie wyklucza 

starania sic o takie zadanie. " 
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Starosta Pultuski- cyt. „ nie jeste§my wlakicielem gruntOw, po pierwsze po 

drugie ja naprawdc bardzo ....zorganizuje takie spotkanie aby§my sic przeszli po 

szkoiach i zobaczyli jakie sq potrzeby. Stan lazienek, sal, wyposaZenia....my§le, 

ze sq wicksze potrzeby dzi§ aby wyposaZy6 w dobre narzedzia to szkoiy i 

wyremontowa6 nasze placowki. A kolejnym zadaniem byloby mote zastanowie 

sic czy to boisko wspolfinansowae z Gminq Pultusk". 

Radna K. Estkowska- cyt. „zdecydowanie tak, bo Ze§my dyskutowali na ten temat 

na komisji i Zeby nie wynikio tutaj rozbieZnok naszych stanowisk. Zdecydowanie 

tak bo wiemy jakie sq potrzeby i niewyczerpana lista jest. Natomiast chodzi o tak 

wiedze , o takie przygotowanie jakby zapotrzebowania na tego rodzaju bonusy bo 

mOwimy, ze to akurat jest zadanie miasta. Natomiast chodzi o uZytkownikow nie 

tylko ze szkol podstawowych, gimnazjow ale rownieZ szkoly ponadgimnazjalne 

i ludzi doroslych. Ja wiem ile osob korzysta u mnie z boiska, takich ()sob zupeinie 

niezwiqzanych ze szkoiq i chodzi tylko o taka orientacje w temacie, nie 

zadaniowo, Zeby nie bylo ze wychodzimy przed szereg bo jestem daleko od 

wynajdowania takich tematow poza nasze zadania kt6rych oczywikie nie 

rozpoczyli§my jeszcze z tych ktore wymagajq szybkiego rozwiqzania. Chodzi 

tylko i wylqcznie o zorientowanie sic na ile jakby temat po stronie miasta jest juZ 

rozpoczety, czy jest w planach. Jakie sq w og6le moZliwoki zeby takie boisko 

powstalo." 

Przewodniczqcy Rady- „Szanowni Patistwo rozmawiali§my poi Komisji na ten 

temat. Traktujmy to jako gios w dyskusji. Nie trzeba sic przekonywa6 Zeby usiqk 

i temat oinowio, taka jest prawda. I wybrae pewne priorytety jak powiedziai Pan 

Starosta " 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmian uchwaly buthetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 

111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za giosowalo 	17 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 
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Uchwala Nr IV/34/2019 zostala podjyta. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzgdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie powolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny M. Cichowicz- cyt. „Szanowni Panstwo z informacji jakie uzyskali§my na 

posiedzeniu Komisji od Pani Renaty KrzyZewskiej czyli kandydatki na urzqd 

Skarbnika Powiatu, uzyskali§my takq informacje ze Pani KrzyZewska bedzie 

pracowae na 3/4  etatu w powiecie jako Skarbnik i jednocze§nie na 1/4  etatu w 

Pultuskiej Bibliotece a statut biblioteki mowi o dofinansowaniu z pienigdzy 

powiatu w formie dotacji, czy to nie bedzie w sprzeczno§ci w my§1 art. 30 ustawy 

o pracownikach samorzgdowych? Tu chcialbym dowiedziee sic od Pana Radcy 

Prawnego czy nie ma przeciwskazati i sprzeczno§ci?" 

Radca Prawny S. Paszkowski- cyt. „Proszc Panstwa uwazam, ze tutaj nie 

zachodzi taka sprzeczno§e dlatego, ze to dotacja jest przekazywania gminie 

Pultusk. Gmina w ramach kompetencji organow gminy przekazuje instytucji 

kultury to §rodki jako dotacje podmiotowq. Poza tym jest tez taka sytuacja, ze 

GlOwny Ksicgowy w instytucji kultury nie podejmuje decyzji takich 

merytorycznych. To jest kwestia obslugi pod wzglcdem ksiegowym. Natomiast 

je§li chodzi o ten przepis, ktory tutaj przytaczal Pan radny to z ustawy o 

pracownikach samorzqdowych on dotyczy kaZdego pracownika samorzqdowego 

na stanowisku urzedniczym, ktory nie mote wykonywae jakichkolwiek zadan 

kt6re bylyby w sprzeczno§ci z zajeciami ktore wykonuje w ramach obowiqzkow 

sluZbowych a ponadto takich, ktore wywolywalyby uzasadnione podejrzenie o 

stronniczok lub interesowno§6 oraz zajce sprzecznych z obowiqzkami 

wynikajqcymi z ustawy. Nie chodzi tylko i wylqcznie o zatrudnienie ale 

wykonywanie jakichkolwiek roZnych zajee, dlatego ten przepis jest skierowany 

w odniesieniu do pracownika ktory przy wykonywaniu obowiqzkow powinien sic 

kierowae tymi zasadami. Tu trudno jest powiedziee, ze w tej chwili moZna by 

bylo uzasadnie takie stanowisko ze sam fakt zatrudnienia w instytucji kultury i w 

Starostwie Powiatowym w Pultusku to juz wywolywalby zaistnienie tych 
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przesianek. Dlatego uwaam, 2e tej sprzecznoki nie ma". 

