
Protok6I Nr 1/2018 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 listopada 2018r. 

poczqtek posiedzenia — godz. 14.15  

Radna Halina Banach otworzyla I Sesje Rady Powiatu w Pultusku szostej kadencji. 

Powitala radnych Rady Powiatu i wszystkich uczestniczqcych w Sesji. Nastepnie 

poinformowala, iZ 9 listopada 2018r. Komisarz Wyborczy w Ostrolece postanowil o 

zwolaniu pierwszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku na 20 listopada, ustalajqc 

porzqdek obrad, ktory radni otrzymali w zalqczeniu. 

Zgodnie z ustawq o samorzqdzie powiatowym, pierwsz4 Sesje nowo wybranej Rady 

Powiatu do czasu wyboru przewodniczqcego rady prowadzi najstarszy wiekiem 

radny, obecny na Sesji. Stqd teZ, radna poinformowala, Ze to wla§nie jej przypadl w 

udziale zaszczytny obowiqzek prowadzenia dzisiejszej Sesji. 

Radna Halina Banach poinformowala, Ze posiedzenie Rady jest nagrywane. 

Transmisja jest dostepna na stronie internetowej powiatu pultuskiego oraz na stronie 

BIP. 

Ad.2 

Radna Halina Banach zarzqdzila przystqpienie do punktu drugiego porzqdku Sesji 

Wreezenie radnym zaAwiadczen o wyborze na Radnego Powiatu Pultuskiego. 

Radna Halina Banach- udzielila glosu Pani Iwonie Kaminskiej Przewodniczqcej 

Powiatowej Komisji Wyborczej w Pultusku 

Przewodniczqca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pultusku Pani Iwona Kamiriska-

cyt. „gratuluje wszystkim radnym wyboru. Zycze owocnej pracy oraz wytrwaloki i 

zapalu w pelnieniu tej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji. Zycze paristwu aby w 

nowej kadencji podejmowali paristwo tylko dobre decyzje i Zeby urzeczywistnialy 

one wasze plany i wizje rozwoju powiatu a jedocze§nie spelnialy oczekiwania 

paristwa wyborcow. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluje." 
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Przewodnicz4ca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pultusku Pani Iwona Kamiriska 

wreczyla za§wiadczenia o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Pultusku radnym 

obecnym na sesji, tj.: 

1. Halinie Zofii Banach 

2. Miroslawowi Janowi BARSZCZ 

3. Pawlowi Mariuszowi BRODZKIEMU 

4. Malgorzacie CHELSTOWSKIEJ 

5. Marcinowi CICHOWICZOWI 

6. Wieslawowi CIENKOWSKIEMU 

7. Emilii Agacie G4SECKIEJ 

8. Beacie JOZ. WIAK 

9. Wlodzimierzowi KACZMARCZYKOWI 

10. Ro±y Jadwidze KRASUCKIEJ 

11.Zbigniewowi KSIEZYKOWI 

12. Ewie LESZCZthSKIEJ 

13. Krzysztofowi LACHMANSKIEMU 

14. Tadeuszowi NALEWAJKOWI 

15. Janowi ZALEWSK1EMU 

16. Wojciechowi Waldemarowi ZUKOWSKIEMU 

Za§wiadczenie nie zostalo wreczone Pani Krystynie Estkowskiej, poniewa2 byla 

nieobecna na Sesji Rady Powiatu. 

Ad 3 

Radna Halina Banach zarzqdzila przystapienie do realizacji trzeciego punktu 

porzadku obrad: noienie §lubowania przez Radnych 

Radna Halina Banach poinformowala, iz zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o 

samorzqdzie powiatowym Radny przed objcciem mandatu sklada §lubowanie. 
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Radna poinformowala, Ze ceremonia zioZenia glubowania bedzie odbywala sic w 

nastcpujqcy sposob: ka2dy z radnych po wyczytaniu jego nazwiska wypowie trek 

§lubowania. 

Wobec povvy2szego Radna H. Banach wyczytala nazwiska wg listy obecnoki: 

1. Halina Zofia Banach - zlo±yla s'lubowanie, 
2. Miroslaw Jan BARSZCZ- zio±y1 sclubowanie, 
3. Pawel Mariusz BRODZKI - zio±y1 sclubowanie, 
4. Malgorzata CHELSTOWSKA- zlo±yla sclubowanie, 
5. Marcin CICHOWICZ- zioZyl sclubowanie, 
6. Wieslaw CIENKOWSKI- zio±y1 Rubowanie, 
7. Emilia Agata G4SECKA- zio±yla Rubowanie, 
8. Beata JOZWIAK - zio±yla s'lubowanie, 
9. Wiodzimierz KACZMARCZYK- zio2y1 glubowanie, 
10. Roza Jadwiga KRASUCKA - zio2yla ilubowanie, 
11. Zbigniew KSIEZYK - zio2y1 ilubowanie, 
12.Ewa LESZCZYNSKA - zio±yla s'lubowanie, 
13.Krzysztof LACHMANSKI- zio±y1 s'lubowanie, 
14. Tadeusz NALEWAJK- zioEy1 ilubowanie, 
15. Jan ZALEWSKI- zlo±y1 Rubowanie, 
16. Wojciech Waldemar ZUKOWSKI - zloZyl ilubowanie 

Radna Halina Banach podzickowala za zioZenie glubowania. Poinformowala, i2 16 

radnych zioZylo glubowanie. Na podstawie listy obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 

16 radnych, co wobec ustawowego skiadu rady wynoszqcego 17 radnych, stanowi 

kworum pozwalajqce na podejmowanie uchwal. 

Radni obecni na sesji podpisali lists obecnoge, ktora stanowi zalqcznik nr 1 do 

protokolu. 

Ad. 4 

Radna Halina Banach zarzqdzila przystqpienie do realizacji kolejnego punktu Sesji: 

Przedstawienie pormdku obrad. 

Radna Halina Banach zwrocila sic z pytaniem, czy sq wnioski w sprawie zmiany 

porzqdku Sesji? 
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Wobec braku propozycji zmiany porzqdku Sesji — radna poinformowala, 12 obrady 

bedq prowadzone zgodnie z porzqdkiem ustalonym przez Komisarza Wyborczego w 

Ostrofece. 

Radna odczytala porz4dek Sesji, zgodnie z kt6rym bedq prowadzone obrady: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Wreczenie radnym za§wiadczen o wyborze na Radnego Powiatu Pultuskiego. 

3. Zlozenie §lubowania przez radnych. 

4. Przedstawienie porzqdku obrad. 

5. Wyb6r Przewodniczqcego Rady. 

6. Wybor Wiceprzewodniczqcych Rady. 

7. Wybor Starosty Pultuskiego. 

8. WybOr Wicestarosty Pultuskiego. 

9. Wybor pozostalych czionkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Pultuskiego. 

11. Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

12. Zamkniecie Sesji. 

Zawiadomienie na Sesjc Rady Powiatu stanowi zalgcznik nr 2 do protokoi'u. 

