
Protokół Nr XI/03

XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 grudnia 2003 r.

Ad.1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Czesław  Czerski  otworzył  

XI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał. 

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku

obrad - Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący zapytał, czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad. 

Starosta Pułtuski - w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował uzupełnienie

porządku  obrad  o  pkt  „Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr

VI/48/03 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 kwietnia  2003r.  w sprawie:

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w

szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat”.  Starosta

poinformował , że Komisji Edukacji, Zdrowia, kultury, kultury Fizycznej i

Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. propozycję uchwały. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem przedstawionym przez

Starostę Pułtuskiego:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad zgodnie, z którym będą

prowadzone obrady: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji

Rewizyjnej

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członka Rady

Społecznej działającej przy  SP ZOZ w Pułtusku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2003r. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  przychodów  i  wydatków

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na

2004r.

10.Podjecie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  przychodów  i  wydatków

Powiatowego  Funduszu  Gospodarowania  Zasobem  Geodezyjnym  i

Kartograficznym na 2004r. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/03 Rady Powiatu w

Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,

którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat

12. Informacja  nt.  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w  budżecie

powiatu.  

13. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu. 

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
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16.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przewodniczący zarządził przejście do punktu 3 porządku obrad -  Przyjęcie

protokółu  X Sesji  Rady  Powiatu.  Przewodniczący  poinformował,  że  do

dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokółu

dziesiątej  Sesji Rady Powiatu. Ponieważ nikt z Radnych nie zgłosił uwag ani

wniosków  do  protokółu,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem protokółu dziesiątej  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się

Protokół z X Sesji został przyjęty. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  czwartego  punktu  porządku  obrad

„Interpelacje i zapytania radnych”. 

Przewodniczący prosił o zgłaszanie interpelacji.

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Finansów o
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przedstawienie  opinii  Komisji  o projektach uchwał  będących przedmiotem

obrad dzisiejszej Sesji. 

Pan  Stanisław  Myślak  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów

poinformował,  że  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  19  grudnia  2003r.

zapoznała  się z  projektami  uchwał  będącymi  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 

Komisja  zgłosiła  wniosek  aby  na  najbliższym  posiedzeniu  Rady  Powiatu

została  przedstawiona  informacja  nt.  zadaniowego  planu  wydatków

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na

2004r.  oraz  Powiatowego  Funduszu  Gospodarowania  Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004r. 

Następnie Komisja wnioskowała , aby przed przyjęcie sprawozdania z

wykonania budżetu powiatu za 2003r. została przedstawiona informacja

nt. zadaniowego wykonania wydatków z powyższych Funduszy za rok

2003.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

Ad. 5

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 5 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.

Przewodniczący poinformował,  że informację  z działalności  Komisji  Radni

otrzymali  na  piśmie.  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  pytania  do  ww.

informacji. 

W  związku  z  brakiem  pytań  dotyczących  powyższego  tematu,

Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z

działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  za  rok  2003    i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 
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Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/88/03 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 6 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji

Rewizyjnej.

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – K.

Pieńkosa o zabranie głosu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poinformował,  że  na  posiedzeniu  w

dniu  19  grudnia  2003r.  Komisja  ustaliła  plan  pracy  Komisji,  który  Radni

otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Powiatu. 

W  związku  z  brakiem  pytań  dotyczących  powyższego  tematu,

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu

kontroli Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -
Uchwała Nr XI/89/03 została podjęta. 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 7 porządku obrad

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  członka

Rady Społecznej działającej przy  SP ZOZ w Pułtusku.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.

Starosta  Pułtuski poinformował,  że skład Rady Społecznej  SP ZOZ należy

uzupełnić ze względu na odejście św. pamięci Jana Morczkowskiego – Wójta

Gminy Obryte. 
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Starosta uważa, że Gmina Obryte nadal powinna mieć swojego reprezentanta

w Radzie Społecznej, dlatego na ww. miejsce zaproponował Lecha Smyka –

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku. 

Starosta przypomniał, że w grudniu 2002r.. ustalano skład Rady Społecznej.

Wówczas  z  terenu  Gminy  Obryte  na  członka  ww.  Rady  zgłoszono  dwie

kandydatury  tj.  J.  Mroczkowskiego  i  L.  Smyka.  Starosta  korzystając  ze

swoich ustawowych kompetencji zaproponował wybór  J. Morczkowskiego.

