
 Protokół Nr XVII/04 

XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 sierpnia 2004 r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Czesław Czerski otworzył XVII Sesję

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

uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. 

Lista obecności Radnych Rady Powiatu stanowi załącznik  do nin. protokółu.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji drugiego punktu porządku obrad

- Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Wicestarosta –   poinformował,  że  przed  posiedzeniami  komisji  stałych  Rady

Powiatu oraz  w dn. 25 sierpnia br. odbyły się posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd

na ostatnim posiedzeniu rozpatrzył pismo Wójta Gminy Karniewo, który zwraca

się z prośbą o przesunięcie terminu rozpatrywania punktu dotyczącego sprzedaży

nieruchomości  poł.  w  Karniewie,   ewentualnie  na  kolejną  Sesję  Rady  Powiatu.

Zarząd  przychylił  się  do  wniosku  Wójta  Gminy  Karniewo  i  zwraca  się  o

nierozpatrywanie tej sprawy na Sesji w dniu dzisiejszym, aby można było zapoznać

się  z  argumentacją  Wójta  w  powyższej  sprawie.  Przewodniczący –  zarządził

głosowanie  nad wnioskiem Zarządu Powiatu w sprawie  wykreślenia z porządku

obrad punktu 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

Za 10 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch  Radnych obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący – przedstawił porządek obrad zgodnie z którym będą prowadzone

obrady i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem 



Za 11 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden  Radny Rady Powiatu nie brał udziału w głosowaniu, w czasie głosowania był

nieobecny na Sali Rady.  

Porządek obrad został przyjęty.

W trakcie odczytywania porządku obrad do Sali wszedł Radny D. Mikuś. 

Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad. 3

Przewodniczący - zarządził do realizacji punktu trzeciego porządku obrad Przyjęcie

protokołów   XV  i  XVI   Sesji  Rady  Powiatu.  Poinformował,  że  do  dnia

dzisiejszego   nie  wpłynęły  żadne  wnioski  ani  uwagi  dotyczące  protokołów  z

wymienionych  Sesji  Rady  Powiatu.  Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący

zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów XV i XVI Sesji Rady Powiatu w

Pułtusku: 

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden  Radny Rady Powiatu nie brał udziału w głosowaniu, w czasie głosowania był

nieobecny na Sali Rady.  

Rada Powiatu przyjęła  protokół Nr XV/04 i XVI/04.

Ad. 4

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

posiedzenia -  Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.

W tym momencie do Sali wszedł Radny W.Barkała.

 Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu – 14.

Przewodniczący - przed przystąpieniem do realizacji  kolejnego punktu porządku

posiedzenia  poprosił  Przewodniczących  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  o

przedstawienie opinii Komisji dot. tematów będących przedmiotem dzisiejszej Sesji.



Przewodniczący Komisji  Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Spraw

Społecznych   –  M.  Dziubanowska  –  Wojtyra   –  przedstawił  opinię  Komisji

Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych (załącznik do

nin. protokółu).

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  –  W.Barkała –  przedstawił  opinię

Komisji Polityki Regionalnej (załącznik do nin. protokółu).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  St.Myślak –  przedstawił  opinię

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik do nin. protokółu). 

Przewodniczący  Rady  Powiatu –  w  związku  z  nieobecnością  na  Sesji  Radnego

Z.Szczepanika – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego

i Przestrzegania Prawa przedstawił w jego imieniu opinię Komisji Bezpieczeństwa,

Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa (załącznik... do nin. protokółu).

Przewodnicząca Komisji Integracji i Promocji Powiatu– H.Wojtaszek – przedstawił

opinię Komisji Integracji i Promocji Powiatu (załącznik do nin. protokółu).

Ad. 5

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Przyjęcie informacji dot. realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o

zatrudnieniu  

i przeciwdziałaniu bezrobociu w  powiecie  pułtuskim  za  2003r.

W związku z tym, że wszyscy Radni mieli możliwość wcześniejszego zapoznania

się  z  informacją  (otrzymali  powyższą  informacje  na  piśmie),  Przewodniczący

zwrócił się do radnych z prośbą o kierowanie pytań, uwag i wniosków w powyższej

sprawie.

