
Protokół Nr XVI/2011

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 sierpnia 2011r. 

początek posiedzenia – godz. 12.00

Przewodniczący  poinformował,  że  zanim  rozpocznie  posiedzenie  Rady  Powiatu

przeprosił za zmianę godziny rozpoczęcia dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu. 

Dodał,  że  podjął  taką  decyzję,  ponieważ  o  godz.  14.00  w  Winnicy,   odbędzie  się

pogrzeb ojca Sylwii  Sekutowicz,  w którym chcą uczestniczyć pracownicy  Starostwa

Powiatowego, jak również radni. 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady otworzył szesnastą 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, przedstawicieli prasy oraz wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący poinformował,  że w dniu  11  sierpnia  2011r.   do  Przewodniczącego

Rady Powiatu wpłynął  wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku 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

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad

Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? 

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie

z którym będą prowadzone obrady:



1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  skargi  Wójta  Gminy  Obryte na  uchwałę

Nr  XV/68/2011  Rady  Powiatu  w Pułtusku  z  dnia  20  czerwca  2011r.  w  sprawie

rozstrzygnięcia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  przez  uchwałę

Nr VIII/35/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy

wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

4. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Budżetu

i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  sprawie  określenia  zakresu  i  formy

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.7. Zamknięcie Sesji.Zamknięcie Sesji.

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  skargi  Wójta  Gminy  Obryte na  uchwałę

Nr  XV/68/2011 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20  czerwca 2011r.  w sprawie

rozstrzygnięcia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  przez  uchwałę

Nr  VIII/35/11  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  25  lutego  2011r.  w  sprawie

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu

w Pułtusku. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?

Starosta – zapytał radcę prawnego, czy w momencie gdy zostanie rozwiązany stosunek

pracy z Radnym Z. Szczepanikiem czy podjęcie przez Rade uchwały jest uzasadnione?

Radca prawny – B. Sokalski  – poinformował, że Wójt Gminy Obryte do dnia dzisiej-

szego nie wycofał skargi, w związku z tym należy podjąć uchwałę.



Starosta – zapytał czy jeśli Rada podjęłaby decyzje o wystosowane zapytanie do Wójta

Gminy Obryte dotyczące jego dalszej współpracy z Radnym Szczepanikiem, czy zacho-

dzi potrzeba podjęcia uchwały?

Radca  prawny  –  B.  Sokalski  –  poinformował,  że  Wójt  Gminy  Obryte  otrzymał  za-

proszenie  na dzisiejszą Sesję wraz z porządkiem obrad, nie wycofał skargi. Radca za-

proponował podjęcie uchwały. 

Radny Z. Kołodziejski – zapytał czy Radny Z. Szczepanik pobierał dietę przebywając

jednocześnie na zwolnieniu lekarskim?

Radca prawny – B. Sokalski – poinformował, że Radny Z. Szczepanik zawiesił wypłatę

diety. Obecnie nie pobiera diety. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie 

Za 11  Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

2 Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XVI/69/2011 została podjęta. 

Ad. 4

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Budżetu

i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  związku  z  tym,  że   został  wygaszony  mandat

radnego Zenona Mariana Kowalewskiego, który jednocześnie był  członkiem Komisji

Budżetu  i  Finansów zachodzi  konieczność  uzupełnienia  składu  tej   Komisji.  Wobec

powyższego zaproponował, aby do składu Komisji został powołany Pan Jerzy Wal. 

Przewodniczący  zapytał  czy  Radny  Jerzy  Wal  wyraża  zgodę  na  członkostwo  w

Komisji?

   Radny Jerzy Wal   - wyraził zgodę.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?



W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVI/70/2011 została podjęta

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie określenia zakresu i formy

informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  danego  roku

budżetowego  wraz  z  informacją  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy

finansowej. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XVI/71/2011 została podjęta

Ad. 6

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radny  Jerzy  Wal –  zapytał  na  jakim  etapie  znajduje  się  inwestycja  dotycząca

przebudowy  ul. Grabowej?

Starosta –  poinformowała,  że  firma,  która  wygrała  przetarg  zeszła  z  budowy.  Były

podejmowane  próby  porozumienia,  zostało  podpisane  porozumienie.  Jednak

wykonawca  ostatecznie  stwierdził,  ze  zostało  ono  podpisane  pod  presją,  co

doprowadziło  do tego, że Zarząd Dróg  Powiatowych wystąpił  z pismem o zerwanie

warunków umowy, naliczenie odsetek oraz uruchomił procedur wyłonienie kolejnego

wykonawcy  w  celu  dokończenia  inwestycji.  Starosta  poinformował,  że  w  ciągu  2

miesięcy inwestycja zostanie dokończona. 

Radna  K.  Estkowska –  poinformowała,  że  w  dniu  26  sierpnia  2011r.  odbędzie  się



wyjazdowe  posiedzenie  Komisji  Spraw  Społecznych,  podczas  którego  Komisja

przeprowadzi wizje lokalna w szkołach i placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego

pod kątem przygotowania c\do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Ponadto  zapytał  czy  w  LO  im.  P.  Skargi  w  Pułtusku  został  zlikwidowany  etat

wicedyrektora szkoły?

Członek Zarząd – p. W. Saracyn – poinformował, że w LO im. P. Skargi z roku na rok

ubywa uczniów, stąd wynikła konieczność zbilansowania zatrudnienia w szkole. 

Przewodniczący -  poinformował,   że  zgodnie  z  wnioskiem  Radnego  Tadeusza

Nalewajka  dotyczącym  dobrowolnego  przekazania  przez  Radnych  Rady  Powiatu  w

Pułtusku  wpłat  w  kwocie  200zł  na  zakup  wyposażenia  sali  konferencyjnej  w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku,  wszyscy radni

Rady Powiatu w Pułtusku przekazali proponowaną kwotę. Natomiast środki pieniężne

w łącznej wysokości 3.400zł zostały przekazane Dyrektorowi SP ZOZ p. Zygmuntowi

Buraczyńskiemu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 sierpnia 2011r. 
Członek Zarząd – p. W. Saracyn  – poinformował, że 28 września 2011r. odbędzie się

konferencja “Jakość w edukacji”.  

Ad. 7 
Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Podziękował  za  udział  w  obradach  szesnastej  Sesji   Rady  Powiatu  Radnym

i zaproszonym gościom. Przewodniczący zamknął XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 13.00

Protokółowała     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Przewodniczący Rady 

 inż. Czesław Czerski 