Ad. 5 

Radna Halina Banach zarzqdzila przystqpienie do realizacji kolejnego punktu obrad 

tj. Wybor Przewodniczqcego Rady. 

Radna Halina Banach poinformowala, l2 zgodnie z artykulem 14 ust. 1 ustawy o 

samorzqdzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodnicz4cego 

Rady bezwzglcdnq wiekszokiq &sow w obecno§ci co najmniej polowy 

ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym. 

Wobec powy2szego przystepujemy do procedury wyboru Przewodniczqcego Rady, 

ktora obejmuje: 

a) powolanie Komisji Skrutacyjnej, 

b) zglaszanie kandydatow na Przewodniczqcego Rady, 
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c) przyjccie Regulaminu wyboru Przewodniczacego Rady, 

d) przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

e) podjecie uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady. 

Ad. 5a 

Radna Halina Banach poinformowala, Ze ze wzglcdu na fakt, ze w picciu punktach 

porzadku sesji przewidziane jest przeprowadzenie glosowania tajnego, 

zaproponowala aby Komisja Skrutacyjna, ktora za chwile powolaja radni 

przeprowadzila wszystkie glosowania tajne jakie odbcda sic na dzisiejszej Sesji. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Wniosek zostal przyjety. 

Radna Halina Banach zarzadzila przystapienie do powolania Komisji Skrutacyjnej 

ktOra przeprowadzi glosowania tajne na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

Nastcpnie prosila o zglaszanie kandydatow do Komisji Skrutacyjnej: 

Radny W.Cienkowski- zglosil kandydature Radnego Wlodzimierza Kaczmarczyka. 

Radna Halina Banach- zapytala czy Radny Wlodzimierz Kaczmarczyk wyraZa zgodc 

na udzial w pracach Komisji? 

Radny Wlodzimierz Kaczmarczyk- wyrazil zgodc. 

Radny K.Lachmatiski - zglosil kandydature Radnego Miroslawa Barszcza. 

Radna Halina Banach- zapytala czy Radny Miroslaw Barszcz wyraZa zgodc na udzial 

w pracach Komisji? 

Radny Miroslaw Barszcz - wyrazil zgodc. 

Radny W.Cienkowski- zglosil kandydaturc Radnego Wojciecha Zukowskiego 

Radna Halina Banach- zapytala czy Radny Wojciecha Zukowskiego wyraZa zgode na 

udzial w pracach Komisji? 

Radny Wojciech Zukowski - wyrazila zgode. 
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Radna Halina Banach zarzqdzila glosowanie nad przyjeciem skladu osobowego 

Komisji Skrutacyjne 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Sklad osobowy Komisji Skrutacyjnej zostal przykty. 

Radna Halina Banach zarzqdzila picciominutowq przervve celem ukonstytuowania 

sic Komisji Skrutacyjnej. Po przerwie Radna Halina Banach wznowila obrady. 

Nastepnie poprosila o przedstawienie Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Miroslaw Barszcz - poinformowal, i2 zostal Przewodniczqcym Komisji 

Skrutacyjnej. Natomiast czionkiem Komisji zostal Radny Wlodzimierz Kaczmarczyk 

oraz Radny Wojciech Zukowski. 

Ad 5b 

Radna Halina Banach zarz4dzila przystqpienie do realizacji podpunktu „5b" -

zglaszanie kandydatow na Przewodniczqcego Rady 

Nastepnie Radna Halina Banach poprosila o zglaszanie kandydat6w na funkcje 

Przewodniczqcego Rady Powiatu 

Radny W.Cienkowski- cyt. „zglaszam Tadeusza Nalewajka na Przewodniczqcego 

Rady Powiatu. Kolega Tadeusz Nalewajk posiada wyksztalcenie wy2sze. Jest 

Dyrektorem spoiki Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej w Pultusku. Jako 

samorzqdowiec swojq wiedzq i do§wiadczeniem sluZy spolecznoki lokalnej od 1990 

roku. W latach 1990-1998 byl Zastcpcq Burmistrza Miasta Pultusk. W roku 1998r. 

zostal powolany na pierwszego Staroste Pultuskiego pelniqc te funkcjc do roku 2007. 

Przez wiele lat przewodniczyl Konwentowi Powiatow Wojewodztwa 

Mazowieckiego, byl rownieZ Prezesem Krajowego Zwiqzku Powiatow Polskich. 

Tadeusz Nalewajk w latach 2009-2015 pracowal w rzqdzie RP- najpierw jako 

wiceminister Spraw Wewnetrznych i Administracji a nastcpnie wiceminister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawujqcym mandat Radnego Rady Powiatu od 1998r. 
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aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Powiatu, zglaszajac 

merytoryczne opinie i uwagi. Zdaniem Klubu Radnych PSL Pan Tadeusz Nalewajk 

bydzie dobrze sprawowal funkcjc Przewodniczqcego Rady Powiatu. Proszy o 

poparcie kandydatury Pana Tadeusza Nalewajka na Przewodniczqcego Rady. 

Dziekuj g bardzo". 

Radna Halina Banach- zapytala czy Pan Tadeusz Nalewajk wyraZa zgody? 

Radny Tadeusz Nalewajk- wyrazil zgode. 

Radna zapytala czy sq inne kandydatury na funkcjc Przewodniczqcego Rady? 

W zwiqzku z brakiem innych propozycji, Radna Halina Banach zarzqdzil glosowanie 

nad zamknicciem listy kandydatow na Przewodniczqcego Rady 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Lista kandydatow na Przewodniczqcego Rady zostaita zamknicta. 

Radna Halina Banach zarzqdzila dziesieciominutowq przerwc w celu przygotowania 

przez Komisje Skrutacyjnq regulaminu glosowania oraz kart do glosowania na 

Przewodniczqcego Rady 

Ad 5c  

Po przerwie Radna Halina Banach wznowila obrady Rady Powiatu i zarzqdzila 

przystqpienie do realizacji podpunktu 5c przyjgcie Regulaminu wyboru 

Przewodniczqcego Rady Powiatu. 

Radna Halina Banach poprosila Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej o 

zapoznanie Radnych z projektem regulaminu wyboru Przewodniczqcego Rady 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej — Radny Miroslaw Barszcz - przedstawil 

regulamin wyboru Przewodniczqcego Rady w brzmieniu zalqcznika nr 3 do 

protokolu. 

