
 Protokół Nr III/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 grudnia  2010r. 

początek posiedzenia – godz. 18.00

Przed przystąpieniem do realizacji  porządku obrad Przewodniczący poinformował,  że  w

Radzie Powiatu w Pułtusku utworzyły się 2 Kluby Radnych:

– Klub  Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej,  którego

przewodniczącym został Radny Zenon Marian Kowalewski,

– Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego przewodniczącym został Radny

Tadeusz Nalewajk. 

Ponadto  Przewodniczący  poinformował,  że  do  Rady  Powiatu  wpłynęło  również  pismo

Radnego Tadeusza Nalewajka o zrzeczeniu się diety przysługującej Radnym Rady Powiatu

w Pułtusku. 

Radca prawny - B. Sokalski – dodał, że radny ma prawo zrzec się diety. 

Przewodniczący udzielił głosu radnemu Tadeuszowi Nalewajkowi

Radny Tadeusz  Nalewajk –  poinformował,  że  Radny Zbigniew  Zenon  Kołodziejski  po

ponad 30  latach pracy w samorządzie  przestał pełnić funkcję  Wójta Gminy Gzy. Radny

Tadeusz Nalewajk wręczył p. Kołodziejskiemu podziękowanie za wieloletnią pracę. Życzył

dalsze współpracy, zdrowia, pomyślności i szczęścia. 

Radny Zbigniew Zenon Kołodziejski – podziękował za złożone życzenia i wyraził chęć do

dalszej współpracy zarówno na rzecz gminy jak i powiatu pułtuskiego.  

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

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

zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego

składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego - Radnego

Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  Burmistrza  Pułtuska,  Wójtów  Gmin,

przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Starosta Andrzej Dolecki - poinformował, że prosi o uzupełnienie porządku dzisiejszej Sesji

o  punkt:  Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia kandydatów z tych samych list na

miejsce radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów.

Starosta  poinformował,  że  na  poprzedniej  Sesji  Rada  Powiatu  w  Pułtusku  stwierdziła

wygaśnięcie mandatów dwóch radnych Rady Powiatu w Pułtusku. 

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie pismem z dnia 20 grudnia br. przekazał informację o

kandydatach, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych:

- w miejsce mandatu radnego Pana Jana Mroczkowskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z

listy nr 20 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej,

największą liczbę głosów ważnych  otrzymała Pani Zofia Drabczyk 

- w miejsce mandatu radnego Pana Jana Zalewskiego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr

2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  największą liczbę głosów ważnych

otrzymał Pan Krzysztof Jan Nuszkiewicz 

W związku z powyższym  Starosta wnioskował o akceptację przedstawionego wniosku. 

Starosta  Andrzej  Dolecki  poinformował,  że  następny  wniosek   dotyczy  uzupełnienia

porządku Sesji o  punkt  Złożenie ślubowania przez radnych Panią Zofię Drabyczk oraz

Pana Krzysztofa Jana Nuszkiewicza. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem Starosty  dotyczącym uzupełnienia

porządku obrad o punkt  „Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydatów z tych

samych list na miejsce radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów.” 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Powyższa  sprawa zostanie omówiona w punkcie 2a.

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem Starosty  dotyczącym uzupełnienia

porządku obrad o punkt  „Złożenie ślubowania przez radnych”.



Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Złożenie ślubowania nastąpi w punkcie 2b

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym prowadzone będą obrady:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

2a) Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydatów z tych samych list na miejsce

radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów.” 

2b) Złożenie ślubowania przez radnych 

3.3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie  oraz  prezentacja  kandydatów na  funkcję  Wiceprzewodniczących

Rady Powiatu, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

d) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

4.4. Wybór Starosty PułtuskiegoWybór Starosty Pułtuskiego

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego, 

d) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

5.5. Wybór Wicestarosty PułtuskiegoWybór Wicestarosty Pułtuskiego

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego, 

d) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

6.6.   Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w PułtuskuWybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 



c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie:  powołania  Komisji  Budżetu i  Finansów,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Spraw  Społecznych,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie:  powołania  Komisji  Polityki  Regionalneji  Promocji,

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Spraw

Społecznych.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Polityki

Regionalnej i Promocji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

19. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 2a 



Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

„Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydatów z tych samych list na miejsce

radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów”

Przewodniczący zapytał czy ktoś  chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/4/10 została podjęta

Ad. 2b 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu  porządku obrad

Złożenie ślubowania przez radnych.

Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie.

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Drabczyk o złożenie ślubowania 

Pani Zofia Drabczyk złożyła ślubowanie. 

Przewodniczący poprosił Pana Krzysztofa Jana Nuszkiewicza o złożenie ślubowania 

Pana Krzysztof Jana Nuszkiewicz złożył ślubowanie. 

Liczba radnych obecnych na posiedzeniu wynosi 17.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu  porządku obrad

Wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu,  Wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu,  który  składa  się  z  następującychktóry  składa  się  z  następujących

podpunktów:podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)  zgłaszanie  oraz  prezentacja  kandydatów  na  funkcję  Wiceprzewodniczących  Rady

Powiatu, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

d)przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.



Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  14  ust.  1  ustawy  o  samorządzie

powiatowym rada powiatu wybiera  ze swego grona wiceprzewodniczących bezwzględną

większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  ustawowego  składu  rady,  w

głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  -  Powołanie  Komisji

Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie propozycji  składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Tadeusz Nalewajk - zgłosił propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  za

trzyosobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Tadeusz Nalewajk - zgłosił kandydaturę Radnego Wiesław Cienkowskiego. 

Radny Wiesław Cienkowski - wyraził zgodę na  udział w pracach Komisji.

