
Protokół Nr XLIII/10

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 9 listopada 2010r. 

początek posiedzenia – godz. 13.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady  otworzył czterdziestą trzecią Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Tadeusza  Nalewajka  –

Podsekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  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  punktu  drugiego  porządku

obrad Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście.

Starosta  – poinformował,  że w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku wnioskuje o

uzupełnienie porządku Sesji o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na  ustanowienie  hipoteki  kaucyjnej  w  wysokości  1.500.000zł  na  mieniu

nieruchomym powiatu pułtuskiego”.  Starosta dodał, że podjęcie powyższej uchwały

jest  niezbędne  do  obciążenia  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem szpitala,  w

celu zabezpieczenia  kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  przez  Bank.  Starosta  zaproponował  omówienie

tematu w punkcie 8a 



Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem dot. uzupełnienia

porządku  obrad  o  punkt  Podjęcie  uchwały w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na

ustanowienie  hipoteki  kaucyjnej  w  wysokości  1.500.000  zł   na  mieniu

nieruchomym Powiatu Pułtuskiego.

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty.

Temat zostanie omówiony w pkt 8a.

Na salę obrad weszli Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Łachmański oraz Radny

Wojciech Żukowski. 

Obecna liczba Radnych wynosi 15. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na

rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2009r. 

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do projektu „Modernizacja systemów

grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”.  
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  programu  współpracy  Powiatu  Pułtuskiego  z

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2011r. 
8a.  Podjęcie  uchwały w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki

kaucyjnej w wysokości 1.500.000 zł  na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego.
9. Przyjęcie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  organy



wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2009/2010.

10.Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego

nt. oświadczeń majątkowych.  

11.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

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

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15.UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  III  KADENCJI  SAMORZĄDU

POWIATOWEGO.

16.Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku

obrad Przyjęcie protokołów XLI oraz XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołu XLI oraz XLII Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie?

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołów  XLI oraz XLII Sesji Rady Powiatu

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -



Protokóły Nr XLI/10 oraz XLII/10 zostały przyjęte. 

Ad. 4

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  czwartego  porządku

obrad Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Radna  Krystyna  Estkowska  –  poinformowała,  że  chciałaby  swoje  zapytanie

skierować  do  radcy  prawnego.  Poinformowała,  że  na  poprzedniej  Sesji  złożyła

wniosek  o  wykonanie  symulacji  podwyżek  dla  pracowników  niepedagogicznych

placówek oświatowych. Taką symulację Radna otrzymała. Następnie poinformowała,

że w regulaminie wynagradzania  dla pracowników nie będących nauczycielami w

placówkach  oświatowych  figuruje  zapis:  “W przypadku  możliwości  finansowych

jednostki, wynagrodzenie osobowe pracowników na kolejne lata powinno podlegać

wzrostowi  co  najmniej  o  prognozowany  średnioroczny  wskaźnik  wzrostu  cen

towarów i  usług  konsumpcyjnych,  wynikający  z  ustawy budżetowej  na  dany rok

budżetowy” oraz zapis: ”W przypadku niewspółmiernego wzrostu prognozowanego

wskaźnika  wzrostu  cen  towarów i  usług  w stosunku  do  możliwości  finansowych

budżetu powiatu – wynagrodzenia osobowe pracowników na dany rok budżetowy

będą waloryzowane niższym wskaźnikiem wzrostu,  określonym na dany rok  przy

opracowywaniu  projektu  uchwały  budżetowej  powiatu”.  Radna  zapytała  czy  taki

zapis obliguje dyrektora jednostki do wypłacenia podwyżki?

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie  opinii  o  projektach  uchwał  będących  przedmiotem  obrad

dzisiejszej Sesji. 
Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  –  p.   Krystyna  Estkowska-

poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych obradowała na posiedzeniu w dniu

dzisiejszym.  Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad

XLIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  p.  H.  Pielachowska  –

poinformowała, że  Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu dzisiejszym



pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  XLIII  Sesji  Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Ad. 5

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego  na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28

grudnia 2009r. 
Przewodniczący zapytał czy 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 XLIII/319/10 została podjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.
Przewodniczący zapytał czy 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 XLIII/320/10 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały  w sprawie:  przystąpienia do projektu „Modernizacja

systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego”.  