7 



Radna Halina Banach zarzgdzila glosowanie nad przyjeciem regulaminu glosowania 

na Przewodniczqcego Rady: 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Regulamin glosowania zostal przyjety 

Ad 5 d 

Radna Halina Banach zarzq.dzila przystqpienie do realizacji podpunktu 5d-

przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal nazwiska Radnych Rady Powiatu 

w Pultusku w kolejnoki alfabetycznej a czlonkowie Komisji Skrutacyjnej wreczali 

karte do glosowania. Na Sali Rady zostalo przygotowane miejsce umoZliwiajqce 

dokonanie glosowania z zachowaniem tajno§ci. 

Po oddaniu przez radnych glosu, Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej kolejno 

wyczytywal nazwiska radnych, ktorzy podchodzili do umy i wrzucali do niej karts. 

Po przeprowadzonym glosowaniu Radna Halina Banach zarzqdzila kilkuminutowq 

przerwe celem ustalenia przez Komisje Skrutacyjnq wynik6w glosowania. 

Po przerwie Radna Halina Banach wznowila obrady. 

Radna Halina Banach zwrocila sic z progbq do Przewodniczqcego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokolu z tajnego glosowania w sprawie wyboru 

Przewodniczqcego Rady Powiatu w Pultusku. 

Radny Miroslaw Barszcz— Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej — odczytal protok61 

komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady Powiatu w 

Pultusku. 

Za wyborem Radnego Tadeusza Nalewajka na Przewodniczqcego Rady Powiatu w 

Pultusku oddano 16 &sow. 

Protokol oraz karty do gi'osowania dot. wyboru Przewodniczqcego Rady Powiatu 

stanowig zalqcznik nr 4 do protokolu. 

8 



Ad 5e 

Radna Halina Banach zarzqdzila przystqpienie do realizacji podpunktu 5e- podjecie 

uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady. 

Radna Halina Banach odczytala uchwalc w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady 

Powiatu w Pultusku i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwai'a Nr 1/1/2018 zostala podjyta 

Radna Halina Banach pogratulowala Panu Tadeuszowi Nalewajkowi wyboru na 

Przewodniczqcego Rady Powiatu w Pultusku i przekazala mu prowadzenie obrad. 

Od tej chwili obrady I Sesji Rady Powiatu prowadzi nowo wybrany Przewodniczqcy 

Rady Powiatu w Pultusku - Pan Tadeusz Nalewajk. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk- cyt. „Szanowni Panstwo, starostowie, 

panie burmistrzu, panowie i panie wojtowie, radni i wszyscy zgromadzeni na 

pierwszej Sesji Rady Powiatu, chcialem bardzo serdecznie podzickowa6 wszystkim 

radnym, wszystkim doslownie, ktorzy oddali na mnie swoj glos. Mam §wiadomo§O 

zaufania, ktorym paristwo mnie obdarzylikie i zrobie wszystko aby wykorzystujqc 

swoje dogwiadczenie i wiedzc aby tego zaufania nie zawie§6. KaZdy z Patistwa, tak 

jak i ja, uzyskal mandat zaufania swoich wyborcow. Gratulujc wszystkim paristwu, 

ktorzy uzyskali mandat radnego. W wyniku vvyborow zostala wyloniona stabilna 

wiekszok w Radzie Powiatu, ktora ma szanse dzialae na rzecz rozwoju lokalnego, 

my§lc i takq mam nadziejc, ze tak bcdzie ponad partyjnymi podzialami. Zostaly nam 

wytyczone kierunki, take konkretne zadania, wynikajqce z naszych programow 

wyborczych, bo kaZdy komitet ktory startowal prezentowal sw6j program wyborczy i 

mieszkancy naszego powiatu ten program zaakceptowali, powol-ujqc nas na funkcje 

radnych rady powiatu. Powiem publicznie i otwartym tekstem, ze chce wspOlpracy ze 

wszystkimi radnymi, z przedstawicielami bez wzgledu na polityczne i partyjne 
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przynaleZno§ci z przedstawicielami w parlamencie i w rzqdzie bo mamy kadencje 

przed sobq 5 lat, panem burmistrzem ktory jest to obecny, wojtami bez wzglcdu na 

barwc politycznq, dlaczego? Bo kaZdy z nas cos poZytecznego wnosi dla swojego 

§rodowiska, bo powiem wprost kiedy§ jak bylem starostq te slowo bylo bardzo 

wymieniane przeze mnie bo szpital, szkola nie ma odcienia politycznego, tylko ma 

sluZye mieszkancom naszego powiatu a my wybrani przedstawiciele tych 

spoleczno§ci mamy o to dbae. Wspolpracc chcc oprzee na: wzajemnym zaufaniu, 

wspOlnym rozwiqzywaniu problemow i wypracowywaniu dobrych rozwiqzan dla 

naszego powiatu. Wierze, ze wszyscy radni wlq.czyli sic w te dzialania. Zyczc jeszcze 

raz dobrej, owocnej wspolpracy i dzickujc panstwu za wybor. Dzickujc bardzo". 

Ad 6 

Przewodniczq,cy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

kolejnego punktu Sesji: Wybor Wiceprzewodniczqcych Rady. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, i2 zgodnie z ustawa o 

samorzqdzie powiatowym rada powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwOch 

wiceprzewodniczqcych bezwzglcdnq wiekszo§ciq &sow w obecno§ci co najmniej 

polowy ustawowego skiadu rady, w glosowaniu tajnym. Statut powiatu stanowi, ze 

mamy dw6ch Wiceprzewodniczqcy Rady Powiatu. 

Wobec powyZszego Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do procedury wyboru 

Wiceprzewodniczqcego Rady, kt6ra obejmuje: 

a) zglaszanie kandydat6w na Wiceprzewodniczqcych Rady, 

b) przyjccie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady, 

c) przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

d) podjccie uchwaly w sprawie wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady 

Ad. 6a 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 6a- zglaszanie kandydatow na Wiceprzewodniczqcych Rady. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk- poinformowal, iZ cyt. „w zwiqzku z 
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powyszym zglaszam wniosek abygmy w tym momencie zglaszali kandydatow na 

Wiceprzewodniczqcych Rady Powiatu. Tak jak powiedzialem mamy do wyboru 

dwOch Wiceprzewodniczqcych, kandydatow mote bye duzo wiecej. Prosze bardzo. 