Radna  Dorota  Sobolewska  –  Biesiekierska -  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  Witolda

Saracyna. 

Radny Witold Saracyn  - wyraził zgodę na  udział w pracach Komisji.

Radny Krzysztof Łachmański - zgłosił kandydaturę Radnego Zenona Kowalewskiego. 

Radny Zenon Kowalewski - wyraził zgodę na  udział w pracach Komisji.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego  Komisji

Skrutacyjnej 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

O godz. 18.40 Przewodniczący  zarządził 5 minutowa przerwę celem ukonstytuowania się

Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie o godz. 18.45 Przewodniczący wznowił obrady  i poprosił o przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław Cienkowski poinformował, że został wybrany Przewodniczącym Komisji



Skrutacyjnej. 

Przewodniczący  poprosił  o  Zgłaszanie  i  zaprezentowanie  kandydatów  na  funkcję

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu” 
Radny  Tadeusz  Nalewajk –   poinformował,  że  w  imieniu  Klubu  Radnych  Polskiego

Stronnictwa  Ludowego  na  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  zgłosza

kandydaturę Radnego Zbigniewa Zenona Kołodziejskiego.

Poinformował, że Pan Zbigniew Kołodziejski urodził się 20 września 1947r.  W roku 1971

ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Radny poinformował, że jest to doświadczony samorządowiec: 

– w latach – 1973-1976 - Naczelnik Gminy Niedzbórz

– w latach 1976-1990 - Naczelnik Gminy Gzy 

– od 18 czerwca 1990r. do 6 grudnia 2010r. - Wójt Gminy Gzy 

Od  ponad  30  lat  jest  działaczem  społecznych  pracując  aktywnie  jako  Prezes  Zarządu

Gminnego OSP w Gzach. 

Przewodniczący -  zapytał  czy  Radny  Zbigniew  Zenon  Kołodziejski  wyraża  zgodę  na

kandydowanie?

Radny Zbigniew Zenon Kołodziejski - wyraził zgodę. 

Radny  Tadeusz  Nalewajk –   poinformował,  że  w  imieniu  Klubu  Radnych  Polskiego

Stronnictwa  Ludowego  na  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  zgłasza

kandydaturę Radnego Krzysztofa Janusza Pieńkosa. 

Poinformował,  że  Pan  Krzysztof  Janusz  Pieńkos  urodził  się  16  maja  1961r.  Posiada

wykształcenie wyższe magisterskie – ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Budowy

Maszyn.  Ponadto  ukończył  Studia  Podyplomowe  na  Uniwersytecie  Warszawskim  na

Wydziale Fizyki. 

Od 1987r. do 1994r. pracował w Instytucie Łączności w Pułtusku 

Od  1994r.  pracuje  jako  nauczyciel  fizyki  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  Jana

Ruszkowskiego w Pułtusku.  

Od 2002r. Radny Rady Powiatu w Pułtusku oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący -  zapytał  czy  Radny   Krzysztof  Janusz  Pieńkos  wyraża  zgodę  na

kandydowanie?

Radny  Krzysztof Janusz Pieńkos - wyraził zgodę. 



W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady  została zamknięta. 

O godz. 18.50 Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę w celu przygotowania przez

Komisję  Skrutacyjną  regulaminu  głosowania  oraz  kart  do  głosowania  na

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Po przerwie o godz. 18.55 Przewodniczący wznowił obrady  i poprosił Przewodniczącego

Komisji  Skrutacyjnej  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem  regulaminu  wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  -  p.  Wiesław  Cienkowski –  przedstawił  zasady

i regulamin głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.

W związku z brakiem wniosków dot. regulaminu, Przewodniczący zarządził głosowanie nad

przyjęciem regulaminu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku został

przyjęty.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przewodniczący – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali Radnym karty do głosowania.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w  kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. 

Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do głosowania do urny.

O  godz.  19.05  Przewodniczący  zarządził  10  minutową  przerwę  prosząc  Komisję

Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania.

Po  przerwie  o  godz.  19.15  Przewodniczący  wznowił  obrady.  Zwrócił  się  z  prośbą  o

odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Powiatu. 



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - p. Wiesław Cienkowski – odczytał protokół Komisji

Skrutacyjnej  z  obliczenia  głosów  oddanych  w  głosowaniu  w  wyborach  na

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący odczytał  treść  uchwały w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Powiatu w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/5/10 została podjęta. 

Wiceprzewodniczącym Powiatu w Pułtusku zostały wręczone kwiaty. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Wybór Starosty Pułtuskiego, Wybór Starosty Pułtuskiego, na który składają sie następujące podpunkty:na który składają sie następujące podpunkty:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego, 

d) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący  poinformował,  że  zPrzewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy  o  samorządzie

powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego

składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  -  Powołanie  Komisji

Skrutacyjnej 

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji   składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej. 

Radny Tadeusz Nalewajk - zgłosił propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  za

trzyosobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:

Radny Zenon Kowalewski  –  zaproponował,  aby Komisja  Skrutacyjna pracowała  w tym

samym składzie jak przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady, czyli:

– Radny Wiesław Cienkowski,

– Radny Witold Saracyn,

– Radny Zenon Kowalewski.

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego  Komisji

Skrutacyjnej 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

O  godz.  19.23  Przewodniczący  zarządził  przerwę  w  celu  ukonstytuowania  się  Komisji

Skrutacyjnej.

Po przerwie o godz.  19.25 Przewodniczący wznowił  obrady i  poprosił  o przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Wiesław Cienkowski – poinformował,  że Przewodniczącym Komisji  Skrutacyjnej

został Radny Witold Saracyn.

Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  i  zaprezentowanie  kandydatów na  stanowisko

Starosty Pułtuskiego. 

Radny  Tadeusz  Nalewajk –  poinformował,  że  w  imieniu  Klubu  Radnych  Polskiego

Stronnictwa Ludowego zgłosza kandydaturę Radnego Edwarda Marka Wroniewskiego. 

Poinformował, że Pan Edward Marek Wroniewski  urodził się 10 stycznia 1959r. W roku

1983  ukończył  Szkołę  Główną  Gospodarstwa  Wiejskiego  w Warszawie  uzyskując  tytuł

magistra inżyniera zootechniki. Ukończył również studia podyplomowe Kontrola i Audyt w

Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po ukończeniu SGGW przez kilka lat zajmował się działalnością rolniczą. Od roku 2001 do

2003 pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, jako Zastępca Dyrektora PUP.

Od 2003r.  zatrudniony jest  na  stanowisku  Wicedyrektora  ds.  Funduszy Europejskich  w

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.



W dniu 27 października 2009r. został wybrany na członka Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  -  zapytał  czy  Radny  Edward  Marek  Wroniewski  wyraża  zgodę   na

kandydowanie?

Radny Edward Marek Wroniewski – wyraził zgodę. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem listy kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego.  

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na stanowisko Starosty Pułtuskiego  została zamknięta. 

O godz.  19.30  Przewodniczący zarządził  przerwę w celu  przygotowania  przez  Komisję

Skrutacyjną regulaminu głosowania oraz kart do głosowania na Starostę Pułtuskiego.  

Po przewie o godz. 19.35 Przewodniczący wznowił obrady. 

Przewodniczący  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem

regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego.     

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Witold Saracyn -  przedstawił zasady i regulamin

głosowania na Starostę Pułtuskiego. 

W związku z brakiem wniosków dot. regulaminu, Przewodniczący zarządził głosowanie nad

przyjęciem regulaminu głosowania na Starostę Pułtuskiego. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przewodniczący – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej  rozdali  Radnym karty  do  głosowania.  Przewodniczący

Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w  kolejności  alfabetycznej  nazwiska  Radnych  Rady

Powiatu. 

Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do głosowania do urny.

O godz. 19.40 Przewodniczący zarządził przerwę. Poprosił Komisję Skrutacyjną o ustalenie

wyników głosowania. 

Po  przerwie  o  godz.  19.45  Przewodniczący  wznowił  obrady.  Zwrócił  się  z  prośbą  o



odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego. 

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  -  p.  Witold  Saracyn  –  odczytał  protokół  Komisji

Skrutacyjnej  z  obliczenia  głosów  oddanych  w  głosowaniu  w  wyborach  na  Starostę

Pułtuskiego  

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/6/10 została podjęta.

Przewodniczący Rady wręczył Staroście  kwiaty oraz pogratulował wyboru. Poinformował,

że jest przekonany, że Radni dokonali właściwego wyboru.

Starosta  Edward Marek Wroniewski  –  podziękował za  okazane  zaufanie  Radnym Rady

Powiatu  w  Pułtusku,  w  tym  również  Radnym  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej.  Poinformował,  że  jest  to  dla  niego  ogromy zaszczyt  i  honor  pełnić  funkcję

Starosty powiatu pułtuskiego.  Szczególne podziękowania Starosta  skierował do Radnego

Tadeusza Nalewajka. Dodał, że to właśnie on 10 lat temu zaproponował mu zmianę drogi

zawodowej i zaproponował pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Pułtusku. Od tamtego momentu wszystko się zaczęło. Zaznaczył, ze fortuna kołem

się toczy i po swoich doświadczeniach w Warszawie, z ust tej samej osoby padła zaszczytna

i  godna  propozycja  reprezentowania  powiatu.  Za  to  Starosta  podziękował  Radnemu

Tadeuszowi Nalewajkowi. 

Starosta poinformował, że przed Radą Powiatu stoi wiele zadań do realizacji.  W nowym

roku  należy  podjąć  zadania  związane  ze  służbą  zdrowia  i   szpitalem.  Należy  podjąć

działania, aby w okresie najbliższych 2 miesięcy  szpital funkcjonował w nowym obiekcie

na Popławach.  Odnośnie służby zdrowia,  Starosta  poinformował,  że  będzie  przedstawiał

przedłożenie  radnym Rady Powiatu  propozycję  zmiany planów  organizacyjnych.  Celem

takiej  organizacji  pracy będzie  z  jednej  strony podniesie  jakości  świadczonych usług,  z

drugiej zaś przy zewnętrznym finansowaniu z NFZ zbilansowanie budżetu szpitala. Wiąże

się  to  również  z  planami  Ministra  Zdrowia.  Starosta  poinformował,  że  w  jego  ocenie

powiatu nie stać na to aby dalej “iść pod prąd”. 

Drugi obszar, również bardzo ważny, dotyczy stanu dróg powiatowych. W okresie 4 lat w



sposób znaczący chciałby zwiększyć inwestycje drogowe. Zaznaczył, że będzie przykładał

ogromną wagę do  współpracy z  gminami powiatu  pułtuskiego oraz  z  Miastem Pułtusk.

Tylko  wspólny  plan  sieci  dróg  powiatowo  –  gminnych  oraz  wykorzystanie  nowych

instrumentów finansowych pozwoli na przyspieszenie inwestycji drogowych.