W  zawiązku  z  brakiem  wniosków,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem informacji dot. realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu w  powiecie  pułtuskim  za  2003r. 

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden  Radny Rady Powiatu nie brał udziału w głosowaniu, w czasie głosowania był

nieobecny na Sali Rady.  



Rada Powiatu przyjęła informację. 

Ad. 6

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Przyjęcie informacji z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie  Oddziału  Terenowego  w

Pułtusku za 2003 r.

Wszyscy  Radni  mieli  możliwość  wcześniejszego  zapoznania  się  z  informacją

(otrzymali powyższą informacje na piśmie),  zatem Przewodniczący zwrócił się do

Pani  Wioletty  Kozłowskiej  Kierownika  Oddziału  Terenowego  w  Pułtusku  z

pytaniem, czy chciałaby uzupełnić przedstawioną informację oraz prośbą Radnych

o kierowanie pytań, uwag i wniosków w powyższej sprawie.

Kierownik  Oddziału  w  Pułtusku  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Roślin

Wojewódzkiego  Inspektoratu  w  Warszawie  -  -  W.Kozłowska  –  przedstawione

sprawozdanie dotyczy zadań realizowanych w 2003 r. Kierownik poinformowała o

bieżąco  realizowanych  zadaniach.  W związku  z  przystąpieniem  Polski  do  Unii

Europejskiej  zostały  zmienione  przepisy  prawa  dotyczące  ochrony  roślin  i

nasiennictwa i w związku z tym, Inspekcja Ochrony Roślin jest zobligowana do

wprowadzenia systemu rejestracji producentów – przedsiębiorców, którzy zajmują

się  obrotem  określonymi  towarami.  Na  terenie  powiatu  pułtuskiego  wszyscy

przedsiębiorcy,  przede  wszystkim   producenci  ziemniaków,  którzy  zajmują  się

handlem-wprowadzaniem do sprzedaży ziemniaków i materiału rozmnożeniowego

są zobowiązani do zarejestrowania się w Inspekcji Ochrony Roślin. Inspekcja jest

zobligowana do  przeprowadzania  kontroli   w miejscach gdzie  prowadzony jest

obrót  materiału  rozmnożeniowego  i  ziemniaków.  Przedstawiciele  Komisji

Europejskiej  będą  sprawdzali  przygotowania  i  działanie  systemu  rejestracji

producentów.   Od  bieżącego  roku  do  zadań  Inspekcji  należy:  paszportowanie

roślin, tworzenie stref chronionych, itd. 

Starosta –  zapytał,  czy  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  występuje  problem dot.

utylizacji zbędnych środków ochrony roślin tzw. mogielniki. 

Kierownik  Oddziału  w  Pułtusku  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Roślin

Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie - W.Kozłowska – poinformowała, że na



trenie powiatu nie ma tzw. moglielników i dotychczas jeżeli  były taka potrzeba

odpady były wywożone do innych miejscowości.  Jest to problem dotychczas nie

rozwiązany w Polsce i być może przy wykorzystaniu funduszy unijnych zostaną

wybudowane właściwe, pojemne  mogielniki.  

Przewodniczący –  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  informacji  z  zakresu

działania  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w

Warszawie Oddziału Terenowego w Pułtusku za 2003 r. 

Za 11 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych  Rady Powiatu nie brało udziału w głosowaniu, w czasie głosowania

byli nieobecni na Sali Rady.  

Informacja została przyjęta. 

 Ad. 7

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami – S. Niedzielska –

przekazała informację nt. bonifikat udzielonych przez Radę Powiatu w Pułtusku

oraz wartości nieruchomości   poł. w Pułtusku, ul.  Rynek 1 (wyjaśnienie  stanowi

załącznik do nin. protokółu). 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i  zarządził głosowanie

nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych  nie brało udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/126/04.

Ad.8



Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Podjęcie  uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego  w

Golądkowie. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie założenia  Liceum  Ogólnokształcącego  w

Golądkowie i  zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12 radnych

Przeciw - 

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych nie brało  udziału w głosowaniu, byli nieobecni na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/127/04.  

Ad.9

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Uzupełniającego  Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku. 