Radny  K.  Majewski  poinformował,  że  członkami  Rady  Społecznej

reprezentantami gmin powinni być  wójtowie.. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  L.  Smyka,  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie. 

Pan Lech Smyk odpowiedział , ze wyraża zgodę,. 

Przewodniczący odczytał uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania

członka Rady Społecznej działającej przy  SP ZOZ w Pułtusku  i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem 

Za 14

Przeciw -

Wstrzymało się 1

Uchwała Nr XI/90/03 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 8 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2003r.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik  o zabranie głosu.

Skarbnik Powiatu  poinformował,  że  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę

budżetowej  na  2003r.  zawiera   zwiększenie  dochodów  a  jednocześnie

wydatków  o  kwotę  136.507zł.  Na  ww.  kwotę  składają  się  następujące

wielkości:

z tytułu przyznania środków  z 1% rezerwy MENiS:

- 3.000 zł –nauczanie indywidualne,
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- 35.000 zł – zdarzenia losowe,

- 28.507 zł – wzrost zadań w II półroczu.

Zatem do podziału dla szkół i placówek oświatowych jest kwota 66.507 zł.

Brakujące środki na oświatę w wysokości ok. 9.000  zł, zostaną przeniesione

ze Starostwa.

Powyższe środki zostały podzielone w następujący sposób:

- ok. 30.000 zł – dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku,

- ok. 20.000 zł – dla SOSW w Pułtusku,

- ok. 25.507 zł – Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

Ponadto w projekcie uchwały dokonano zwiększenia dochodów i wydatków:

- 30.000  zł  –DPS  w  Obrytem  –  większe  wpływy  z  usług  zostałyby

przeznaczone na wydatki rzeczowe,

- 40.000  zł  –DPS  w  Ołdakach  -  większe  wpływy  z  usług  zostałyby

przeznaczone na wydatki rzeczowe i odprawę emerytalną.

Ponadto  projekt  uchwały  będzie  zawierał  przeniesienia  pomiędzy

paragrafami. 

W trakcie wystąpienia  Skarbnika Powiatu na Salę Rady wszedł Radny D. Mikuś

Przewodniczący  zapytał,  czy  są   pytania  do  przedstawionego  projektu

uchwały. 

Wobec braku dyskusji  Przewodniczący odczytał  uchwałę  w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2003r.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/91/03 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 9 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków
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Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej na

2004r.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik  Powiatu  przypomniała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i

Finansów  zgłoszono  wniosek  dot.  przedstawienia  planu  Funduszu

zadaniowo. W związku z powyższym Skarbnik poinformowała, że:

- 23.318zł planuje  się przeznaczyć na programy  działań na rzecz ochrony

środowiska dla powiatu pułtuskiego na 2004r., tj. akcja sprzątania świata,

konkursy , szkolenia.

- 20.000zł  zadania  związane  z  realizacją  przedsięwzięć  dot.  ochrony

powierzchni  ziemi  ewentualnie  rekultywacji  po  wypadku  lub  klęski

żywiołowej, 

- 20.000zł – nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,

ponieważ z uwagi  na zmianę  przepisów ustawy o dochodach jednostek

samorządu  terytorialnego,  samorządy  powiatowe  od  2003r  nie  będą

otrzymać dotacji na realizacje ww. zadań. 

Następnie p. Skarbnik poinformowała, że zgodnie z art. 420 ustawy – Prawo

ochrony  środowiska  –  Zarząd  Powiatu  do  dnia  15  stycznia  przedstawia

Radzie Powiatu do zatwierdzenia plan przychodów i wydatków funduszu na

dany  rok,  stąd  też  propozycja   podjęcie  uchwały  jak  w  przedstawionym

projekcie. 

Przewodniczący  zapytał, czy są pytania do proponowanej uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał w sprawie uchwalenia planu

przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki Wodnej na 2004r.  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/92/03 została podjęta. 
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Ad. 10

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 10 porządku obrad

Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków

Powiatowego  Funduszu  Gospodarowania  Zasobem  Geodezyjnym  i

Kartograficznym na 2004r. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik  Powiatu  przypomniała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i

Finansów  zgłoszono  wniosek  dot.  przedstawienia  planu  Funduszu

zadaniowo.  W  związku  z  powyższym  Skarbnik  zwróciła  się  do

Przewodniczącego  ,  aby  powyższą  informację  przedstawiła  Dyrektor

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – S. Niedzielska. 