Starosta poinformował, że chciałby aby w przeciągu 4 lat szkoła z tradycjami jaką jest LO

im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  znalazła  się  pod  względem wyników na  wysokiej  pozycji  w

rankingu  Rzeczpospolitej.  Jesli  chodzi  o  pozostałe  szkoły  ponadgimnazjalne,  Starosta

poinformował, że będzie przywiązywał dużą wagę do poniesienia poziomu kształcenia w

szkołach  zawodowych, łącznie z  dostosowaniem kierunków kształcenia  bezpośrednio do

potrzeb  pułtuskich  przedsiębiorców jak  również  przedsiębiorstw  i  zakładów pracy poza

granicami powiatu. 

Starosta  poinformował,  że  w  celu  określenia  ram  współpracy  z  gminami  powiatu

pułtuskiego oraz Miastem Pułtusk, jednocześnie gratulując wyboru na funkcji Wójtów oraz

Burmistrza, zaprosił na pierwsze spotkanie we wspólnie uzgodnionym terminie. Zaznaczył,

ze tylko wspólny potencjał zwiększy efektywność pracy na rzecz powiatu. 

Starosta  poinformował,  że  w przyszłości  trzeba będzie  się również  wspólnie  zmierzyć z

problemem zagospodarowania budynku po starym szpitalu. Chciałby aby decyzja  w tym

temacie została podjęta w I kwartale 2011r. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu w Pułtusku

padały już pewne propozycje.  Radnym Rady Powiatu będą przedkładane propozycje aby

można było wspólnie podjąć decyzję w jaki sposób zagospodarować ten obiekt. 

Starosta poinformował, że również bardzo istotną sprawą, do której będzie przykładał wagę

jest  współpraca  z  lokalnymi  mediami:  Tygodnikiem  Ciechanowskim,  Pułtuską  Gazetą

Powiatową  oraz  Tygodnikiem  Pułtuskim.  Chciałby  aby  intencje  i  zamierzenia  były

przekazywane  szczegółowo  i  precyzyjnie,  aby  do  władz  powiatu  przekazywana  była

informacja  zwrotna  o  oczekiwaniach  mieszkańców,  o  potrzebach,  o  ocenie  zamierzeń

decyzji jaki będą podejmowane. Należy tu wypracować pewne działania mające również na

celu promocję powiatu i Miasta Pułtusk. 

Starosta poinformował, że dzisiejszy dzień, dzień 22 grudnia jest dla niego szczególnym,

wyjątkowym dniem. Dzień 22 to  dzień urodzenia jego córki  – jedynaczki,  jest  to  dzień

powierzenia tej zaszczytnej funkcji. Ponadto jest to okres przedświąteczny, gdzie wszyscy

mają nadzieję na budowanie dobrych relacji, na budowanie płaszczyzny współpracy, okres

gdzie chcemy marzyć, mieć nadzieję. Starosta zaznaczył, że ma nadzieje, że w następnych

dniach,  tygodniach,  miesiącach,  podjęte  decyzje  Starosty  Pułtuskiego,  Zarządu  Powiatu



Pułtuskiego potwierdzone przez Radę będzie potwierdzeniem słuszności tego co się stało

dziś. 

Radny Tadeusz Nalewajk – pogratulował nowo wybranemu Staroście. Wręczył na pamiątkę

dzisiejszego wyboru Staroście  teczkę na dokumenty - aktówkę. Jako szef Klubu Radnych

Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarował pomoc. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – p.  Witold Chrzanowski –  pogratulował

wyboru  na  stanowisko  Starosty  Pułtuskiego.  Zaznaczył,  że  jest  przekonany,  że  nowo

wybrany  Starosta  świetnie  sobie  poradzi  z  tym  wyzwaniem  o  czym  świadczą  jego

dotychczasowe  dokonania.  Dodał,  że  razem  z  kolegami  Zarządu  Powiatowego  PSL

przygotował skromny upominek w postaci pióra i długopisu. Dodał, że ten zestaw piszący

działa tylko w sytuacji gdy jest używany w dobrej sprawie. Jest przekonany, że wszystkie

podpisane decyzje przez Starostę będą dobre dla ogółu społeczeństwa powiatu pułtuskiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej – Zenon

Marian Kowalewski – poinformował, że wie czego Gmina Pułtusk oczekuje od powiatu i

ma nadzieję, że nadąży z przekazywaniem tego, czego mieszkańcy oczekują od powiatu.

Chociaż te  czasy nie napawają optymizmem, wierzy, że współpraca będzie się układała.

Życzył nowo wybranemu Staroście powodzenia. 

Ad. 5Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obradPrzewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Wybór Wicestarosty PułtuskiegoWybór Wicestarosty Pułtuskiego  na który składają się następujące podpunkty:na który składają się następujące podpunkty:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego, 

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego, 

d) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 

e)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  27  ust.  3  ustawy  o  samorządzie

powiatowym  rada powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  -  Powołanie  Komisji

Skrutacyjnej 

Przewodniczący - prosił o zgłaszanie propozycji  składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej. 



Starosta - zgłosił propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  za

trzyosobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji  składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Witold Saracyn – zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym

składzie jak przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady, czyli:

– Radny Wiesław Cienkowski

– Radny Witold Saracyn

– Radny Zenon Kowalewski

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego  Komisji

Skrutacyjnej 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

O  godz.  20.05  Przewodniczący  zarządził  przerwę  w  celu  ukonstytuowania  się  Komisji

Skrutacyjnej.

Po przerwie o godz.  20.10 Przewodniczący wznowił  obrady i  poprosił  o przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Zenon Kowalewski – poinformował, że został wybrany Przewodniczącym Komisji

Skrutacyjnej.

Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  i  zaprezentowanie  kandydatów na  stanowisko

Wicestarosty Pułtuskiego. 
Starosta Edward Marek Wroniewski - zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Doleckiego.