Krawczyński – Dyrektor  ZSZ im. J.Ruszkowskiego -   poinformował, że na dzień

dzisiejszy  podjęciem  nauki  w  Uzupełniającym  Liceum  Ogólnokształcącym  dla

Dorosłych  w Pułtusku  zainteresowane  są  173  osoby  ,  które  złożyły  podania  w

terminie do 23 sierpnia  2004 r.  (zgodnie z zasadami rekrutacji).  Nadal wpływają

podania od osób zainteresowanych podjęciem nauki w tej szkole.   

W  trakcie  wystąpienia  Dyrektora  ZSR  im.  J.  Ruszkowskiego  na  Salę  Rady  wszedł

Radny Z. Wiernicki. 

Aktualna liczba Radnych biorących udział w posiedzeniu – 15.

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie założenia  Uzupełniającego  Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku

Za 13 radnych

Przeciw - 

Wstrzymało się -



Dwóch  Radnych   nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni  na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/128/04. 

Ad. 10

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Podjęcie uchwały w sprawie  tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

przez Powiat oraz zasady zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w

kształceniu. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru

godzin zajęć nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych

przez Powiat oraz zasady zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w

kształceniu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 13 radnych

Przeciw - 

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/129/04.

Starosta – poinformował, że nauka subwencja w przeliczeniu na 1 ucznia tej szkoły

wynosi  0,7  subwencji  podstawowej.  Nauka  będzie  odbywała  się  w  systemie

zaocznym  (zajęcia  w  soboty  i  niedziele).  Powiat  pułtuski  w  związku  ze

zwiększeniem zadań wystąpi o dodatkowe środki z subwencji oświatowej. 

Ad. 11

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie wysokości   stawek

dodatków  oraz  warunków  ich  przyznawania,  sposobu  obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

zasad podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości  i  szczegółowych



zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  dla  nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości  stawek dodatków oraz warunków

ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw, zasad podziału specjalnego funduszu nagród oraz

wysokości  i  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku

mieszkaniowego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat i zarządził głosowanie nad jej podjęciem 

Za 13 radnych

Przeciw - 

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/130/04.  

Ad. 12 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i

przekazywania  stypendiów  w  roku  szkolnym  2004/2005  dla  studentów  i

uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie  świadectwa

dojrzałości 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  regulaminu  przyznawania  i

przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla studentów i uczniów

szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem   

Za 11 radnych

Przeciw - 

Wstrzymało się 1 radny

Jeden Radny obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu. 

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 



Rada  Powiatu  podjęła   uchwałę  nr

XVII/131/04. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Ad. 13

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  powiatu  pułtuskiego  do

Partnerstwa  na  rzecz  Rozwoju  pod  nazwą  „Eko  –  Powiat  Pułtusk”  szansą

lokalnej gospodarki społecznej” 

Wicestarosta –  poinformował, że Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i

Regionalnej  Wyższej  Szkoły Humanistycznej  w Pułtusku -  dr  Anna Iwanowska

wystąpiła  z  propozycją  opracowania  programu  o  współpracy  na  rzecz  kilku

podmiotów. Po dyskusji na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji stałych Rady

Powiatu  zaproponowano,  aby  podmiotami  współpracującymi  były  :  WSH  w

Pułtusku, powiat pułtuski,  gminy powiatu pułtuskiego oraz inni partnerzy (kluby

działające  przy  szkołach  ponadgimnazjalnych,  organizacje  pozarządowe).  Celem

partnerstwa  jest  połączenie  różnych  dotychczasowych  działań  i  doświadczeń

partnerów dla   wypracowywania  i  wdrożenia  wspólnego  zestawu praktycznych

metod  i  narzędzi  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  na  wsi  i  wyrównywania

istniejących tam nierówności, dotykających grup dyskryminowanych; promowanie

mechanizmów  prozatrudnieniowych  prowadzących  do  powstawania  organizacji

pozarządowych  i  do  wzmocnienia  gospodarki  społecznej  powiatu  pułtuskiego.