Przewodniczący  poprosił  S.  Niedzielską  Dyrektora  Wydziału  GGN  o

przedstawienie informacji. 

Dyrektor GGN poinformowała, że PFGiK zostanie przeznaczony na:

- kwotę ok. 9.000zł planuje się przeznaczyć na prace, które zostały zlecone

w  latach  poprzednich,   tj.  modernizacja  ewidencji  gruntów,  założenie

ewidencji budynków Gmina Zatory, obręb Stawinoga,

- realizacja   umowy  z  2002r.  dot.  modernizacji  ewidencji  gruntów  i

założenie ewidencji budynków obręb 14 miasta Pułtusk. Kwota pozostała

do zapłacenia ok. 25.0000zł,

- ostatnio odbył się przetarg  na wykonanie mapy numerycznej ewidencji

gruntów i  budynków w Gminie  Gzy  i  Świercze  bez  obrębu  Świercze.

Cena uzyskana po przetargu 79.822zł,

- modernizacja   ewidencji  gruntów i  założenie  ewidencji  budynków oraz

numerycznej  mapy  dla   obrębu  Świercze.  Dofinansowanie  z  budżetu

gminy Świercze – 80.000zł. Planowany koszt zadania ok. 150.000zł.

- przeliczenie osów III i IV klasy do układu państwowego 2000 i wdrożenie

systemu banku osnów – koszt zadania ok.40.000zł,
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- ustanowienie inspektora nadzoru. , który na bieżąco będzie kontrolował

zlecane prace – koszt zadania ok. 27.000zł.

- założenie ewidencji budynków i numerycznej mapy podstawowej miasta

Pułtusk obr 12,18,19,20,23,24,9,11,16 – koszt zadania ok. 192.000zł

Przewodniczący zapytał czy są pytania w powyższej w sprawie .

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  przedstawił  uchwałę  w  sprawie

uchwalenia  planu  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu

Gospodarowania  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym  na  2004r.  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/93/03 została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 11 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/03 Rady Powiatu

w  Pułtusku  z  dnia  28  kwietnia  2003r.  w  sprawie:  zasad  udzielania  i

rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat.

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,

kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych  o  przedstawienie  opinii

Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  –  K.  Łachmański  poinformował,  że  Komisja  na

posiedzeniu  w  dniu  29  grudnia  2003r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  projekt  uchwały  określa  tygodniowy

wymiar zajęć wicedyrektora specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

i zmienia wymiar zajęć kierownika internatu w tymże ośrodku. 
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Powyższa  propozycja  uchwały  wynika  ze  zmian  organizacyjnych  i

zwiększenia  zakresu  zadań  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –

Wychowawczym  w  Pułtusku  

od  1  września  br.,  związanych  ze  wzrostem  liczby  wychowanków  oraz

rozpoczęciem funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. 

Następnie  Starosta  poinformował,  że  Kurator  Oświaty  w  Warszawie

Delegatura w Ciechanowie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie proponowanej uchwały.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w sprawie  zmiany

uchwały Nr VI/48/03 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2003r. w

sprawie:  zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko

kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XI/94/03 została podjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 12 porządku obrad

„Informacja nt.  uchwał  Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie

powiatu”

Przewodniczący poinformował, że w okresie od 28 listopada 2003r. do dnia

dzisiejszego Zarząd Powiatu  nie  podjął  uchwały  w sprawie  zmian budżetu

powiatu na 2003r. 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji pkt 12 porządku obrad

Informacja  na  temat  prac  Zarządu  Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 
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Przewodniczący przypomniał,  że powyższą informację  Radni otrzymali  na

piśmie. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad jej przyjęciem:

Za 16

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 14 

Przewodniczący  zaproponował  przyjście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący poinformował, że nie zostały zgłoszone interpelacje.  

Ad. 15

Przewodniczący  zaproponował  przyjście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wolnych wniosków nie było.

Ad. 16 

Przewodniczący  zaproponował  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  XI  Sesji  Rady  Powiatu  radnym  i

zaproszonym gościom. Obrady XI Sesji Rady Powiatu zostały zamknięte. 

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 17 55

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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