Poinformował,  że miał  przyjemność  współpracować  z  Panem  Doleckim  w  Zarządzie

Powiatu. Na podstawie art. 60 pkt 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego wnosi do Rady Powiatu w

Pułtusku o wybór na Stanowisko Wicestarosty Pana Andrzeja Doleckiego.

Poinformował, że Pan Andrzej Dolecki urodził się 14 października 1951r.

W 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo – Technicznej



w Olsztynie. Do 1976r., łącznie z okresem służby wojskowej, pracował w Zakładach Usług

Radiowych i  Telewizyjnych w Bydgoszczy i  w Ciechanowie.  W latach 1976 – 1986 w

gminie  Regimin  prowadził  własne  gospodarstwo.  W  latach  1986-1990  był  Prezesem

Zarządu Rolniczej  Spółdzielni  Produkcyjnej  w Chmielewie.  Od 1990r.  prowadzi  własną

działalność gospodarczą, w tym od 1993r. w Chmielewie, Gmina Pułtusk. 

Od 2006r. jest Radnym Rady Powiatu w Pułtusku

- W latach 2006- 2007 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

- W latach 2007-2010 Starosta Pułtuski 

Przewodniczący - zapytał czy Radny Andrzej Dolecki wyraża zgodę  na kandydowanie?

Radny Andrzej Dolecki – wyraził zgodę. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem listy kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego.  

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego  została zamknięta. 

O godz.  20.15  Przewodniczący zarządził  przerwę w celu  przygotowania  przez  Komisję

Skrutacyjną regulaminu głosowania oraz kart do głosowania na Starostę Pułtuskiego.  

Po przewie o godz. 20.17 Przewodniczący wznowił obrady. 

Przewodniczący  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem

regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.     

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  –  Zenon  Kowalewski -  przedstawił  zasady  i

regulamin głosowania na Wicestarostę Pułtuskiego. 

W związku z brakiem wniosków dot. regulaminu, Przewodniczący zarządził głosowanie nad

przyjęciem regulaminu głosowania na Wicestarostę Pułtuskiego. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przewodniczący – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej  rozdali  Radnym karty  do  głosowania.  Przewodniczący

Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w  kolejności  alfabetycznej  nazwiska  Radnych  Rady



Powiatu. 

Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny do głosowania.

O godz. 20.22 Przewodniczący zarządził przerwę. Poprosił Komisję Skrutacyjną o ustalenie

wyników głosowania. 

Po  przerwie  o  godz.  20.25  Przewodniczący  wznowił  obrady.   Zwrócił  się  z  prośbą  o

odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. Zenon Kowalewski– odczytał protokół Komisji

Skrutacyjnej  z  obliczenia  głosów oddanych w głosowaniu  w wyborach  na  Wicestarostę

Pułtuskiego  

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wicestarosty  Pułtuskiego  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/7/10 została podjęta.

Wicestaroście  zostały wręczone kwiaty. 

Wicestarosta Pułtuski – Andrzej Dolecki  – podziękował za okazane zaufanie. Szczególne

podziękowania  złożył  Staroście  Pułtuskiemu  Edwardowi  Markowi  Wroniewskiemu  za

zaproponowanie  jego  osoby  na  stanowisko  Wicestarosty  Pułtuskiego  oraz

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  -  pogratulował  wyboru  na  stanowisko  Wicestarosty  Pułtuskiego  oraz

Życzył sukcesów w pracy dla dobra mieszkańców powiatu pułtuskiego. 

Ad. 6Ad. 6

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obradPrzewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Wybór  pozostałych  członków  Zarządu  Powiatu  w  PułtuskuWybór  pozostałych  członków  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  na  który  składają  sięna  który  składają  się

następujące podpunkty:następujące podpunkty:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku,

e) przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru, 



f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  27  ust.  3  ustawy  o  samorządzie

powiatowym  rada  powiatu  wybiera  pozostałych  członków zarządu  na  wniosek  starosty

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w

głosowaniu tajnym.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  podpunktu  -  Powołanie  Komisji

Skrutacyjnej 

Przewodniczący -  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji   składu  liczbowego  Komisji

Skrutacyjnej. 

Radny Tadeusz Nalewajk - zgłosił propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  za

trzyosobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:

Radny Tadeusz Nalewajk - zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Pieńkosa.

Radny Krzysztof Pieńkos - wyraził zgodę na  udział w pracach Komisji.

Radny Krzysztof Łachmański - zgłosił kandydaturę Radnego Zenona Kowalewskiego. 

Radny Zenon Kowalewski  - wyraził zgodę na  udział w pracach Komisji.

Radny Witold Saracyn - zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Sobolewskiej – Biesiekierskiej. 

Radnab Dorota Sobolewska – Biesiekierska - wyraziła zgodę na  udział w pracach Komisji.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego  Komisji

Skrutacyjnej 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

O  godz.  20.33  Przewodniczący  zarządził  przerwę  w  celu  ukonstytuowania  się  Komisji

Skrutacyjnej.

Po przerwie o godz.  20.35 Przewodniczący wznowił  obrady i  poprosił  o przedstawienie



Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Zenon Kowalewski– poinformował, że Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została

Radna Dorota Sobolewska – Biesiekierska.

Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  i  zaprezentowanie  kandydatów na  stanowisko

Wicestarosty Pułtuskiego. 
Starosta –  poinformował,  że  na  podstawie  doświadczeń  i  wspólnej  pracy  w  Zarządzie

Powiatu Pułtuskiego oraz dużego wkładu w pracę na rzecz powiatu pułtuskiego, dużego

doświadczenia  pracy  w  samorządzie  powiatowym  oraz  placówkach  oświatowych,

jednocześnie działając na podstawie §60 pkt 9, pozwala sobie zgłosić na członka Zarządu

kandydaturę Radnego Witolda Saracyna. Poinformował, że Pan Witold Saracyn urodził się 1

maja 1949r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach, gdzie

uzyskał tytuł magistra pedagogiki.  Następnie uzupełniał  wiedzę w Instytucie Kształcenia

Nauczycieli w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. 

