
Protokół Nr XIII/04

XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 29 marca 2004 r. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący  Rady Powiatu w Pułtusku Czesław Czerski  otworzył XIII Sesję

Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokółu.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad

Przewodniczący – w związku z brakiem wniosków przedstawił porządek obrad XII

Sesji i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem:

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

3. Interpelacje i zapytania radnych

W związku z brakiem interpelacji, przed przystąpieniem do omawiania kolejnego

tematu  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  Stanisław  Myślak

przedstawił  opinię  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad  XII  Sesji

(pismo stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu).

 W trakcie wystąpienia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów na Salę Narad

wszedł Radny Z. Szczepanik. Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu

– 15.

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania i udzielania dotacji, sposobu

ich rozliczania i kontroli. 

Skarbnik –  poinformowała,  że  od  1  stycznia  2004  r.  obowiązuje  ustawa  o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którą zlecanie zadań dla



jednostek nie należących do sektora finansów publicznych odbywa się wyłącznie na

zasadach określonych w ustawie. Natomiast zasady  udzielania dotacji na zadania

inne  niż  wymienione  w  art.4  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i

wolontariacie  powinien określić do 31 marca 2004 r. organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego.  Rada Powiatu podjęła  uchwałę w powyższej sprawie w

1999  r.  ,  jednak  zgodnie  z  Przepisami  wprowadzającymi  ustawę  o  działalności

pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  uchwała  Rady  Powiatu  powinna  być

dostosowana  do  cyt.  ustawy.  Wnioski  przedstawione  przez  Przewodniczącego

Komisji Budżetu i Finansów zostały uwzględnione w  §6 pkt 2 projektu uchwały

Rady Powiatu. 

W  związku  z  brakiem  wniosków  Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały 

w sprawie trybu postępowania i udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i kontroli   

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XIII/105/04. 

Jeden Radny był nieobecny na Sali Narad. Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji

ponadgimnazjalnym  szkołom  niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół

publicznych.

Skarbnik – zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ stanowiący określa zasady i

tryb  udzielania  dotacji  dla  szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół

publicznych. W związku ze zmianą  ustawy o systemie oświaty, Zarząd proponuje

podjęcie  nowej  uchwały  w  powyższej  sprawie.  W  projekcie  uchwały  został

uwzględniony wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie dokonania zmian w

punkcie trzecim załącznika do uchwały dodania po słowach: „dotacji udziela się na

wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną” wyrazów

„o uprawnieniach szkół publicznych”. Uwzględniono również wniosek dot. zmiany



punktu siódmego  załącznika do uchwały poprzez dodanie po słowach: „dotacje nie

wykorzystane  w  roku  budżetowym,  pobrane  w  nadmiernej  wysokości  lub

wykorzystane  niezgodnie  z  przeznaczeniem  podlegają  zwrotowi  do  budżetu

powiatu” wyrazów „na warunkach i w trybie określonym w art. 93 ustawy z dnia

26  listopada  1998r.  o  finansach  publicznych”.   Wniosek  Komisji  Budżetu  i

Finansów  dot.  uchylenia  jedynie  załącznika  a  nie  całej  uchwały  w  sprawie

określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o

uprawnieniach szkół publicznych nie spotkał się z aprobatą Radcy Prawnego.

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

Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu – 16.

Radca Prawny – B.Sokalski –  stwierdził,  że załącznik wyczerpuje treść uchwały  

(a jest tylko jeden załącznik) zatem należy zmienić uchwałę. 

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków,  odczytał  projekt

uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XIII/106/04. 

Jeden Radny był nieobecny na Sali Narad. Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r. 

Skarbnik -  zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  Rada  Powiatu  w formie  uchwały  określa

zadania, na które przeznacza się środki Funduszu. Środki przekazywane są przez

Prezesa  PFRON  (pismo  z  dn.  11.02.2004  r.).  Plan  zawiera  zadania  z  zakresu

rehabilitacji  zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i rehabilitacji

społecznej  realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.



Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków,  odczytał  projekt

uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na 2004r.

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu  podjęła  uchwałę  nr  XIII/107/04.  Jeden  Radny był  nieobecny  na Sali

Narad. Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r.

Skarbnik - poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.

wiąże się z koniecznością wprowadzenia do budżetu ostatecznych kwot subwencji

ogólnej  przyznanych  przez  Ministra  Finansów  i  ostatecznych  kwot  dotacji

celowych  przyznanych  przez  Wojewodę  Mazowieckiego.  Zwiększenia  dotyczą:

części ogólnej subwencji oświatowej – dodatkowe środki przeznaczono na wydatki

placówek  oświatowych (kwota  321.321  zł),  dotacji  celowych  dla  KPPSP  (kwota

80.000  zł)  i   składki  zdrowotnej  dla  osób  bezrobotnych  (kwota  10.000  zł).

Zmniejszenie  dotyczy  dotacji  celowej  dla  Domów Pomocy  Społecznej  o  kwotę

168.960 zł. Zmiana ustawy o pomocy społecznej przewiduje jedynie kwotę dotacji

na 1 mieszkańca, nie różnicując jej w zależności od typów domów, w związku z

powyższym dotacja została zmniejszona z 1225 zł na 1 mieszkańca do 1185 zł. W

związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków dla DPS w Obrytem o

kwotę  120.000  zł  i  DPS  w Ołdakach  o  kwotę  48.960  zł.  Ponadto  w projekcie

uchwały uwzględniono przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach Powiatowego

Funduszu  Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  i  Zarządu  Dróg

Powiatowych (zabezpieczenie  środków  na zakup skrapiarki)  oraz wprowadzono

realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu tego samego

szczebla  (dot. zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w  Ciechanowie  na  podstawie  porozumienie  zawartego  pomiędzy  powiatami



pułtuskim i ciechanowskim w sprawie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności

uczniów).

Przewodniczący –  w  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków,  odczytał  projekt

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r.

Za 14 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XIII/108/04. 

Jeden Radny był nieobecny na Sali Narad. Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  składzie  osobowym  Komisji

Rewizyjnej 

Na Salę Narad weszła Radna K. Estkowska. Aktualna liczba radnych uczestniczących w

posiedzeniu – 17.

Przewodniczący -  poinformował,  że  Radny Krzysztof  Łachmański,  w związku  

z  powołaniem do  składu  Zarządu Powiatu,  złożył  rezygnację  z  funkcji  członka

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu (pismo stanowi załącznik nr ..... do nin. protokółu).

Radny  Krzysztof  Łachmański -   zaproponował  powołanie  do  składu  Komisji

Rewizyjnej -  Pani Magdy Bogny  Dziubanowskiej– Wojtyra.

Radna Magda Bogna Dziubanowska – Wojtyra –  wyraziła zgodę na członkostwo 

w  Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący – w związku z brakiem pytań i  wniosków, odczytał  projekt  w

sprawie  zmiany  w  składzie  osobowym  Komisji  Rewizyjnej  uchwały  w  sprawie

zmian budżetu powiatu na 2004r.

Za 15 radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada  Powiatu  podjęła  uchwałę  nr  XIII/109/04.Jeden  Radny  nie  brał  udziału  w

głosowaniu.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



Przewodniczący - w związku z brakiem interpelacji zarządził przejście do kolejnego

punktu porządku obrad.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący – zaproponował,  aby na Sesjach Rady Powiatu projekty uchwał

dotyczących  spraw  finansowych  były  odczytywane  przez  Skarbnika  Powiatu  a

pozostałych  uchwał  przez  Sekretarza  Powiatu.  Przewodniczący  zwrócił  się  do

Radcy  Prawnego  o  wyjaśnienie,  jak  ten  wniosek  odnosi  się  do  ustawy  o

samorządzie powiatowym.

Radca Prawny – B.Sokalski – stwierdził, że  ustawa o samorządzie powiatowym nie

reguluje powyższej kwestii. Uważa, że projekty uchwały może  odczytywać osoba

wskazana przez Przewodniczącego.

Przewodniczący – zarządził głosowanie nad  przyjęciem powyższego wniosku

Za 15 radnych

Przeciw  1 radny

Wstrzymało się  1 radny

Wniosek został przyjęty.

11. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący –  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował za udział w obradach XIII Sesji Rady Powiatu radnym i zaproszonym

gościom. Przewodniczący zamknął XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. 

Sesja zakończyła się o godz. 1645 . 

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