Wicestarosta przedstawił cele szczegółowe programu: 

- dostarczenie  społecznościom  lokalnym  siedmiu  gmin  powiatu  pułtuskiego

wiedzy i praktycznych możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na własnym

terenie, własnymi siłami, poprzez łączenie się w zespoły, grupy, stowarzyszenia

podejmujące i realizujące działania na rzecz dobra wspólnego;

- przedstawienie i wdrożenie koncepcji eko-rozwoju powiatu Pułtusk opartego o

wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych i środowiskowych;

- wyrównywanie  społecznych dysproporcji  na rynku pracy, poprzez tworzenie

nowych miejsc pracy na wsi,  dla rolników z niskim wykształceniem lub bez

kwalifikacji zawodowych , kobiet, które utraciły kontakt z rynkiem pracy lub



nigdy go nie miały, absolwentów szkół i pozostałej młodzieży dyskryminowanej

na rynku, zarejestrowanych bezrobotnych poszukujących pracy i społeczności

Romów zamieszkujących powiat pułtuski (ok. 60 osób);

- rozpowszechnianie  idei  rozwoju  społeczeństwa  informatycznego,  poprzez

zwiększenie  dostępności  do   internatu  dla  mieszkańców  wsi  powiatu

pułtuskiego;

- wprowadzenie  powiatu  pułtuskiego  na  ścieżkę  rozwoju  zrównoważonego,

poprzez  akceptowanie  myślenia  o  przyszłych  pokoleniach  i   równoważnego

traktowania ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

Cele partnerstwa pokrywają się z głównymi kierunkami Strategii Rozwoju Powiatu

Pułtuskiego:

- Powiat pułtuski obszarem dobrze rozwiniętego rolnictwa z dostosowaniem do

wymogów Unii Europejskiej.

- Powiat pułtuski dbający o ochronę środowiska oraz racjonalne wykorzystanie

walorów przyrodniczych w celu rozwoju turystyki i rekreacji.

- Powiat pułtuski umożliwiający szeroką edukację oraz bezpieczne i godne życie

jego 

Mieszkańców

- Powiat pułtuski obszarem integracji  lokalnej,  współpracy międzyregionalnej  i

zagranicznej.

Główny  temat  „EKO-POWIAT  PUŁTUSK  -  szansą  lokalnej  gospodarki

społecznej” jest wkomponowany w duży program EFS (Europejskiego Funduszu

Społecznego) i w ramach dużej inicjatywy wspólnotowej EQUEL. Ten temat  był

omawiany na spotkaniu z Burmistrzem i Wójtami Gmin powiatu pułtuskiego. W

Gminach  Winnica  i  Zatory  już  jest         realizowana  część  tego  programu

(zaangażowanych ok. 60 rolników). 

Podmioty współpracujące powinny przygotować program trzyletni i złożyć go jako

aplikację o środki pomocowe. W ramach inicjatywy wspólnotowej EQUEL można

pozyskać środki finansowe nie zapewniając finansowego udziału własnego. W dniu

dzisiejszym jest opracowywany projekt, który zostanie zgłoszony do konkursu w

Ministerstwie Gospodarki. Wymogiem jest, aby Rada Powiatu Pułtuskiego podjęła



uchwałę  o  przystąpieniu  do  Programu.  W  programie  powinni  uczestniczyć

partnerzy zagraniczni i są nimi podmioty współpracujące m.in. z Gminą Winnica i

WSH im. A.Gieysztora w Pułtusku. Program będzie  wymagał powołania pewnych

struktur:  -  Zespołu  Sterującego,   w którego  skład  wchodziliby  :  przedstawiciele

poszczególnych partnerów (gmin, powiatu, WSH, organizacji pozarządowych);

- Biura Menadżera Projektu – powołanie Menadżera Projektu i asystentów;

- przedstawiciele w gminach. 

Całkowity koszt projektu – 5.800.000 zł (środki do pozyskania). Każdy z partnerów

programu  nie  podpisuje  żadnych  zobowiązań,  powinien  jedynie  wyrazić  wolę

przystąpienia  do  programu.  Program  będzie  zrealizowany  w  ciągu  trzech  lat.

Pierwsze sześć miesięcy  to czas na organizację projektu. Termin złożenia wniosku

– 31.08.2004 r.  

