
 Protokół Nr VII/11

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 23 lutego  2011r. 

początek posiedzenia – godz. 18.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

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

zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  16  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.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 17 lutego 2011r.  do Przewodniczącego Rady

Powiatu wpłynął wniosek pięciu radnych Rady Powiatu w Pułtusku:

– Pana Zenona Kowalewskiego,

– Pana Henryka Kwiatkowskiego,

– Pani Zofii Drabczyk,

– Pana Krzysztofa Łachmańskiego,

– Pani Krystyny Estkowskiej

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  Szanownym Radnym jest zgodny z treścią przekazaną

przez wnioskodawców.

Przewodniczący zapytał czy radni, którzy  złożyli wniosek o zwołanie Sesji  chcieliby

zabrać głos.  

Radni nie zabrali głosu. 



Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady  Powiatu

w Pułtusku. 

5. Zamknięcie obrad

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Przewodniczący zapytał czy są pytania  w sprawie uchwały.  

Radny Zenon Kowalewski – poinformował,  że jest jednym z radnych,  którzy złożyli

wniosek o zwołanie Sesji w trybie §14 ust 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego. Dodał, że od

29  grudnia  2010r.,  czyli  od  chwili  złożenia  przez  Wójta  Gminy  Obryte  wniosku

o  wyrażenie  opinii  w  sprawie  rozwiązania  stosunku  pracy  z  radnym Rady  Powiatu

w Pułtusku,  nie  zostały  podjęta  żadne  działania.  Dlatego  został  złożony wniosek  do

Przewodniczącego o zwołanie Sesji w celu podjęcia stosowanej uchwały. Zgodnie z art.

22  ust.  2  ustawy samorządzie  powiatowym “Rozwiązanie  z  radnym stosunku  pracy

wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem”. Poinformował,

że nie chciałby się odnoście do wyjaśnień obecnego Wójta Gminy Obryte oraz radnego

Zbigniewa  Szczepanika,  ponieważ  jego  zdaniem  jest  to  konflikt,  który  powstał  już

dawno. Poza tym w wyjaśnieniach opisywany jest etap z kampanii wyborczej 

Radny  uważa,  że  dalszy  zapis  §22  “Rada  powiatu  odmówi  zgody  na  rozwiązanie

stosunku  pracy  z  radnym,  jeżeli  podstawą  rozwiązania  tego  stosunku  są  zdarzenia

związane z wykonywaniem przez radnego mandatu” nie dotyczy omawianej sytuacji.,



ponieważ Pan Szczepanik jest  radnym od 30 listopada  2010r.,  a wydarzenia opisane

w wyjaśnieniach nie dotyczą okresu sprzed 30 listopada 2010r. Dlatego wnioskuje o to

aby  Rada  Powiatu  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 5 Radnych 

Przeciw 10 Radnych 

wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów. 

Radny Tadeusz Nalewajk – zgłosił wniosek o 15 minutowa przerwę w obradach. 

O godz. 18.15 Przewodniczący zarządził 15  minutową przerwę. 

Ad. 4

Po  przerwie  o  godz.  18.30  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji

kolejnego punktu porządku obrad  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu

radnego Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały.

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

głosowanie mad jej podjęciem 

Za 5 Radnych 

Przeciw 11 Radnych 

wstrzymało się -

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

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

gościom.  Wiceprzewodniczący  zamknął  VII  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku



wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.35

Protokółowały: Przewodniczył obradom:    

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