W latach 1979 – 1998r. pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku. 

W latach 1984 –1989 był Przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy Pułtusk. 

W  latach  1984  –  1988  –był  członkiem   Zarządu  Głównego  Związku  Nauczycielstwa

Polskiego.

Jest Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku.

– Od 1998r. jest Radnym Rady Powiatu w Pułtusku oraz Wicestarostą Pułtuskim. 

Ponadto Starosta poinformował, że jeśli Radni Rady Powiatu przychylą się do jego wniosku,

na najbliższym Zarządzie Starosta zawnioskuje o zmianę w Statucie Powiatu Pułtuskiego,

która umożliwi  p.  Saracynowi zatrudnienie jako etatowemu członkowi Zarządu.  Starosta

poinformował,  że  po  wyborze  całego  składu  zarządu  przybliży własną  koncepcję  pracy

Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący - zapytał czy Radny Witold Saracyn wyraża zgodę  na kandydowanie?

Radny Witold Saracyn – wyraził zgodę. 

Starosta –  poinformował,  że  biorąc  od  uwagę  doświadczenie  samorządowca  oraz

urzędnicze, które w bieżącej pracy może być niezbędne, na podstawie §60 pkt 9 chciałby

zgłosić  kandydaturę  Radnego  Zbigniewa  Szczepanika  na  członka  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku. Starosta poinformował, że Pan Zbigniew Szczepanik urodził się 13 sierpnia 1955r.

posiada wykształcenie wyższe magisterskie– specjalizacja: administracja publiczna.

Posiada ogromne doświadczenie w administracji publicznej i samorządowej

– Od 1975r. pracuje w administracji w tym od 1986r. na stanowisku Sekretarza Gminy



Obryte.

– w latach 1994-1998 – Radny Rady Gminy Obryte,

– od 1998r. – Radny Rady Powiatu w Pułtusku,

– w latach 1998-2002 – (I kadencja) - członek Zarządu Powiatu,

– w latach  2002-2006 – (II kadencja) – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa,

– w latach  2006-2010 – (III kadencja) członek Zarządu Powiatu,

– Członek Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku 

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczącym jest Starosta Pułtuski

Przewodniczący -  zapytał  czy  Radny  Zbigniew  Szczepanik  wyraża  zgodę   na

kandydowanie?

Radny Zbigniew Szczepanik– wyraził zgodę. 

Starosta –  poinformował,  że  kierując się  podobnymi kryteriami jak  przy wcześniejszych

propozycjach  na  członków  Zarządu,  chciałby  zgłosić  kandydaturę  Radnego  Wiesława

Cienkowskiego.  Zaznaczył,  że  kolejność  zgłaszania  kandydatów  jest  przypadkowa.

Poinformował, że Pan Wiesław Cienkowski urodził się 14 września 1958 r. w Pułtusku.

Posiada  wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe – zarządzanie edukacją.

Pracuje  w Specjalnym Ośrodku Szkolno –  Wychowawczym w Pułtusku na  stanowisku-

kierownik internatu.

Pan Wiesław Cienkowski od 1998r. Radny Rady Powiatu w Pułtusku 

– w  latach  1998-2002  –  (I  kadencja)  –  Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,

Kultury, Kultury Fizycznej s Spraw Społecznych

– w latach  2002-2006 – (II kadencja) – członek Zarządu Powiatu,

– w latach 2006-2010 – (III kadencja) członek Zarządu Powiatu

Przewodniczący - zapytał czy Radny Wiesław Cienkowski wyraża zgodę  na kandydowanie?

Radny Wiesław Cienkowski– wyraził zgodę. 

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

zamknięciem listy kandydatów na pozostałych członków zarządu Powiatu w Pułtusku. 

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Lista kandydatów na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

O godz.  20.40  Przewodniczący zarządził  przerwę w celu  przygotowania  przez  Komisję



Skrutacyjną regulaminu głosowania oraz kart do głosowania na członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku. 

Po przewie o godz. 20.45 Przewodniczący wznowił obrady. 

Przewodniczący  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  zapoznanie  Radnych  z  projektem

regulaminu wyboru na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.     

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  –  p.  Dorota  Sobolewska  -  Biesiekierska -

przedstawiła zasady i regulamin głosowania na pozostałych członków Zarządu Powiatu w

Pułtusku.  

W związku z brakiem wniosków dot. regulaminu, Przewodniczący zarządził głosowanie nad

przyjęciem regulaminu głosowania na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.  

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przewodniczący – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali Radnym karty do głosowania. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w  kolejności  alfabetycznej  nazwiska

Radnych Rady Powiatu. 

Radny, którego nazwisko odczytywano, wrzucał kartę do urny do głosowania.

O godz. 20.50 Przewodniczący zarządził przerwę. Poprosił Komisję Skrutacyjną o ustalenie

wyników głosowania. 

Po  przerwie  o  godz.  21.00  Przewodniczący  wznowił  obrady.   Zwrócił  się  z  prośbą  o

odczytanie  protokołu  z  tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru  pozostałych  członków

Zarządu Powiatu w Pułtusku.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – p. Dorota Sobolewska – Biesiekierska – odczytała

protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na

pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.  

Niniejszy protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokółu.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie  wyboru pozostałych członków Zarządu

Powiatu w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -



Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/8/10 została podjęta.