Je§li mop to sobie sam glosu udziele. Szanowni Patistwo w imieniu Polskiego 

Stronnictwa Ludowego zglaszam na Wiceprzewodnicz4cego Rady Powiatu kolege 

Wieslawa Cienkowskiego, ktory posiada wy2sze wyksztalcenie magisterskie, 

ukoliczyl studia podyplomowe — w kierunku zarzqdzanie edukacjq. Jest kierownikiem 

internatu w Specjalnym 0§rodku Szkolno — Wychowawczym im. Anny Karlowicz w 

Pultusku. Wieslaw Cienkowski jest Radnym Rady Powiatu w Pultusku wszystkich 

kolejnych kadencji, czyli szosty raz zostal wybrany na radnego Rady Powiatu w 

Pultusku. Byl czlonkiem Zarzqdu Powiatu II, III i IV kadencji oraz Przewodniczqcym 

V kadencji. W dotychczasowej pracy dal sic poznae jako dobry organizator, osoba 

potrafiqca pracowae z osobami o r&nych poglqdach politycznych, wiec wnosze o 

przychylne potraktowanie zaproponowanej kandydatury przez Polskie Stronnictwo 

Ludowe na funkcjc Wiceprzewodniczqcego Rady Powiatu w Pultusku. Slucham 

dalszych kandydatow". 

Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczqcy, Panie i Panowie radni, prosze 

Paristwa. W imieniu przedstawicieli, ktorzy startowali z Prawa i Sprawiedliwoki 

obecnych tutaj moich kolegow i kolezanek z wielk4 przyjemno§ciq chcialbym w 

kadencji 2018-2023 przedstawie na Wiceprzewodniczqcego Rady Powiatu Pana 

Krzysztofa Lachmanskiego. Drodzy Panstwo, je§li spojrzymy tutaj na tq. tablice 

gdzie sq portrety wszystkich radnych we wszystkich kadencjach z calq 

odpowiedzialno§ciq moZemy stwierdzie, ze opr6cz pierwszej kadencji, Pan Krzysztof 

Lachmatiski zasiadal w kazdej poszczegolnej radzie. Uczestniczyl bardzo aktywnie, 

byl czlonkiem Zarzqdu, byl czlonkiem Komisji, byl Wiceprzewodniczqcym Rady. W 

ostatnich wyborach spoleczno§e naszego powiatu to wla§ilie na pana Krzysztofa 

Lachmariskiego oddala najwiccej glosow. Uzyskal 1 437 glosow, jest to wspanialy 

wynik, mote jeden z lepszych w wojewodztwie mazowieckim. Drodzy panstwo, pan 

Krzysztof jest znany nie tylko z dzialalno§ci samorzqdowej. Jego dzialalnok 

zawodowa jest niezwykle bogata, jest Dyrektorem najwiekszej placowki o§Wiatowej 

na terenie powiatu pultuskiego. Swoje obowi4zki wykonuje wzorowo, o czym 
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§wiadczy nie tylko dobra wspOlpraca z uczniem, z nauczycielem ale tez tutaj z 

siedzqcymi paniami Zwiqzkami Zawodowymi. Dzialalno§e spoleczna, oprocz tych 

dwoch wa2nych elementow Zycia spolecznego, ktore wymienilem Pan Krzysztof 

Lachmanski jest tez Wiceprezesem Wspolnoty Polskiej. Chcialbym tutaj w imieniu 

nas wszystkich podzickowae panu za otwartok serca, poniewa2 dzicki Panu 

mieli§my mo2no§e porn& rodakom z zagranicy. Co2 jeszcze mozna by bylo 

powiedziee, Rada Powiatu to na pewno swego rodzaju wspolnota ksztaltowana przez 

wszystkich mieszkancOw powiatu pultuskiego ale to najmniejszq wspolnotq jest 

rodzina. Pan Krzysztof Lachmatiski jest tez wzorowym meZem, ojcem i dziadkiem. 

Drodzy Panstwo, Panie i Panowie radni w imieniu Prawa i Sprawiedliwoki bardzo 

proszc Zeby§my dokonali wyboru na Wiceprzewodniczqcego w kadencji 2018-2013 

Pana Krzysztofa Lachmanskiego. Myle, ze jest czlowiekiem kompetentnym i 

godnym zaufania. Dzickuje bardzo Panie Przewodniczqcy". 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk —poinformowal, ze aby kandydaci zostali 

poddani weryfikacji muszq wyrazie na to zgode. Zapytal czy Pan Wieslaw 

Cienkowski wyraza zgode? 

Radny W.Cienkowski- wyrazil zgode. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk- Zapytal czy Pan Krzysztof Lachmariski 

wyraZa zgode? 

Radny K. Lachmanski- wyrazil zgode. 

W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk 

zarzqdzil glosowanie nad zamknieciem listy kandydatow na Wiceprzewodniczqcych 

Rady 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Lista kandydatow na Wiceprzewodniczqcych Rady zostata zamknicta. 
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Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil dziesieciominutowq przerwe w celu 

przygotowania przez Komisje Skrutacyjnq regulaminu glosowania oraz kart do 

glosowania na Wiceprzewodniczqcych Rady 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Ad 6b  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 6b- przyjecie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady. 

Przewodniczqcy poprosil Komisje Skrutacyjn4 o zapoznanie Radnych z projektem 

regulaminu wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady 

Czlonek Komisji Skrutacyjnej radny W.Kaczmarczyk - przedstawil regulamin 

wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady w brzmieniu zalqcznika nr 5 do protokolu. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem regulaminu 

glosowania na Wiceprzewodniczqcych Rady: 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Regulamin glosowania zostat przyjcty 

Ad.6c  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 6c-przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal nazwiska Radnych Rady Powiatu 

w Pultusku w kolejno§ci alfabetycznej a czlonkowie Komisji Skrutacyjnej wreczali 

karts do glosowania. Na Sali Rady zostalo przygotowane miejsce umoZliwiajqce 

dokonanie glosowania z zachowaniem tajno§ci. 

Po oddaniu przez radnych glosu, Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej kolejno 

wyczytywal nazwiska radnych, ktorzy podchodzili do umy i wrzucali do niej karts. 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy Rady zarzqdzila kilkuminutowq 

przerwe celem ustalenia przez Komisje Skrutacyjnq wynikow glosowania. 
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Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady Rady. 

Nastepnie zwrOcil sic z pro§bq do Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej o 

odczytanie protokolu z tajnego glosowania w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczqcych Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej Radny M. Barszcz — odczytal protokol komisji 

Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady Powiatu w Pultusku. 

Protokal oraz karty do glosowania dot. wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady Powiatu 

stanowiq zalqcznik nr 6 do protokatu. 

Ad 6d 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 6d- podjecie uchwaly w sprawie wyboru Wiceprzewodniczqcych 

Rady 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk — odczytal uchwalc w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczqcych Rady Powiatu w Pultusku i zarzadzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwai'a Nr 1/2/2018 zostala podjyta 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil kilkuminutowq przerwc. 

Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady Rady. 

Ad 7 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarz4dzil przystqpienie do realizacji 

kolejnego punktu Sesji: Wybor Starosty Pultuskiego 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorzadzie 

powiatowym Rada powiatu wybiera starostc bezwzglcdnq wiekszokiq &sow 

ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym. 