Przewodniczący zapytał czy 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 XLIII/321/10 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy Powiatu Pułtuskiego

z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r. 
Przewodniczący zapytał czy 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 XLIII/321/10 została podjęta. 

Ad. 8a

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji następnego  punktu porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki

kaucyjnej  w  wysokości  1.500.000  zł   na  mieniu  nieruchomym  Powiatu

Pułtuskiego.

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały?

Radna  Krystyna  Estkowska –  poinformowała,  że  w  dniu  dzisiejszym,  podczas

wspólnego  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Budżetu  i

Finansów, które miało miejsce przed Sesją omawiano trudną sytuację w SP ZOZ.

Radna podkreśliła,  że obecna Dyrektor SP ZOZ p. Iza Groszkowska oraz Główna

Księgowa  w SP ZOZ p.  Katarzyna  Pabich,   mają  świadomość  tego  przed  jakim



trudnym zadaniem stoją.  Dodała,  że  jest  zadowolona  ze  sposobu  przekazywania

przez nie informacji. Radna życzyła sukcesów przy realizacja tak trudnego zadania

jakim jest przeniesienie szpitala. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XLIII/323/10 została podjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy

wykonawcze samorządu powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2009/2010.

Przewodniczący poinformował,  że  informacja  została  przekazana  na  pismie.  Była

ona również przedmiotem obrad dzisiejszych komisji. 

Zapytał czy ktoś  chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji

zadań oświatowych przez organy wykonawcze  samorządu  powiatu pułtuskiego  w

roku szkolnym 2009/2010.

Za 15 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad  Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Puł-

tuskiego nt. oświadczeń majątkowych.  
Przewodniczący  poinformował,  że  artykuł  25c  ustęp  12  ustawy  z  dnia

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, obliguje Przewodniczącego Rady do

złożenia  Radzie  Powiatu  informacji  na  temat  analizy  oświadczeń  majątkowych,

w terminie do 30 października. 



Poinformował,  że  w  terminie  do  dnia  30  kwietnia  2010r.  wszyscy  Radni  Rady

Powiatu złożyli oświadczenia o stanie majątkowym – w dwóch egzemplarzach wraz

z kserokopią zeznania podatkowego PIT. 

Zgodnie  artykułem  25c  ustęp  6  cytowanej  ustawy,  po  jednym  egzemplarzu

oświadczenia  majątkowego  oraz  zeznania  podatkowego  zostały  przekazane  do

Urzędu Skarbowego w Pułtusku.

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem Nr 85/2007  wydanym przez

Starostę Pułtuskiego w dniu 12 grudnia 2007r., przyjmuje  i przechowuje Sekretarz

Powiatu.
W  wyniku  przeprowadzanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  w  złożonych

dokumentach nie wykazano rażących nieprawidłowości. 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym treść oświadczeń majątkowych została opubli-

kowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Oświadczenie  majątkowe  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  zostało  przekazane

Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Ponadto  Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  25c  pkt  4  ustawy  o

samorządzie  powiatowym  Radni  składają  oświadczenia  majątkowe  na

2 miesiące przed upływem kadencji. Wszyscy Radni Rady Powiatu złożyli oświad-

czenia majątkowe, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. 

W  wyniku  przeprowadzanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  w  złożonych

dokumentach nie wykazano rażących nieprawidłowości. 

Ponadto treść oświadczeń majątkowych została opublikowana w Biuletynie Infor-

macji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Oświadczenie  majątkowe  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  zostało  przekazane

Wojewodzie Mazowieckiemu.

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.
Starosta  –  poinformował,  że  do  dnia  30  kwietnia  2010r.  wszystkie  osoby

zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły wymagane dokumenty. 

Oświadczenia złożyli: 

- członkowie Zarządu Powiatu, 



- Sekretarz Powiatu, 

- Skarbnik Powiatu, 

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

oraz  pracownicy  Starostwa  i  jednostek  organizacyjnych,  którzy  wydają  decyzje

administracyjne w imieniu Starosty.