Starosta – podziękował za potwierdzenie złożonej przez niego propozycji na stanowisko

Wicestarosty jak i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku. Poinformował, że

chciałby przenieść  pewien  zwyczaj  z  samorządu wojewódzkiego na  szczebel  samorządu

powiatowego. Otóż na szczeblu samorządu wojewódzkiego panuje taki zwyczaj, że wszyscy

w  Zarządzie  Wojewódzkim  tytułują  się  jako  Panowie  i  Panie  Marszałkowie.  Dlatego

chciałby aby w Zarządzie  Powiatowym,  zwracać  się  do  członków Zarządu   -  Panowie

Starostowie. 

Ponadto  Starosta  przedstawił  propozycje  rozkładu  pracy  w  Zarządzie  Powiatu.  Starosta

poinformował,  że sprawy związane ze szpitalem, nadzór nad szpitalem będą należały do

jego obowiązków. 

Inwestycje drogowe – bezpośredni nadzór będzie pełnić  Wicestarosta Andrzej Dolecki.

Sprawy związane  z oświatą – Starosta Witold Saracyn. 

Nowo wybranym członkom Zarządu Powiatu w Pułtusku zostały wręczone kwiaty. 

Ad. 7 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący  poinformował,  że zgodnie  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  Rada

Powiatu powołuje Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą radni, w tym przedstawiciele

wszystkich  klubów,  z  wyjątkiem  radnych  pełniących  funkcję  Przewodniczącego  Rady,

Wiceprzewodniczących  Rady  oraz  członków  Zarządu.  Zgodnie  ze  Statutem  Powiatu

Pułtuskiego w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. 

Przewodniczący poinformował,  że zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy klubami  radnych

Rady Powiatu w Pułtusku zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Krzysztof Jan Nuszkiewicz,

2. Tadeusz Nalewajk, 

3. Dorota Sobolewska – Biesiekierska,

4. Zenon Marian Kowalewski, 

5. Krzysztof Łachmański. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.



Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/9/10 została podjęta.

Ad. 8

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Przewodniczący poinformował,  że  radni  oraz  kluby radnych Rady Powiatu  w  Pułtusku

uzgodnili następujący skład Komisji Budżetu i Finansów:

1. Witold Saracyn,

2. Zbigniew Zenon Kołodziejski, 

3. Krzysztof Janusz Pieńkos, 

4. Edward Marek Wroniewski, 

5. Krzysztof Jan Nuszkiewicz,

6. Zenon Marian Kowalewski,

7. Krystyna Maria Estkowska. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/10/10 została podjęta

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Spraw  Społecznych,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący poinformował,  że  radni  oraz  kluby radnych  Rady Powiatu  w  Pułtusku

uzgodnili następujący skład Komisji Spraw Społecznych:

1. Krystyna Maria Estkowska, 

2. Wiesław Cienkowski, 

3. Krzysztof Jan Nuszkiewicz,



4. Andrzej Dolecki,

5. Witold Saracyn,

6. Dorota Sobolewska – Biesiekierska,

7. Henryk Kwiatkowski,

8. Halina Zofia Banach. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/11/10 została podjęta

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji,

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący poinformował,  że  radni  oraz  kluby radnych  Rady Powiatu  w  Pułtusku

uzgodnili następujący skład Komisji Polityki Regionalnej i Promocji. 

1. Halina Zofia Banach,

2. Krzysztof Jan Nuszkiewicz, 

3. Tadeusz Nalewajk,

4. Krzysztof Janusz Pieńkos,

5. Czesław Czerski, 

6. Zofia Drabczyk.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/12/10 została podjęta

Ad. 11

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad



Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa,  określenia

przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. 

Przewodniczący poinformował,  że  radni  oraz  kluby radnych  Rady Powiatu  w  Pułtusku

uzgodnili następujący skład Komisji Bezpieczeństwa:

1. Krzysztof Łachmański,

2. Andrzej Dolecki,

3. Zbigniew Jan Szczepanik,

4. Zbigniew Zenon Kołodziejski,

5. Wiesław Cienkowski, 

6. Witold Saracyn,

7. Zofia Drabczyk. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/13/10 została podjęta

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy klubami  radnych

Rady Powiatu w Pułtusku zostały zgłoszone następujące kandydatury na Przewodniczącego i

Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

– Radna Dorota Sobolewska – Biesiekierska

– Radny Krzysztof Łachmański

Przewodniczący - zapytał czy Radna Dorota Sobolewska – Biesiekierska wyraża zgodę na

kandydowanie.

Radna Dorota Sobolewska – Biesiekierska – wyraziła zgodę. 

Przewodniczący - zapytał czy Radny Krzysztof Łachmański wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Łachmański– wyraził zgodę. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie



nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/14/10 została podjęta

Ad. 13

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy  radnymi  oraz

klubami  radnych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów został wyznaczony Radny Krzysztof Jan Nuszkiewicz.

Przewodniczący -  zapytał  czy  Radny  Krzysztof  Jan  Nuszkiewicz  wyraża  zgodę  na

kandydowanie.

Radny Krzysztof Jan Nuszkiewicz– wyraził zgodę. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/15/10 została podjęta

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Spraw

Społecznych.
Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy  radnymi  oraz

klubami  radnych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów została wyznaczona Radna Krystyna Maria Estkowska. 

Przewodniczący -  zapytał  czy  Radna  Krystyna  Maria  Estkowska  wyraża  zgodę  na

kandydowanie.

Radna Krystyna Maria Estkowska – wyraziła zgodę. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.



Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/16/10 została podjęta

Ad. 12

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Polityki

Regionalnej i Promocji.
Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy  radnymi  oraz

klubami  radnych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów został wyznaczony Radna Halina Zofia Banach. 