Radny M. Cichowicz- cyt. „tu chodzi tez o ten zapis w statucie biblioteki ktory 

tam mOwi, ze powiat pultuski przekazuje pieniqdze na biblioteke, dotacje wicc o 

to chodzi czy to nie bedzie w jaki§ spos6b sprzeczne z tymi zadaniami, ze tu 

jednocze§nie przekazujemy pieniqdze a Pani Skarbnik ma wplyw, nie 

bezporednio mote przekazuje, mote 21e sic wyra2am ale mniej wiccej wiemy o 

co chodzi. Czy nie bedzie tej sprzecznoki pomiedzy tymi dwoma podmiotami?" 

Radca Prawny S. Paszkowski- cyt. „uwaZam , ze tej sprzecznosci nie ma bo 

Skarbnik zatrudniony w Starostwie...ja rozumiem, ze tu pewien zwiqzek jest i 

jakby Skarbnik ma pewien wplyw. Natomiast nie podejmuje tej decyzji, co do 

zadysponowania §rodkami. Takze uwaZam, ze nie zachodzq tego typu 

sprzecznoki, ktore uniemoZliwialyby kandydowanie." 

Radny K. Lachmariski- cyt. „chcialbym uzasadnie opinie Klubu, wnioskodawcq 

jest Pan Starosta i oczywikie jakby nie dyskutujemy z wnioskodawcq , nie 

sprawdzamy czy pani Renata KrzyZewska bcdzie dobrym Skarbnikiem czy nie, 

to Pana Starosty najbliZszy wspOlpracownik. Ja tez wyja§niajqc troche , uchylajqc 

rqbka tajemnicy tez powiem, ze wstrzymywanie sic od glosu to nie jest pani 

Renatko przeciwny, przeciwny to jest jezeli kto§ jest przeciwny. To jest takie 

prawo mamy, bye za, przeciw lub wstrzymae sic. To tak jakby tytulem takiego 

wyja§nienia oczywikie Zyczq.c pani Renacie powodzenia na tym trudnym 

niewqtpliwie stanowisku. 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w 

sprawie powolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podj cciem. 

Za glosowalo 	10 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	7 radnych 

Uchwala Nr IV/35/2019 zostala pocllyta. 

Pani Renata KrzyZewska- cyt. „ja tylko tak krociutko chcialabym paristwu 

podziekowae za poparcie , za powolanie mnie na stanowisko Skarbnika Powiatu 

Pultuskiego, dzickujc za zaufanie, dzickujc Panu Starokie za powierzenie mi tego 

7 



stanowiska. Jest to dla mnie duke wyrOkiienie ale zdaje sobie sprawc, 2e ogromna 

odpowiedzialno§e, duza nowych zadaii take licze na paristwa 2yczliwo§e, 

vvyrozumialo§e. Wiem od Pana Starosty, ke wspaniali ludzie to pracuja. wiec 

chetnie dolqcze do tego zespolu i Zycze sobie i paristvsru dobrej wspolpracy. 

Dziekuje bardzo." 

Ad. 7 

Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i oswiadczenia radnych. 

Przewodniczacy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radny M.Cichowicz- cyt. „Szanowni panstwo w zwiazku z wejkiem w 2ycie 

dnia 1 stycznia 2019r. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 paidziemika 

2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie §wiadczeii gwarantowanych z 

zakresu, leczenia szpitalnego zwracam sic do Pana Starosty z wnioskiem o 

udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania: 

1. Czy Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp. z o.o. spelnia wymagania 

obowiazujace od 1 stycznia 2019 r. w w/w sprawie? 

2. 0 ile dodatkowych etatow zwiekszylo sic zatrudnienie Szpitala Powiatowego 

w Pultusku, w zwiazku z nowymi wymaganiami dotyczacymi zatrudnienia 

pielegniarek na oddzialach szpitalnych? 

3. Czy liczba lokek na oddzialach w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med. Sp. z o.o. 

w Pultusku zostanie zmniejszona czy pozostanie bez zmian? Jezeli zostanie 

zmniejszona, to prosze podae o ile lokek z podzialem na oddzialy? 

Przewodniczacy Rady- cyt." Panie radny Cichowicz, to jest typowa interpelacja, 

tryb interpelacji jest inny. W tej chwili interpelacje sklada sic do mnie jako 

Przewodniczacego Rady Powiatu a ja przekazuje Starokie. My§le, 2e w ten 

sposOb ten temat rozwiakemy. Taka jest procedura od nowej kadencji". 

Starosta Pultuski- cyt. „przed chwila podjeli§my uchwale, zostala zatrudniona 

Pani Renata Krzy2ewska na Skarbnika Powiatu Pultuskiego ale z dniem 2 

stycznia 2019r. byla jeszcze jedna istotna zmiana. Na stanowisko Sekretarza 

Powiatu Pultuskiego zostala zatrudniona pani Katarzyna Jankowska". 
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Przewodniczyl 

Tadeusz Nalewajk 

Ad. 8 

Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach czwartej Sesji Rady Powiatu i zamknql 

czwartq Sesjc Rady Powiatu w Puttusku. 

Na tym protokol zakoliczono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 15.36 

Protokolowaly: 

obradom: 

Bogumila Przybylowska 

Martyna Laskowska 
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