Zgodnie z art.  25c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego zostało przekazane  do Urzędu

Skarbowego  w  Pułtusku,  natomiast  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dwóch

pracowników jeden egzemplarz oświadczenia został złożony w Urzędzie Skarbowym

w Ciechanowie  oraz jeden  w Urzędzie  Skarbowym w Wyszkowie.  Oświadczenie

majątkowe Starosty Pułtuskiego – jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu zostało

przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem Nr  85/2007  wydanym przez

Starostę Pułtuskiego w dniu 12 grudnia 2007r., przyjmuje i przechowuje Sekretarz

Powiatu.

Podczas  przeprowadzania  analizy  oświadczeń  majątkowych  nie  stwierdzono

istotnych merytorycznych nieprawidłowości. 

Zgodnie  z  obowiązkiem  ustawowym  treść  oświadczeń  majątkowych  została

opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w

Pułtusku. 

Ad. 11

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu po-

wiatu.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik. 
Skarbnik – poinformowała, że Zarząd Powiatu w okresie od ostatniej Sesji podjął

następujące uchwały:

– Nr  332/10  z  dnia  28  września  2010r.  -  została  podzielona  rezerwa  celowa  w

kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w



nauce oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne. Rezerwa po zmianie wynosi 17.747

zł. 

– Nr 334/10 z dnia 4 października 2010r. -  została podzielona rezerwa celowa w

kwocie  5.500  zł  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  zdrowotnej  dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Powiat Pułtuski, rezerwa po zmianie wynosi 12.247 zł.  

– Nr 335/10 z dnia 11 października 2010r. - została wprowadzona dotacja celowa w

wysokości  15.000  zł  z  przeznaczeniem  dla  zespołów  do  spraw  orzekania  o

niepełnosprawności. 

– Nr 337/10 z dnia 19 października 2010r. -  została wprowadzona dotacja celowa w

wysokości 17.637 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe.

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem informacji  na temat  uchwał

Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -
Informacja została przyjęta. 

Ad. 12

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Po-

wiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem

informacji na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -
Informacja została przyjęta. 



Ad. 13

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku ob-

rad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelację. 
Radca  prawny  –  B.  Sokalski  –  poinformował,  że  odpowiedź  na  interpelację

zgłoszoną przez Radną Krystynę Estkowską zostanie przekazana na piśmie. 

Ad. 14

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do realizacji  następnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków. 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański  –  w  imieniu  Klubu  Radnych

Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  podziękował  za  czteroletnią

współpracę.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  cieszy  go  fakt,  że  wszystkie

dyskusje podczas III kadencji miała charakter merytoryczny. 

O godz. 14.05 Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. 

Ad. 15

Po  przerwie  o  godz.  14.15  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji

kolejnego punktu porządku obrad  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE III KADEN-

CJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO.

Przewodniczący  zwracając  się  do  radnych  oraz  do  zgromadzonych  gości

poinformował, że dzisiejsza Sesja kończy czteroletni okres pracy Rady Powiatu w

Pułtusku III kadencji.

Przewodniczący  przedstawił  krótkie  podsumowanie  z  działalności  samorządu

powiatu  pułtuskiego  za  ten  okres.  Poinformował,  że  Rada  Powiatu  III  kadencji

ukonstytuowała  się  na  pierwszej  Sesji  w dniu 27 listopada  2006r.  Na przestrzeni

czterech lat  skład Rady uległ zmianie. Wielkim zaszczytem dla Radnych był fakt

powołania  naszego Radnego p.  Tadeusza Nalewajka na stanowisko  podsekretarza



stanu  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji, a  następnie  na

stanowisko  podsekretarza  stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku ze zrzeczeniem się mandatu przez Pana Tadeusza Nalewajka,  na jego

miejsce wstąpiła Pani Henryka Pielachowska. 

Rada  obradowała  na  43  sesjach.  Dzięki  zdyscyplinowaniu  radnych  i  wysokiej

frekwencji posiedzenia odbywały  się w zaplanowanych terminach. 