Wobec powy2szego przystcpujemy do procedury wyboru Starosty Pultuskiego, kt6ra 

obejmuj e: 
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a) zglaszanie kandydatOw na Staroste Pultuskiego, 

b) przyjecie Regulaminu wyboru Starosty Pultuskiego, 

c) przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

d) podjccie uchwaly w sprawie wyboru Starosty Pultuskiego. 

Ad 7a 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 7a - zglaszanie kandydatow na Starostg Pultuskiego, 

Nastepnie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk poprosil o zglaszanie kandydatow na 

Staroste Pultuskiego. 

Radny M. Barszcz - cyt. „w imieniu ()sob ktore starowaly z listy Prawa i 

Sprawiedliwoge zamierzamy zalo2ye i przekaZemy stosowne pismo do Pana 

Przewodniczqcego, w imieniu tegoZ przyszlego klubu chce rekomendowae Pana 

Krzysztofa Lachmanskiego na urzqd Starosty Pultuskiego. Rekomendacje Pana 

Krzysztofa przedstawilem my§le, Ze je§li bedq jakie§ pytania ewentualnie 

zainteresowany bqd2 ja zglaszajqcy postaram sic odpowiedziee. Dzickuje bardzo". 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk- cyt. „Szanowni panstwo udziele sobie teraz 

glosu sam, bo taki przywilej mam. Szanowni panstwo, radni, szanowni zgromadzeni 

w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zglaszam Pana Jana Zalewskiego, 

obecnego Staroste Pultuskiego na urzqd Starosty Pultuskiego. Pan Jan Zalewski 

posiada wyksztalcenie wy2sze, ukonczyl rownieZ studia podyplomowe z zakresu 

pracy socjalnej i z zakresu organizacji pracy. Przebieg kariery zawodowej: od 2004 

roku pracowal w DPS Obryte, najpierw jako kierownik administracyjny nastcpnie w 

latach 2005-2007 byl zastepcq dyrektora, a od 2007 do 2014 roku pelni funkcjc 

dyrektora tejZe jednostki. Zarzqdzajqc to jednostkq, my§le, ze to wszyscy widzieli bo 

to sic dal° widziee przeprowadzil gruntownq modernizacje budynku, co umoZliwilo 

zwickszenie liczby mieszkancow, oczywigcie co sic wiqZe ze standardami, ze 

zwickszeniem ilo§ci zatrudnionych. To jest tak w Domach Pomocy Spolecznej. 

Oczywi§cie tak jak powiedzialem byly, obecny Starosta bo do chwili wyboru jest 

Starostq urzcdujqcym a od 2014 jest Starostq Pultuskim i oczywi§cie jako lider, 
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Przewodniczacy Zarz4du byl inicjatorem 	licznych inwestycji potrzebnym 

mieszkaricom naszego powiatu z zakresu poprawy bezpieczenstwa, przebudowy 

drOg, zagospodarowania wolnych obiektow powiatu, my§lc, Ze to jest kwestia Domu 

rodowiskowego, Starostwa Powiatowego, pomocy spolecznej i administracji. 

Zdaniem klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Pan Jan Zalewski jest 

najlepsza gwarancjq skutecznej realizacji zarowno planowych jak i nowych 

projektow inwestycyjnych. Ja my§lc, ze takim miernikiem to bylo awans powiatu 

pultuskiego w rankingu co do ilo§ci §rodkow finansowych na inwestycje na 

mieszkalica bo to jest taki najbardziej miarodajny czynnik wicc prosze o poparcie 

kandydatury Jana Zalewskiego na Starostc Pultuskiego". 

Nastcpnie Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk - zapytal czy Pan Krzysztof 

Lachmanski wyraZa zgode na kandydowanie na Starostc Pultuskiego? 

Radny Krzysztof Lachmariski - wyrazil zgode. 

Nastepnie Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk - zapytal czy Pan Jan Zalewski wyraza 

zgode na kandydowanie na Staroste Pultuskiego? 

Radny Jan Zalewski - wyrazil zgodc. 

Nastcpnie Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk zapytal czy sq inne kandydatury ? 

W zwiazku z brakiem innych propozycji Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk 

zarzadzil glosowanie nad zamknicciem listy kandydatow na Starostc Pultuskiego 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Lista kandydatow na Starostc Pultuskiego zostata zamknicta. 

Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk zarzadzil dziesieciominutowq przerwc w celu 

przygotowania przez Komisjc Skrutacyjnq regulaminu glosowania oraz kart do 

glosowania na Starostc Pultuskiego. 

Po przerwie Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 
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Ad 7b  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 7b -przyjecie Regulaminu wyboru Starosty Pultuskiego. 

Nastepnie poprosil Komisje Skrutacyjnq o zapoznanie Radnych z projektem 

regulaminu wyboru Starosty Pultuskiego. 

Czlonek Komisji Skrutacyjnej radny W. Zukowski -- przedstawil regulamin wyboru 

Starosty Pultuskiego, w brzmieniu zatqcznika nr 7 do protokolu. 

Przewodniczacy Tadeusz Nalewajk zarzqdzit glosowanie nad przyjcciem regulaminu 

glosowania na Staroste Pultuskiego. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Regulamin glosowania zostal przyjety 

Ad 7c 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 7c - przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk poprosil cztonkow Komisji Skrutacyjnej o 

przeprowadzenie glosowania . 

Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal nazwiska Radnych Rady Powiatu 

w Pultusku w kolejno§ci alfabetycznej a czlonkowie Komisji Skrutacyjnej wreczali 

karts do glosowania. Na Sali Rady zostalo przygotowane miejsce umoZliwiajqce 

dokonanie glosowania z zachowaniem tajno§ci. 

Po oddaniu przez radnych glosu, Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej kolejno 

wyczytywal nazwiska radnych, ktorzy podchodzili do umy i wrzucali do niej karts. 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczacy Rady zarzqdzila kilkuminutowq 

przerwe celem ustalenia przez Komisje Skrutacyjn4 wynik6w glosowania. 

Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Nastcpnie zwrocil sic z pro§bq do Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej o 

odczytanie protokolu z tajnego glosowania w sprawie wyboru Starosty Pultuskiego. 
17 



Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej Radny M.Barszcz— odczytal protokol komisji 

Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Pultuskiego. 

Protokol oraz karty do gi'osowania dot. wyboru Starosty Puttuskiego stanowig 

zakicznik nr 8 do protokolu. 

Ad 7d 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 7d- podkcie uchwaly w sprawie wyboru Starosty Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk odczytal uchwalc w sprawie wyboru Starosty 

Pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 
	

16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwata Nr 1/3/2018 zostala podjyta 

Starosta Jan Zalewski- cyt. „chcialbym podzickowae za poparcie mojej kandydatury, 

powiem, Ze jestem bardzo wzruszony, 4 lata temu bylem jedynym kandydatem, w 

tym roku mialem kontrkandydata, gratulujc wyniku Panie Krzysztofie. 