Przewodniczący - zapytał czy Radna Halina Zofia Banach wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Halina Zofia Banach– wyraziła zgodę. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/17/10 została podjęta

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  uzgodnieniami  pomiędzy  radnymi  oraz

klubami  radnych  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów został wyznaczony Radny Krzysztof Łachmański. 

Przewodniczący -  zapytał  czy   Radny  Krzysztof  Łachmański  wyraża  zgodę  na

kandydowanie.

Radny Krzysztof Łachmański – wyraził zgodę. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -



Uchwała Nr III/18/10 została podjęta

Ad. 13

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  12  ust.  2  ustawy  o  samorządzie

powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Powiatu  należy  ustalenie  wynagrodzenia

Przewodniczącego Zarządu. 

Przewodniczący poinformował, że wynagrodzenie Starosty składałoby się z następujących

pozycji;

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900zł

- dodatek funkcyjny w kwocie 1.900zł

- dodatek specjalny w wysokości 40%

łącznie wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego w kwocie        3.120zł

- dodatek za wieloletnią pracę 

w wysokości 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie      1.180zł 

Przewodniczący  dodał,  że  w  porównaniu  do  zarobków  w  poprzednim  miejscu  pracy,

proponowane wynagrodzenie jest niższe. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie

nad jej podjęciem.

Za 17 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr III/19/10 została podjęta

Ad. 14

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
Wicestarosta  Andrzej  Dolecki –  poinformował,  że  korzystając  z  okazji  chciałby

podziękować za minioną kadencję  Przewodniczącemu Rady Powiatu,  członkom Zarządu

Powiatu  w  Pułtusku  oraz  wszystkim Radnym III  Kadencji  Rady Powiatu.  Wicestarosta

podziękował za współpracę wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, inspektorom

powiatowych  służb,  dyrektorom  i  kierownikom  wydziałów  Starosta  Powiatowego  w



Pułtusku. W sposób szczególny Starosta podziękował mediom, które były obecne na Sesjach

Rady Powiatu. Starosta podziękował również wyborcom, którzy oddali na niego swój głos,

za wsparcie przed wyborami. Życzył nowo wybranemu Staroście, aby współpraca układała

się jak najlepiej.

Radny  Zenon  Kowalewski  –  poinformował,  że  z  informacji  jakie  posiada  wynika,  że

najbliższa Sesja Rady została zaplanowana na dzień 28 grudnia 2010r. Podczas tej Sesji ma

zostać uchwalony budżet powiatu na rok 2011. Radny poinformował, że na koniec roku jest

zawsze bardzo dużo pracy, dlatego uważa, że warto zastanowić się nad tym, czy w dniu 28

grudnia 2010r.  musi  odbyć się  posiedzenie.  Poza tym w Radzie Powiatu jest  4 nowych

Radnych i przygotowanie się do tak ważnej Sesji, podczas której będzie uchwalany budżet

na rok przyszły, wymaga trochę czasu. Poza tym jest to pierwsza Sesja po wyborach, każdy

z  Radnych  ma  jakieś  przemyślenia.  Budżet  powiatu  można  w  wyjątkowych  sytuacjach

uchwalić w terminie do 31 stycznia. Zdaniem Radnego jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ

znajdujemy się w okresie przedświątecznym.

Starosta – Edward Marek Wroniewski – poinformował, że wychodząc na przeciwko sugestii

Radnego  Zenona  Kowalewskiego,  w  dniu  jutrzejszym razem z  Przewodniczącym Rady

Powiatu omówi tą sprawę. Starosta dodał, że będzie namawiał Przewodniczącego aby tę

prośbę uwzględnić. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik. 

Skarbnik – poinformowała,  że w świetle obowiązującej  ustawy o finansach publicznych

pierwszym dokumentem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa a potem projekt budżetu na

rok przyszły. Dlatego też jeżeli jest rozpatrywana sytuacja przełożenia uchwalenia budżetu

na rok 2011, równocześnie trzeba przełożyć uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

Przewodniczący podziękował że w dniu jutrzejszym porozmawia  ze Starostą i odpowiedź

zostanie przekazana do Przewodniczącego Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia

Ziemi Pułtuskiej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przewodniczący złożył Radnym oraz

zaproszonym  gościom,  życzenia   zdrowia  i  spokoju  oraz  rodzinnej  atmosfery  przy

wigilijnym stole. Życzył aby niezapomniany nastrój świątecznego ciepła i spokoju zagościł

w domach i był obecny przez cały 2011 rok. 

Starosta  Edward  Marek  Wroniewski –  poinformował,  że  przed  objęciem  stanowiska

Starosty Pułtuskiego rozmawiał ze swoim dotychczasowym szefem p. Adamem Struzikiem,



który zwrócił uwagę na to, że obejmując stanowisko Starosty Pułtuskiego bierze ogromną

odpowiedzialność  za  swoich  pracowników.  W  związku  ze  zbliżającymi  się  Świętami

Bożego  Narodzenia,  życzył  sobie  czasu  na  wspólne  dogranie  się  i  wypracowanie

płaszczyzny współpracy,  dobrych  relacji.  To  pozwoli  na  to  aby sprawnie  i  efektywnie

wykonywać zadania. Życzył pogodnych, wesołych Świąt, spełnienia marzeń, aby pozytywna

energia, która zazwyczaj towarzyszy okresowi świątecznemu, towarzyszyła wszystkim przez

cały rok. 

Ad. 15 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku  obrad

Zamknięcie obrad.  
Przewodniczący poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Podziękował   za

udział  w  obradach  trzeciej  Sesji  Rady  Powiatu  -   radnym  i  zaproszonym  gościom.

Przewodniczący  zamknął  III   Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 22.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