Wiceprzewodniczący – Z. Wiernicki -  zastanawiając się nad projektem uchwały,

Radny  nie  wie  o  czym  Rada  Powiatu  ma  podjąć  decyzję.  Pan  Wicestarosta

poinformował, że pojekt/program ma być przygotowany do 31 sierpnia br. W dniu

dzisiejszym – 30 sierpnia mamy tylko deklarację, że  trzeba powierzyć Zarządowi

Powiatu wykonanie – utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. Radny nie jest

przeciwny rozwojowi powiatu pułtuskiego, pozyskiwaniu  w partnerstwie  z WSH

lub gminami środków z Unii Europejskiej. Jeżeli terminem składania wniosków jest

31 sierpnia br. i Rada Powiatu ma w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę, zwrócił się o

przedstawienie projektu nad którym Rada ma w dniu dzisiejszym głosować. Rada

może wyrazić wolę przygotowania takiego programu, ale Rada również, zgodnie z

ustawą o finansach publicznych ma obowiązek uchwalić taki program. Jeżeli Rada

Powiatu w Pułtusku podejmie uchwałę powierzając Zarządowi Powiatu utworzenie

Partnerstwa,  to  należy  ustalić   wytyczne  Rady   dla  Zarządu,  który  będzie

wykonywał  ta  uchwałę.  Wiceprzewodniczący  zaproponował,  aby  zarządzić

przerwę w obradach, w trakcie której zostanie poprawnie przygotowany projekt

uchwały.  Wicestarosta  poinformował,  że  5.800.000 zł  to  kwota  do absorpcji  dla

powiatu pułtuskiego, jednak należy utworzyć Zespół Sterujący, Biuro Menadżera –

z  jakimi  kosztami  będzie  to  się  wiązało?  Powyższe  informacje  powinny  być

uwzględnione w Programie, aby Radni byli świadomi o czym dyskutują i na jaki



temat będą głosować, a nie podejmować decyzję intencyjne. Jeżeli zostanie podjęta

uchwała  zobowiązująca  Zarząd   do  utworzenia  partnerstwa,  to  czy  w  dniu

jutrzejszym Rada Powiatu nie spotka się po to, aby uchwalić to partnerstwo. Czym

jest  Partnerstwo  –  programem?  stowarzyszeniem?    Jeżeli  jest  to  program  to

powinna uchwalić go Rada Powiatu. Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej

zwraca  się  o  przygotowanie  programu  –  bądź  jego  pewnych  zarysów,  haseł  i

dyskusję nad nim. Radny zwrócił się o wskazanie przepisów prawa – innych niż

ustawa o samorządzie powiatowym- przepisów prawa materialnego, które ukazują,

czym  jest   partnerstwo  na  rzecz  rozwoju  –  jaką  instytucją  funkcjonującą  w

obowiązującym prawie. 

Wicestarosta –  w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju wybrano wspólny temat,

który  jest  tożsamy  dla  powiatu,  gmin  i  instytucji  pozarządowych.  W  dniu

dzisiejszym  jest  przygotowany  wniosek  w  ramach  działania  1  Inicjatywy

Wspólnotowej EQUEL . 

Przewodniczący zarządził 15 minutową  przerwę. 

Przewodniczący –  wznowił  obrady.  W  związku  z  brakiem  pytań  i  wniosków

odczytał  zmianowy w trakcie  konsultacji  podczas  przerwy w Klubach  Radnych

projekt uchwały w sprawie przystąpienia powiatu pułtuskiego do Partnerstwa na

rzecz  Rozwoju  pod  nazwą  „Eko  –  Powiat  Pułtusk”  szansą  lokalnej  gospodarki

społecznej

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Jeden Radny obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  XVII/

132/04 .  



Ad.14  

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego  zwalniania  rodziców  z  opłat  za  pobyt  dziecka  w  rodzinie

zastępczej. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący

odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie określenia  warunków  częściowego  lub

całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Jeden Radny obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  XVII/

133/04 .  

Ad.15

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w

Pułtusku.  