Radni pracowali w pięciu Komisjach stałych Rady Powiatu,  a tematami wiodącymi

zarówno Komisji jak i Sesji Rady Powiatu były:

- uchwalanie budżetu powiatu,

- przyjęcie sprawozdań  z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium dla Zarządu

Powiatu, 

-  przyjęcie  sprawozdań  jednostek  organizacyjnych  powiatu,   powiatowych  służb,

inspekcji i straży  z działalności za dany rok,

- omawianie spraw dotyczących oświaty,  

- budowa dróg powiatowych

- analiza sytuacji w służbie zdrowia, 

-  i  oczywiście  jeden   z  najważniejszych  tematów  omawianych  na  Komisjach  i

Sesjach Rady Powiatu  -  sprawa budowy szpitala w Pułtusku 

Przewodniczący poinformował, że w okresie III  kadencji zostały  podjęte  łącznie

323  uchwały  w  sprawach  należących  do  wyłącznej  właściwości  Rady  oraz

wynikających  z  przyjętych  do  realizacji  zadań.  Podjęte  uchwały  były  terminowo

przekazywane do Wojewody Mazowieckiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej

jako organów nadzoru.  Oprócz uchwał  Rada Powiatu  przyjmowała  stanowiska  w

sprawach dotyczących: 

- zasad sprawowania opieki weterynaryjnej,

- sytuacji w służbie zdrowia, 

- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych w Pułtusku 

- przeniesienia Sądu Rejonowego w Pułtusku z okręgu Apelacji  Warszawskiej  do

okręgu Apelacji Białostockiej

- poziomu finansowania lecznictwa szpitalnego na 2011r. przez Narodowy Fundusz

Zdrowia. 



Przewodniczący poinformował, że podsumowując czteroletni okres funkcjonowania

samorządu powiatu, biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności z całą

odpowiedzialnością  można  stwierdzić,  że  ten  samorząd  potrafił  dzielić  budżet,

działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. 

Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, jak również

dzięki  dobrej  współpracy  i  zaangażowaniu   finansowym  poszczególnych  gmin,

zostało  przebudowanych  łącznie   35  km  dróg  powiatowych  oraz  zostało

wybudowanych ok. 6 km chodników. Łączna wartość wykonanych robót wynosi ok.

17 mln zł, przy czym ok. 12 mln zł stanowią środki pozyskane z zewnątrz. 

Przewodniczący poinformował, że jego zdaniem największym sukcesem tej kadencji

Rady Powiatu jest oddanie do użytku nowo wybudowanego szpitala na Popławach

oraz  zakup  wyposażenia  i  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  dla  oddziałów

szpitalnych  oraz  pracowni  diagnostycznych   w  ramach  projektu  „Nowoczesne

wyposażenie  szpitala  gwarantem  bezpieczeństwa  zdrowotnego  pacjentów”

współfinansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej  i  budżetu  państwa  w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący poinformował, że być może nie wszystko udało mu się ująć  w tym

krótkim sprawozdaniu, jednak jego zamiarem było przedstawienie najważniejszych

osiągnięć samorządu powiatu za okres mijającej kadencji.  Dodał,  że jego zdaniem

najlepiej działalność samorządu powiatowego III kadencji ocenią wyborcy. 

Przewodniczący podziękował Zarządowi Powiatu kierowanemu zarówno przez Pana

Tadeusza Nalewajka,  a następnie  przez Pana Andrzeja Doleckiego   

Podziękował  także  pozostałym członkom Zarządu  –  Panu  Witoldowi  Saracynowi

Wicestaroście Pułtuskiemu, Panu Wiesławowi Cienkowskiemu, Panu Zbigniewowi

Szczepanikowi,  Panu  Edwardowi  Markowi  Wroniewskiemu  oraz  Pani  Izabeli

Sosnowicz- Ptak. 

Podziękował za wszystkie strategiczne decyzje wypracowane na posiedzeniach,  a

przyczyniające się do rozwoju naszego powiatu oraz polepszenia warunków życia

jego mieszkańców. 

Szczególne  podziękowania  Przewodniczący  skierował  do  Skarbnika  Powiatu  i

Sekretarza Powiatu,  których merytoryczna pomoc była nieoceniona. 



Przewodniczący podziękował również Panu Witoldowi Chrzanowskiemu – Radnemu

Sejmiku Województwa Mazowieckiego za troskę i pomoc w uzyskiwaniu środków

pieniężnych dla naszego powiatu, szczególnie jeśli chodzi o budowę szpitala.

Za   owocną  współpracę  z  naszym  samorządem  Przewodniczący  podziękował

wszystkim samorządom gminnym. 

Przewodniczący  podziękował  dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  powiatu,

powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. 

Przewodniczący  podziękował  również  Dyrektorom  Wydziałów  Starostwa

Powiatowego,  Powiatowemu  Rzecznikowi  Konsumentów,  radcom  prawnym oraz

wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący podziękował wszystkim Radnym za aktywną i systematyczną pracę

w  Radzie  Powiatu  III  kadencji.  Przewodniczący  podziękował

Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  Panu  Jerzemu  Królowi  oraz  Panu

Krzysztofowi  Łachmańskiemu  za  pomoc  w  prowadzeniu  obrad  Rady  Powiatu.

Przewodniczący podziękował również Przewodniczącym poszczególnych Komisji za

wzorowe kierowanie pracami tych komisji w osobach:

– Pani Henryki Pielachowskiej  Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,

– Pani Krystyny Estkowskiej – Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych,

– Pana  Wiesława  Barkały   –  Przewodniczącego  Komisji  Polityki  Regionalnej  i

Promocji,

– Pana Wojciecha Żukowskiego Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa,

– Pana Krzysztofa Pieńkosa  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący  podziękował  wszystkim  Radnym  Rady  Powiatu  za  składane

wnioski, interpelacje, wyrażane opinie i poglądy. 

Przewodniczący  wyraził  nadzieję,  ze  przyjęte  przez  Radę  Powiatu  III  kadencji

strategiczne  kierunki  odnajdą  kontynuację  w przyszłości.  Życzył  dalszej  owocnej

pracy dla dobra naszej lokalnej wspólnoty, dla naszej małej ojczyzny. 

Przewodniczący odczytał treść podziękowań oraz wręczył je Radnym Rady Powiatu

podziękowania.

Przewodniczącemu Rady podziękowanie wręczył Starosta Pułtuski. 

Radny  Wiesław  Barkała –  poinformował,  że  nie  startuje  w  wyborach



samorządowych.  Podziękował  Radnym  za  współpracę  oraz  życzył  powodzenia

wszystkim tym, którzy startują w wyborach samorządowych. 

Przewodniczący wręczył podziękowania pracownikom Biura Rady Powiatu. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta  –  poinformował,  że  mijają  4  lata  od  chwili,  gdy  jako  radny  uzyskał

zaszczytny mandat do służby, na rzecz społeczności powiatu pułtuskiego.

Poinformował,  że  3  lata  temu,  przypadł  mu  honor  objęcia  stanowiska  Starosty

Pułtuskiego,  zastępując  na  nim  doświadczonego  samorządowca  Tadeusza

Nalewajka. 

Starosta  poinformowała,  że  zarządzanie  organizmem, jakim jest  powiat,  było  dla

niego wyzwaniem zarówno menadżerskim jak i społecznym. Miał świadomość, że

nie można kierować samorządową administracją, nie biorąc pod uwagę wszystkich

konsekwencji podejmowanych decyzji. Zaznaczył, że wymiar ekonomiczny był dla

niego  istotny,  jednakże  miał  na  względzie  fakt,  iż  nie  mógł  być  on  sprzeczny z

wymiarem  społecznym.  Zawsze  hołdował  zasadzie,  “cel  -  to  zadanie  jakie

wyznaczamy swoim marzeniom”.

Starosta poinformował,  że przez 3 lata pełnienia funkcji  Starosty, swoje marzenia

utożsamiał z rozwojem naszego powiatu.

Dodał,  że  jest  przekonany, że  dobro całej  wspólnoty lokalnej,  wymaga zgodnego

współdziałania wszystkich podmiotów samorządowych.

Starosta  podkreślił,  że  metodą  małych,  ale  systematycznych  kroków,  udało  się

samorządowi powiatowemu, zrealizować kilkanaście inwestycji – w tym największą

– budowę szpitala w Pułtusku. Jednak to nie oznacza, że przed nami nie stoją żadne

nowe wyzwania, nowe zadania – wprost przeciwnie.

Starosta  poinformował,  że  mimo  krótkiego  trzyletniego  doświadczenia  na

stanowisku Starosty uważa, że mówiąc o rozwoju powiatu powinniśmy posługiwać

się językiem przyszłości, który nie boi się kontrowersyjnych połączeń i rozwiązań.  

Dodał, że wie, iż nasz samorząd to mieszanka doświadczenia i młodości. Zaznaczył,

że jest silna grupa wykształconych, ambitnych ludzi, którzy gotowi są do pracy, do

działania  na  rzecz  Powiatu  Pułtuskiego.  Takich  pasjonatów  trzeba  promować  i

kreować na liderów przedsiębiorczości  



Dla  naszej,  dobrej  przyszłości  –  Starosta  życzył  wszystkim,  aby  podejmowane

dyskusje społeczne zawsze były konstruktywne a działania wspólne.

Starosta  poinformował,  że  w  tej  szczególnej  chwili,  chciałby  podziękować  za

współpracę  wszystkim,  którzy  z  dumą  mówią  i  myślą  osobie  “jestem

samorządowcem”. Podziękował za pomoc w realizacji zadań powiatu: radnym Rady

Powiatu z Przewodniczącym Rady, członkom Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik oraz

Pani Sekretarz.

Zwrócił  się  ze  słowami  szczególnego   podziękowania  do  przedstawicieli  gmin  :

Burmistrza Pułtuska, Wójtów gmin Powiatu Pułtuskiego.

Starosta  podziękował  również  dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  powiatu  ,

komendantom  Służb  i  Straży,  Inspektorom  Nadzoru  i  dyrektorom  wydziałów

Starostwa Powiatowego. Ponadto Starosta podziękował Powiatowemu Rzecznikowi

Konsumentów, Radcom Prawnym i wszystkim, którzy współpracowali z organami

powiatu. Starosta podziękował przedstawicielom prasy, a szczególnie Redaktorowi

Naczelnemu Pułtuskiej Gazety Powiatowej za zainteresowanie problemami powiatu. 

Starosta  zaznaczył,  iż  uważa,  że  wszyscy  “działaliśmy  jak  ludzie  myślący  a

myśleliśmy jak ludzie czynu”.        

Starosta oraz Przewodniczący Rady  wręczyli statuetki członkom Zarządu  Powiatu,

Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady wręczył statuetkę Staroście Pułtuskiemu. 

Starosta wręczył podziękowania Wójtom Gmin, powiatowym służbom, inspekcjom i

strażom,  dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  dyrektorom  wydziałów

oraz prasie 

Starosta oraz oraz Przewodniczący Rady  wręczyli  statuetki za pomoc w budowie

szpitala członkom Zarządu Powiatu w Pułtusku. 
Radny  Zbigniew  Szczepanik  –  poinformował,  że  dzisiejsza  Sesja  ma  szczególny

charakter. Zostały złożone podziękowania i upominki. Poinformował, że w imieniu

Wójta  Gminy  Obryte  oraz  własnym  chciałby  przekazać  Radnym  opracowanie



“Gmina  Obryte  serce  Kurpi  Białych”.  Zostało  ono  wydane  w  ramach  promocji

Gminy  Obryte  przy,  współudziale  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej.  Opracowanie

zostało wydane. 

Radny przekazał opracowanie wszystkim Radnym. 

Przewodniczący  udzielił  głosu  Wiceministrowi  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi

Tadeuszowi Nalewajkowi. 

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  p. Tadeusz Nalewajk – poinformował, że

w imieniu Prezesa Związku Powiatów Polskich Pana Kazimierza Kotowskiego ma

zaszczyt wręczyć powiatowi pułtuskiemu certyfikat ISO. Wiceminister dodał, że jest

to przedsięwzięcie sfinansowane przez Związek Powiatów Polskich. 

Wiceminister  poinformował,  że funkcję  Starosty w III kadencji  pełnił  rok i  jeden

dzień. W momencie gdy był jeszcze elektem Starostą na przełomie listopada 1997r. i

stycznia 1998r.,  ponieważ samorządy zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 1998r.,

pamięta  jak  przyszła  do  niego  pewna  kobieta.  Od  tamtej  pory  minęło  już  albo

dopiero 12 lat.  Poinformował, że jest  mu niezmiernie miło, że ma możliwość być

samorządem powiatu  pułtuskiego.  Nawiązując  od  otwarcia  nowo  wybudowanego

szpitala w dniu 23 października 2010r., poinformował, że jeszcze 9 lat temu mało kto

do  końca  wierzył,  że  samorząd  powiatowy  tą  inwestycję  “udźwignie”.  Najmniej

wtedy  wierzył  w  to  ówczesny  Wojewoda  Ciechanowski.  Wiceminister

poinformował,  że  pamięta  zgłaszane  interpelacje  w  I  i  II  kadencji  przez  p.

Łachmańskiego, p. Wiernickiego, p. Gregorczyka, wtedy wszyscy dążyli do jednego

celu. Udało się pozyskać z Sejmiku Województwa Mazowieckiego kwotę 51 mln.

zł.,  1  mln.  zł  z  gmin powiatu.  Na początku  funkcjonowania  samorządów,  budżet

powiatu  wynosił  21  mln.  zł.  Dlatego  jeśli  chodzi  o  pozyskiwanie  pieniędzy  z

zewnątrz  jest  to  zasługa  wszystkich  tych,  którzy  przez  cały  czas  pracowali  w

samorządach bez względu na to do jakiej opcji  politycznej należeli.  Wiceminister

podziękował za prawie 12 lat pracy, życzył wszystkim, aby cały czas była możliwość

rozwiązywania problemów, z korzyścią dla mieszkańców powiatu pułtuskiego. Przy

dobrym zarządzaniu, mobilności całego organizmu można niektóre rzeczy wykonać.

Dodał,  że  ma  możliwość,  może  nie  bezpośrednio,  współpracować.  Na  styku



samorządu i wspólnej polityki rolnej będą niedługi ustalane pewne sprawy. 

Wiceminister wręczył na ręce Starosty oraz Przewodniczącego Rady certyfikat. 

Pani Izabela Koba – Mierzejewska - Tygodnik Ciechanowski – poinformowała, że w

imieniu redakcji  Tygodnika Ciechanowskiego,  Pułtuskiej  Gazety Powiatowej  oraz

Tygodnika  Pułtuskiego,  a  w szczególności  osób,  które  na  co  dzień  współpracują

czyli jej, p. Anny Morawskiej praz p. Ewy Dąbek, chciałaby serdecznie podziękować

za  współpracę  Staroście,  Zarządowi  Powiatu,  Radnym  Rady  Powiatu  a  także

dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  samorządu  powiatowego,  osobom

współpracującym  z  powiatem,  dyrektorom  Wydziałów  Starostwa  Powiatowego.

Dodała, że niektórzy uważają, że samorządy nie powinny istnieć, natomiast powiat

ma  wiele  ważnych  zadań  do  spełnienia.  Pomimo  tego,  że  budżet  powiatu  jest

skromniejszy niż budżet niektórych gmin, Rada stara się jak może. Uważa, że Radni

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  mogą  być  usatysfakcjonowani  pracą  w  III  kadencji.

Ponadto  tym,  którzy  kandydują  Pani  Koba  -Mierzejewska   życzyła   spełnienia

planów. 

Ad. 16

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku ob-

rad  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  czterdziestej  trzeciej  Sesji   Rady  Powiatu

Radnymi zaproszonym gościom. Wiceprzewodniczący  zamknął XLIII  Sesję Rady

Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.40

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska inż. Czesław Czerski 

Sylwia Sekutowicz 


