
 Protokół Nr VI/11

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 lutego  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 17.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący  Rady  otworzył  szóstą  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,  Wójtów  Gmin,   przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w Sesji.

Ad. 2 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku  obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący poinformował,  że  w dniu 4 lutego 2011r.   do  Przewodniczącego Rady

Powiatu  wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu  o  zwołanie  Sesji  Rady  Powiatu

w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. 

W  związku  z  powyższym  termin  Sesji  został  ustalony  na  dzień  dzisiejszy

a przekazany porządek obrad  jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta –  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  zwrócił  się  z  wnioskiem  do

Przewodniczącego Rady o  zwołanie  Sesji  Rady Powiatu  w trybie art.  14  ust.  2  Statutu

Powiatu Pułtuskiego ze względu konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

na  2011r.  polegających  między  innymi  na  zabezpieczeniu  środków  finansowych  na

realizację  zadania  pn.  „Budowa  mostu  wraz  z  drogami  dojazdowymi  w  ciągu  drogi

powiatowej Gładczyn – Zatory Popowo nr 3433 na odc. Gładczyn – Cieńsza”. 

Powyższa uchwała jest niezbędna do złożenia wniosku o pozyskanie środków finansowych,

na realizację  ww. zadania,  w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.  



Starosta  poinformował,  że  szacunkowa  wartość  inwestycji  wynosi  2.201.700zł.

Przewidywane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej wynosi 50% wartości zadania, 

natomiast udział własny powiatu stanowiący  1.100.850zł  zostanie zabezpieczony w sposób

następujący: 

- 550.425zł –pomoc finansowa Gminy Zatory 

- 550.425zł – środki własne powiatu.

Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie uchwały zgodnie z przekazanym projektem uchwały. 

Starosta poinformował, że kolejny temat zaproponowany w porządku Sesji  dot.  podjęcia

uchwały w sprawie  przekazania mienia w formie darowizny. Zgodnie z ustawą o drogach

publicznych  powiat  pułtuski   przeprowadził  procedurę  pozbawienia  kategorii  dróg

powiatowych,  drogi położonej w miejscowości Begno Gmina Gzy. Natomiast Gmina Gzy

zaliczyła ww. drogę do kategorii dróg gminnych. Obecnie celowe jest przekazanie, w formie

darowizny, na rzecz Gminy Gzy, własności nieruchomości stanowiącej drogę publiczną w

miejscowości  Begno.  Stąd  propozycja  podjęcia  uchwały,  zgodnie  z  przekazanym

Szanownym Radnym projektem uchwały.  

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad.  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały w sprawie:  zmian uchwały budżetowej  Powiatu Pułtuskiego na  rok

2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny.

5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

6. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok

2011  Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. 

Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

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

nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/33/11 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny.

Przewodniczący zapytał są pytania  w sprawie uchwały.  

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

nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr VI/34/11 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Starosta –  przedawnił  Stanowisko  Rady  Powiatu  w  Makowie  Mazowieckim  z  dnia

28  stycznia  2011r.  dotyczące  wyrażenia  opinii  na  temat  powołania  jednego  wspólnego

podmiotu świadczącego usługi zdrowotne. 

Stanowisko stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Starosta  poinformował,  że  obecnie  Zarząd  Powiatu  jest  na  etapie  analizy  zapisów

w  projekcie  ustawy  o  działalności  leczniczej.  Z  informacji  jakie  uzyskał  w  dniu

wczorajszym,  jest  szansa,  że  ustawa  zostanie  przyjęta  w  na  wiosnę  a  wejdzie  z  życie

w  połowie  roku.  Z  oceną  zapisów  ustawy należy  wstrzymać  się  do  ostatecznej  wersji

ustawy. 

Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  zatwierdził  wstępny  harmonogram  prac

związanych z przeniesieniem szpitala do nowego obiektu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego

19 w Pułtusku,  który został umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Pułtusku. Starosta zaznaczył, że harmonogram zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Za-

mknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 



Podziękował za udział  w obradach szóstej  Sesji   Rady Powiatu Radnym i  zaproszonym

gościom. Wiceprzewodniczący zamknął VI  Sesję Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając

formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 17.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska     inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