Wiceprzewodniczący – w imieniu Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej

prosił  o  wyjaśnienie  następującej  kwestii  –  od  momentu  podjęcia  przez  Radę

Powiatu  decyzji  o  likwidacji  jednego  z  kierowniczych  stanowisk   -  Zastępcy

Dyrektora  SPZOZ  ds.  Technicznych,  w  SPZOZ  funkcjonują  stanowiska:

Dyrektora  i  Zastępcy  Dyrektora  SPZOZ.   Zapisanie  kolejnego  stanowiska

powoduje dysharmonię, stwarza sytuację w której za pewien czas, nie uwzględniając

ustaleń,  które  zapadną  w  dniu  dzisiejszym  doprowadzi  się  do  tego,  że  SPZOZ

będzie kierował  Dyrektor i  dwóch zastępców. W związku z tym, aby zapobiec

takiej sytuacji, zdaniem Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej należy w

Statucie SPZOZ zapisać następujące  stanowiska kierownicze: Dyrektor i Zastępca

Dyrektora.  Natomiast,  jeżeli  dyrektorem zakładu będzie  lekarz,  to jego zastępcą



powinien być ekonomista , a jeżeli dyrektorem będzie ekonomista , to zgodnie z

przepisami prawa zastępcą dyrektora będzie lekarz.

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zakres działania pionu zarządzenia SP ZOZ

reguluje  ustawa o zakładach opieki  zdrowotnej,  która  uniemożliwia  konstrukcję

którą przedstawiał Przewodniczący Z. Wiernicki, tzn. brak zastępcy dyrektora ds.

lecznictwa.  Obecnie  w  SP  ZOZ  pion  kierowniczy  składa  się  z  dyrektora  oraz

dwóch zastępców, tj. zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa oraz zastępcy dyrektora

ds. lecznictwa. Zapis , który proponuje się wprowadzić do Statutu SP ZOZ w dniu

dzisiejszym będzie pustym zapisem, ponieważ w sytuacji, w której dyrektorem SP

ZOZ  jest  ekonomista  tworzenie  dodatkowego  etatu  ,  tj.  z-cy  dyrektora  ds.

ekonomicznych jest bezcelowe. Natomiast może być sytuacja, w której dyrektorem

zakładu jak i jego dwóch zastępców będą lekarzami , wówczas proponowana w dniu

dzisiejszym zmiana w statucie SP ZOZ będzie konieczna do zastosowania. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  najważniejszym  aktem  regulującym

funkcjonowanie SP ZOZ w Pułtusku jest Statut , który uchwala Rada Społeczna SP

ZOZ a zatwierdza Rada Powiatu. W dniu dzisiejszym proponuje się wprowadzenie

do  Statutu  SP  ZOZ  zmiany  polegającej  na  dodaniu  dodatkowego  stanowiska

zastępcy  dyrektora  ds.  ekonomicznych.  Wszystkie  komisje  stałe  Rady  Powiat

pozytywnie zaopiniowały proponowaną zmianę. 

Obecnie dyrektorem SP ZOZ jest ekonomista, a więc obsadzanie stanowiska z-cy

dyrektora ds. ekonomicznych jest dalece nieuzasadnione a zmiana w Statucie nie

będzie wiązała się z żadnymi kosztami. 

Starosta,  w  imieniu  Dyrektora  SP  ZOZ  oraz   jako  Przewodniczący  Zarządu

oświadczył, że „ dopóki będzie Starostą Pułtuskim” i jeżeli Dyrektorem SP ZOZ

będzie  ekonomista,   stanowisko z-cy  dyrektora  ds.  ekonomicznych nie  zostanie

obsadzone. 

Jeżeli dyrektorem SP ZOZ oraz jego dwóch zastępców będzie lekarzami , wówczas

Statut daje możliwość powołania z-cy dyrektora ds. ekonomicznych. 

Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 



W zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, Przewodniczący odczytał projekt

uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Pułtusku i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem

Za 8

Przeciw 4

Wstrzymało się -

Trzech   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  podjęła  uchwałę  nr  XVII/

134/04 .  

Ad. 16 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  -Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  finansowego  SP

ZOZ  

w Pułtusku za II kwartał 2004r. 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie finansowe SP ZOZ  za II kwartał

2004r.  było  przedmiotem obrad komisji  stałych Rady Powiatu.  Przewodniczący

zapytał, czy są pytania dot. przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za II

kwartał 2004r. i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech  Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/.135/04 

Ad.17

Przewodniczący zarządził przystąpienie  do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu

Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego.



Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Jeden Radny obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/136/04 

Ad. 18

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Integracji  i

Promocji Powiatu. 

Przewodniczący  zapytał  ,  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Integracji i Promocji

Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Jeden Radny obecny na Sali Rady nie brał udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/137/04 

Ad. 19 

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic powiatu

pułtuskiego 



Przewodniczący  zapytał  ,  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Integracji i Promocji

Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/138/04 

Ad. 20 

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. 

Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała,  że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu

powiatu  zawiera  zwiększenie  o  kwotę  212.095zł.  ,  która  została  przekazana  na

wydatki.

Dochody stanowią:

- dotacja celowa z ARiMR na prace geodezyjne związane z zalesieniem -

13.680zł

- środki z PZU  na magazyn przeciwpowodziowy -

3.000zł

- środki  z PFRON z tytułu zatrudniania  osób niepełnosprawnych  w PCPR i

PUP 

Wyżej  podane  środki  zostały  wpisane  do  projektu  uchwały  zgodnie  z

przeznaczeniem. 

Dochodem powiatu jest  również pozyskana  rezerwa z subwencji  oświatowej  w

wysokości   179.133zł,  którą  zgodnie  z  przeznaczeniem  przekazana  zostanie  na

termomodernizację budynków  w dwóch placówkach oświatowych, tj. ZSZ i ZSR. 

Pozostałe  zmiany  obejmuję  przeniesienia   w  ramach  planów   finansowych

jednostek , o które wnosiły jednostki 



Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  chce  zabrać  głos  w  sprawie

proponowanej uchwały. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r. i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/139/04 

Ad. 21

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg

powiatowych.

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  odnośnie  zaliczenia  drogi  do  kategorii

dróg powiatowych, tj. odcinka drogi od drogi wojewódzkiej Nr 618 do drogi

powiatowej Grabówiec (Stara Wieś)   Nr 07568 (ok. 2 km.),  Komisje Rady

Powiatu wydały odmienne opinie.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa

negatywnie  zaopiniowała  ww.  propozycję  ,  natomiast  Komisja  Polityki

Regionalnej wydała opinię pozytywną w powyższej sprawie. 

Starosta poinformował, że  jest to droga, która spełnia wszelkie parametry

aby stać się drogą powiatową – łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową.

Przejęcie jej pozwoli na wykonanie koniecznych remontów oraz utrzymanie

w należytej przejezdności w okresie zimowym. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przedmiotowa droga , przed powstaniem

samorządu  powiatowego  była  drogą  wojewódzką,  w  momencie

przekazywania dróg, nie została ona zapisana w żadnym z rejestrów dróg, tj.:

ani w rejestrze dróg gminy Zatory, ani w rejestrze dróg powiatu pułtuskiego

ani też w rejestrze dróg  województwa mazowieckiego. 



Radny Z. Wiernicki poinformował, że jeżeli nikt nie wie „czyja” jest to droga , to

może warto wyjaśnić sprawę. Może należy sięgnąć do dokumentów, uzyskać opinię

ekspertów.

Jeżeli  wszelkie przesłanki dawałyby możliwość zaliczenia ww. drogi do kategorii

dróg powiatowych i jeżeli przysporzy to powiatowi korzyści , to należy głosować

za podjęciem uchwały. 

Starosta wyjaśnił, że przedmiotowy odcinek drogi spełnia wszelkie wymogi drogi

powiatowej, ponieważ łączy drogę powiatową z drogą wojewódzką. Niestety ww.

droga nie znalazła się w wykazie dróg zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra

Komunikacji  z dnia 14 lipca 1986r.  w sprawie  zaliczenia  dróg do kategorii  dróg

wojewódzkich. Obecnie jest drogą „niczyją”. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że łącznie z Sekretarz Powiatu sprawdzono

sprawę  przejęcie  przedmiotowego  odcinka  drogi.  Wicestarosta   wyjaśnił,  że

powyższa  droga  była  główną  droga  dojazdową  do  Gminy  Zatory.  W latach  80

mieszkańcy  Gminy  Zatory   wystąpili  z  prośbą  dot.  budowy  drogi  przez  wieś

Grabówiec,  z  której  obecnie  najczęściej  korzystają  mieszkańcy  Zator,  przede

wszystkim  ze względu na jej dobry stan. 