Panie Przewodnicz4cy, Szanowni Panstwo chcialbym serdecznie podziekowae za 

powierzenie mi po raz drugi pelnienie funkcji Starosty Pultuskiego. Ponowne 

obdarzenie mnie zaufaniem odbieram jako ogromne wyroZnienie. Zapewniam, Ze 

praca na stanowisku Starosty Pultuskiego nadal bcdzie dla mnie wyzwaniem 

wymagajqcym duzego zaangazowania, wyznaczania nowych, jeszcze ambitniejszych 

celOw. Dzickujc bardzo za poparcie i zapewniam, Ze zrobie wszystko aby nie zawiek 

zaufania i oczekiwati rady jak i mieszkancow naszego powiatu. Przedstawic zadania, 

kt6rymi chcialbym sic zajqe w nowej, szostej kadencji Rady Powiatu: 

- przebudowa zaplanowanych drug powiatowych, jak i wyznaczenie nowych zadan 

inwestycyjnych. Tu mam nadziejc na dalszq., dobrq wspolpracc z samorzqdami 

gminnymi, ktora pozwoli na pozyskiwanie jeszcze wiekszych §rodkow z programow 

krajowych i funduszy europejskich, 
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- organizacja dla uczni6w i nauczycieli: zajee dodatkowych, sta2y, szkolen, praktyk 

zagranicznych, ktore pozwolq na podniesienie poziomu nauczania, 

- remont pomieszczen oraz doposaZenie w pomoce dydaktyczne szkol i placowek 

ogwiatowych, 

- kontynuacja podjetych dzialan zwiqzanych z budowq sali gimnastycznej i boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkol im. B. Prusa, 

- wsparcie ()sob niepelnosprawnych i szeroko rozumiana pomoc spoleczna, 

- realizacja program6w z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 

- dalsze usprawnienie pracy urzedu - Starostwa Powiatowego poprzez zwiekszenie 

dostepno§ci e-ushig dla mieszancow powiatu, 

Kolejna waZna sprawa, o ktora beck zabiegal to zwickszenie bezpieczenstwa 

mieszkancow powiatu micdzy innymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Podejme dzialania w kierunku promocji walorow turystycznych i rekreacyjnych 

powiatu pultuskiego. Kolejnym punktem jest §cisla wspolpraca z Akademia 

Humanistyczng oraz ze stowarzyszeniami i fundacjami dzialajgcymi na terenie 

naszego powiatu. 

Szanowni Panstwo, 

zaczyna sic kolejny etap dzialalno§ci samorzadu Powiatu Pultuskiego. DoloZe 

wszelkich starari, aby nie by1 to czas stracony. Dlatego zwracam sic do wszystkich 

Panstwa zgromadzonych na tej Sali, Radnych Rad Gmin, Powiatu, Burmistrza 

Pultuska i Wojtow Gmin Powiatu Pultuskiego, przedstawicieli ALTA), inspekcji i 

straZy, pracownikow samorzadowych, przedstawicieli lokalnych i regionalnych 

mediow — o Zyczliwok, pomoc, a przede wszystkim zgodna pracc na rzecz 

mieszkancow naszego powiatu. Pamictajmy - razem moZemy zrobie wiecej. Dziekujc 

bardzo". 

Radny K. Lachmanski- cyt. „Szanowny Panie Przewodniczacy, Szanowni Paristwo, 

Szanowny Panie Starosto, moj kontrkandydacie, gratulujc wyboru na funkcjc 

Starosty Powiatu Pultuskiego. Zyczc Panu owocnej wspolpracy, aby mial Pan jak 

najmniej klopotow. Jednocze§nie w imieniu moj ego klubu deklaruje wspolpracc z 

Panem i Zycze powodzenia. Jestegmy do Pana dyspozycji" 

Przewodnicz4cy Rady Tadeusz Nalewajk- cyt. „ jeZeli Pan radny przywolal historii 
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troche to ja mlodszym chcialbym przypomniee. To jest drugi przypadek w szostej 

kadencji, Ze mieli§my do wyboru dw6ch kandydatow na jedno stanowisko. W 

pierwszej kadencji, to pare lat temu. 20 lat temu doslownie, 10 listopada, bo ja 

pamictam, bo ja startowalem z tej szranki, ja wtedy wygralem z owczesnym 

Wojewodq Ciechanowskim. 14-11 a dzi§ mieligmy 10-6 bo wtedy bylo 25 radnych 

Takie sq przywileje demokracji i chcc patistwa poinformowae, 2e w tej chwili to 

demokracja sic skonczyla. Cisza...ja mowie w tym kontek§cie a pan Mecenas slucha, 

2e przywilej zglaszania osoby, radnej lub nie radnej lub radnego na stanowisko 

Wicestarosty Pultuskiego przysluguje tylko i wylqcznie zgodnie z ustawq...mOwiqc 

Ze demokracja sic skoficzyla mialem na my§li, Ze jest jedna osoba upowazniona do 

zglaszania kandydata na Wicestarostc Pultuskiego. Wobec powyzszego prosze Pana 

Staroste do przedstawienia kandydatury na Wicestaroste Powiatu Pultuskiego. Prosze 

bardzo". 

Ad 8 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqthil przystqpienie do realizacji 

kolejnego punktu Sesji: Wybor Wicestarosty Pultuskiego, ktora obejmuje: 

a) zglaszanie kandydata na Wicestaroste Pultuskiego, 

b) przyjecie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pultuskiego, 

c) przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

d) podjecie uchwaly w sprawie wyboru Wicestarosty Pultuskiego, 

Ad 8a 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 8a - zglaszanie kandydata na Wicestaroste Pultuskiego 

Starosta Jan Zalewski — cyt. „na Wicestaroste zglaszam kandydature Pani Beaty 

JOZwiak - obecnej Wicestarosty, ktora jest gwarantem dalszej skutecznej pracy 

Zarzqdu. Pani Beata JoZwiak posiada wyksztalcenie wyZsze, jest absolwentkq 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz 

studi6w podyplomowych na Akademii Leona Kohniriskiego w zakresie zarzqdzanie 

projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Drogy zawodow4 zwiqzala z pomocq spolecznq — pracowala w Domu Pomocy 
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Spolecznej w Oldakach, Specjainym Ogrodku Szkolno — Wychowawczym im. Anny 

Karlowicz w Pultusku. W latach 2008-2014 byla Dyrektorem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pultusku. Przez ostatnie cztery lata pelnila funkcje Wicestarosty 

Pultuskiego. Dzieki jej pracy i zaangaZowaniu zrealizowano wiele waZnych 

projektow inwestycyjnych, kt6re z pewnogciq wplynely na poprawc: infrastruktury 

drogowej, warunkow nauki w powiatowych szkolach, a take poszerzenie oferty 

§wiadczenia uslug z zakresu pomocy spolecznej. 

Pani Beta Joiwiak - to osoba pelna energii i zapalu do pracy. Z pewno§ciq potrafi 

wspolpracowa6 z innymi i dqZye do realizacji wyznaczonych celow. 

Jestem przekonany, Ze dalej powinna peinie funkcjc Wicestarosty, dlatego teZ proszc 

o poparcie tej kandydatury". 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zapytal czy Pani Beata J&wiak wyraZa zgode 

na zgloszenie jej kandydatury na Wicestaroste Pultuskiego? 

Radna Beata Joiwiak- wyrazila zgodc. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil picciominutowg przerwc w celu 

przygotowania przez Komisjc Skrutacyjnq regulaminu glosowania oraz kart do 

glosowania na Starostc Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Ad 8b 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 8b -przyjecie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pultuskiego, 

Przewodniczqcy poprosil Komisje Skrutacyjnq o zapoznanie Radnych z projektem 

regulaminu wyboru Wicestarosty Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej — Radny M.Barszcz przedstawil regulamin 

wyboru Wicestarosty Pultuskiego w brzmieniu zalqcznika nr 9 do protokolu. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem regulaminu 

glosowania na Wicestarostc Pultuskiego. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Regulamin glosowania zostal przyjm 
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Ad 8c 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 8c - przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodnicz4cy Tadeusz Nalewajk poprosil czlonkow Komisji Skrutacyjnej o 

przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal nazwiska Radnych Rady Powiatu 

w Pultusku w kolejno§ci alfabetycznej a czlonkowie Komisji Skrutacyjnej wreczali 

kartc do glosowania. Na Sali Rady zostalo przygotowane miejsce umoZliwiajqce 

dokonanie glosowania z zachowaniem tajno§ci. 

Po oddaniu przez radnych glosu, Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej kolejno 

wyczytywal nazwiska radnych, ktorzy podchodzili do urny i wrzucali do niej karte. 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy Rady zarzqdzila kilkuminutowq 

przerwe celem ustalenia przez Komisje Skrutacyjnq wynikow glosowania. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Nastepnie zwrocil sic z pro§bq do Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej o 

odczytanie protokolu z tajnego glosowania w sprawie wyboru Wicestarosty 

Pultuskiego. 

Radny M.Barszcz— Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej — odczytal protokol 

komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Pultuskiego. 

Za wyborem Beaty .162wiak na Wicestaroste Pultuskiego oddano 10 &sow, Wobec 

powyZszego Komisja Stwierdzila, Ze kandydatka pani radna Beata JoZwiak uzyskala 

wymaganq Hoge &sow i zostala wybrana na Wicestaroste Pultuskiego. 

Protokol oraz karty do glosowania dot. wyboru Wicestarosty Pultuskiego stanowig 

zalgcznik nr 10 do protokolu. 

Ad 8d 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przyst4pienie do realizacji 

podpunktu 8d- podjecie uchwaly w sprawie wyboru Wicestarosty Pultuskiego, 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk — odczytal uchwalc w sprawie wyboru 

Wicestarosty Pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 
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Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr 1/4/2018 zostala podjyta 

Wicestarosta B. J&wiak- cyt. „Szanowni Paristwo bardzo serdecznie dziekuje za 

zaufanie ktorym mnie obdarzylikie. Szczegolnie bardzo serdecznie dzickuje moim 

kolegom i koleZankom z Polskiego Stronnictwa Ludowego i koleZance z SLD. Jest 

mi naprawde bardzo milo. Jestem gwarantem pracy, mam nadziejc, ze takim wlagnie 

bede i moje przyszle osiqgniecia 1)04 rOwnie2 paristwa udzialem. Mam to szczekie 

ze spotykam na swojej drodze ludzi z ktorymi lubic wspolpracowae, sq. to sami 

Zyczliwi ludzie, wicc naprawdc dziekujc Panu Starokie, ze wytypowal wla§nie mojq 

osobe na Wicestarostc, mam nadziejc ze sic sprawdzy". 

Ad 9 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego 

punktu Sesji: Wybor pozostalych czionkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

Przewodniczqcy poinformowal, iz zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorzqdzie 

powiatowym rada powiatu wybiera pozostalych czlonkow zarzgdu na wniosek 

starosty zwykiq wiekszokiq &sow w obecnoki co najmniej polowy ustawowego 

skladu rady, w glosowaniu tajnym. 

Wobec povvy2szego przystepujemy do procedury wyboru pozostalych czlonkow 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku, ktora obejmuje: 

a) zglaszanie kandydatow na czlonkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku, 

b) przyjecie Regulaminu wyboru czlonkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku, 

c) przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru, 

d) podjccie uchwaly w sprawie wyboru pozostalych czlonkow Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku. 
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Ad 9a 

Przewodniczacy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 9a-zglaszanie kandydatow na czionkow Zarz4clu Powiatu w Pultusku, 

Przewodniczgcy Tadeusz Nalewajk- poprosil Pana Starosty o zglaszanie kandydat6w 

na czlonkow Zarzqdu Powiatu 

Starosta Jan Zalewski- cyt. „na czlonka Zarzqdu Powiatu zglaszam kandydature Pani 

Haliny Zofii Banach, osobe z dlugoletnim do§wiadczeniem samorzqdowym, z ktorq 

bardzo dobrze ukladala mi sic wspolpraca w poprzedniej kadencji. 

Radna jest wykwalifikowanq pielcgniarkq a obecnie pracuje w agencji 

ubezpieczeniowej. W latach 1992-2002 pelnila funkcjc Przewodniczqcej Rady 

Gminy Swiercze a od 2010r. jest radnq Rady Powiatu w Pultusku. 

W IV kadencji Rady byla Przewodniczqcq Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, 

a w V kadencji — czlonkiem Zarzqdu Powiatu. 

Do§wiadczenie i zaangaZowanie w pracc Pani Haliny Banach pozwoli na skutecznq 

realizacjc kolejnych zadan inwestycyjnych. 

Przedstawic kolejnq osobc, jest to Emilia Agata Gqsecka- posiada wyksztalcenie 

wysze. Pracuje w Powiatowym Urzedzie Pracy na stanowisku kierownika Dzialu 

Organizacyjno-Administracyjnego. Od 2014r. Radna Rady Powiatu w Pultusku. 

Z woli Radnych zostala wybrana Przewodniczacq Komisji Budzetu i Finansow, 

zastcpcq Przewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej oraz zastcpcq przewodniczqcego 

Komisji Spraw Spolecznych. Emilia Gqsecka to mloda, energiczna osoba, ktOra zna 

problemy i potrzeby lokalnej spolecznoki i potrafi o nie skutecznie walczye. Nie boi 

sic wyzwan i cieZkiej pracy. UwaZam , ze Emilia Gqsecka jest dobrym kandydatem 

na czlonka Zarzadu Powiatu. 

Kolejnq osobe jakq bym widzial jako czlonka Zarzqdu Powiatu to Pan Zbigniew 

KsicZyk — posiada wyksztalcenie wy2sze. Ukoriczyl studia podyplomowe w zakresie 

administracji. Pracuje w Urzcdzie Gminy Pokrzywnica na stanowisku podinspektora 

ds. funduszy i program6w pomocowych oraz gospodarki nieruchomo§ciami. Jest te2 

zastcpcq kierownika USC. Dzicki zaufaniu spoleczenstwa zostal wybrany na 

Radnego Rady Powiatu VI kadencji. Zbigniew KsieZyk to mlody, energiczny 
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czlowiek zaangaZowany w prace na rzecz rozwoju powiatu, dlatego teZ jestem 

przekonany, Ze bedzie dobrze pelnil funkcje czlonka Zarzqdu Powiatu. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk — zapytal czy Pani Halina Zofia Banach wyraZa 

zgody kandydowanie na czlonka Zarzqdu Powiatu w Pultusku? 

Radna Halina Banach- wyrazila zgode 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zapytal czy Pani Emilia Agata Gqsecka wyraza 

zgode na kandydowanie? 

Pani Emilia Agata Gqsecka- wyrazila zgode 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk- zapytal czy Pan Zbigniew Ksie2yk wyraZa zgode 

na kandydowanie? 

Radny Zbigniew KsicZyk- wyrazil zgode 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil pieciominutowq przerwe w celu 

przygotowania przez Komisje Skrutacyjnq regulaminu glosowania oraz kart do 

glosowania na pozostalych czionkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Ad 9b  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 9b- przyjccie Regulaminu wyboru czionkow Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku, 

Nastepnie poprosil Komisje Skrutacyjnq o zapoznanie Radnych z projektem 

regulaminu wyboru pozostalych czionkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

Czlonek Komisji Skrutacyjnej — Radny W. Zukowski - przedstawil regulamin wyboru 

pozostalych czionkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku w brzmieniu zalqcznika nr 11 do 

protokolu. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem regulaminu 

glosowania na pozostalych czlonkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 

Regulamin gtosowania zostal przyjety 

25 



Ad.9c  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przyst4pienie do realizacji 

podpunktu 9c- przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk poprosil czlonkow Komisji Skrutacyjnej o 

przeprowadzenie glosowania i przedstawienie wynikow wyboru. 

Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal nazwiska Radnych Rady Powiatu 

w Pultusku w kolejno§ci alfabetycznej a czionkowie Komisji Skrutacyjnej wrcczali 

kartc do glosowania. Na Sali Rady zostalo przygotowane miejsce umoZliwiajqce 

dokonanie glosowania z zachowaniem tajno§ci. 

Po oddaniu przez radnych glosu, Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej kolejno 

wyczytywal nazwiska radnych, ktorzy podchodzili do urny i wrzucali do niej kartc. 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy Rady zarzqdzila kilkuminutowq 

przerwe. Poprosila Komisjc Skrutacyjnq o ustalenie wynik6w glosowania. 

Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowil obrady. 

Nastepnie zwrocil sic z pro§bq do Przewodniczqcego Komisji Skrutacyjnej o 

odczytanie protokolu z tajnego glosowania w sprawie wyboru Wicestarosty 

Pultuskiego. 

Radny M. Barszcz— Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej — odczytal protokol 

komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostalych czlonkow Zarzqdu Powiatu w 

Pultusku. Protokol oraz karty do glosowania dot. wyboru pozostalych czionkOw 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku stanowiq zalqcznik nr 12 do protokoi'u. 

Radny M. Barszcz— cyt. „Panie Przewodniczqcy w zwiqzku z tym , iZ jest to 

prawdopodobnie ostatnie tajne glosowanie w dniu dzisiejszym bardzo dzickuje 

swoim kolegom za sprawnq prace, dziekuje za pomoc technicznq paniom i dzickuje 

za opieke prawnq Panu Mecenasowi" 
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Ad 9d  

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji 

podpunktu 9d - podjecie uchwaly w sprawie wyboru pozostalych czionkOw 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk — odczytal uchwale w sprawie wyboru 

pozostalych czlonkow Zarzqdu Powiatu w Pultusku i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr 1/5/2018 zostala podjcta 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk— cyt. „chcialem serdecznie pogratulowae 

wyboru pozostalych czlonkow Zarzqdu, podzickowae jeszcze raz Komisji 

Skrutacyjnej za sprawnq prace i patrze to na seniorke Haling, ktora zaproponowala 

Zeby byla jedna Komisja, przeprowadzila wszystkie wybory i dlatego my§lc, ze nam 

poszlo w miare sprawnie. Jeszcze raz serdecznie dzickujc" 

Ad 10 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego 

punktu Sesji: Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Pultuskiego. 

Przewodniczacy poinformowal, iz zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorzqdzie 

powiatowym do wytqcznej wlagciwoki Rady Powiatu naleZy ustalenie 

wynagrodzenia Przewodniczqcego Zarzqdu Powiatu. 

Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Puttuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 4 radnych 

Uchwala Nr 1/6/2018 zostala podjyta 
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Ad. 10 

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil przystqpienie do kolejnego punktu 

Sesji: Wnioski i oiwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk— cyt. „chcialem serdecznie podzickowae za 

sprawne przeprowadzenie dzisiejszych obrad. Po raz trzeci Komisji Skrutacyjnej za 

przeprowadzenie glosowania, bo dzi§ glownie nasza Sesja polegala na sprawach 

technicznych, oczywi§cie sprawy polityczne teZ tutaj graly role ale Zeby byly 

techniczne to muszq bye najpierw polityczne, tak jest samorzqd poukladany. 

Chcialbym jeszcze raz Komisji Skrutacyjnej serdecznie podzickowae, chcialem 

przeprosie jako debiutant za takie czy inne sformulowania w trakcie Sesji". 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji ostatniego punktu 

Za m kniecie Sesji. 

Przewodniczq.cy poinformowal, ze porz4dek obrad zostal wyczerpany. 

Przewodnicz4cy zamknql I Sesjc Rady Powiatu w kadencji 2018-2023. 

Na tym protokol zakonczono. 

Sesja zakonczyla sic o godz. 17.45 

Protokolowaly: 	 Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Przybylowska 	 Jadeusz Nalewajk 

1/,))/( e  

Martyna Laskowska 

28 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