  Wicestarosta  proponował,  aby  podjąć  uchwałę  w  zgodnie  z  przedstawioną

propozycją. 

Radny Z. Wiernicki poinformował, że przypuszcza , iż nie byłby dyskusji gdyby

Radni  taką  opinię  usłyszeli  jako  uzasadnienie  do  projektu  uchwały.   Radny

zaproponował aby przeanalizować, które drogie w komunikacji powiatowej byłyby

dobrymi drogami aby mogły zostać  drogami powiatowymi. 

Przewodniczący -  w  zawiązku  z  brakiem  dyskusji  zarządził  głosowanie  nad

wnioskiem Komisji Polityki Regionalnej dot. zaliczenia  odcinka drogi od drogi

wojewódzkiej  Nr  618  do  drogi  powiatowej  Grabówiec  (Stara  Wieś)    do

kategorii dróg powiatowych. 

Za 11

Przeciw

Wstrzymało się 1

Dwóch   Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 



Wniosek został przyjęty. 

Radny Z. Wiernicki poinformował,  że wstrzymał się od głosu ponieważ podczas

posiedzenia  Komisja  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania

negatywnie  zaopiniowała  zaliczenie  przedmiotowej  drogi,  do  kategorii  dróg

powiatowych.  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii

dróg powiatowych i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11

Przeciw

Wstrzymało się 1

Trzech  Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Uchwała Nr XVII/140/04 została podjęta. 

Ad. 21 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  pozbawienia  dróg  kategorii  dróg

powiatowych. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie

proponowanej uchwały. 

Starosta wyjaśnił, że drogi  Poniaty – Kamionna – Mieszki Kuligi oraz  Kamionna –

Glinice  –  Winnica  wymienione  w  projekcie  uchwały  są  przekazywane  Gminie

Winnica, która o nie wystąpiła. 

Przewodniczący - w zawiązku z brakiem pytań, uwag i wniosków, odczytał projekt

uchwały pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych  i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech  Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę nr XVII/141/04 

Ad. 23 



Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Informacja  na temat  uchwał  Zarządu Powiatu w sprawie  zmian w budżecie

powiatu.  

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  od  poprzedniej  Sesji  do  dnia  dzisiejszego

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 85/04 w dniu 29 czerwca br.,  która zawiera

następujące zmiany:

- decyzja  Wojewody  Mazowieckiego  dot.  zmniejszenia  składki  zdrowotnej  dla

bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 160.000zł

- decyzja Wojewody Mazowieckiego dot. zwiększenie dotacji celowej dla Domów

Pomocy Społecznej o kwotę 211.200zł , która wprowadzono do budżetów ww.

jednostek  proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.   

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

informacji na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Za 12

Przeciw -

Wstrzymało się -

Trzech  Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 24 

Przewodniczący zarządził przejście do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

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

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 12

Przeciw -

Wstrzymało się -



Trzech  Radnych  nie brało  udziału w głosowaniu, byli  nieobecni na Sali Rady. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 25 

Przewodniczący  zaproponował  przyjście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący poinformował, że nie zostały zgłoszone interpelacje.  

Ad. 26

Przewodniczący  zaproponował  przyjście  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Z. Wiernicki poinformował, że od dłuższego czasu niszczeje budynek

Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku, ze względu na brak

rynien. Radny zwrócił się z apelem o jak najszybsze załatwienie ww. sprawy. 

Starosta Pułtuski odpowiedział,  że rynny będące przy obiekcie LO zostały

skradzione i w najbliższych dniach zostaną zamontowane nowe rynny.

Ponadto  Starosta  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  w roku  2005  planuje

wystąpić  do  ZPORR  o  środki  na  wymianę  okien  w  budynku  Liceum

Ogólnokształcącego. 

Ad. 26 

Przewodniczący  zaproponował  przejście  do  kolejnego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  XVII  Sesji  Rady  Powiatu  radnym  i

zaproszonym gościom. Obrady XVII Sesji Rady Powiatu zostały zamknięte. 

Na tym protokół zakończono. 

Sesja zakończyła się o godz. 19 55

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski




