
Protokół Nr XXXIII/09

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu  4 grudnia 2009r. 

początek posiedzenia – godz. 15.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  otworzył  trzydziestą  trzecią  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu, Pana Witolda Chrzanowskiego -

Radnego  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  przedstawicieli  prasy  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 2 grudnia 2009r. do Przewodniczącego

Rady Powiatu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu 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 Szanownym Radnym jest zgodny z treścią przekazaną

przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta Pułtuski  – poinformował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku zwrócił się z

wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie Sesji Rady Powiatu w

trybie  art.  14  ust.  2  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  ze  względu  na  konieczność

wprowadzenia zmian budżetu powiatu, które umożliwią między innymi regulację

płatności wynikających z zawartych umów dot.  realizacji projektu pt. „Poprawa



dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim”. 

Poza tym potrzeba zwołania  Sesji  wynika z konieczności  wprowadzenia zmian

podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  na  2009r.,  co  pozwoli  wydatkować   ww. środki  do końca

roku. 

Starosta  poinformował,  że  bardzo  pilną  sprawą  jest   również  uchwalenie

Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2010r.  z  organizacjami

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku  publicznego.  Przyjęcie  ww.  programu  pozwoli  na  przeprowadzenie

konkursu  na  koordynację  sportowych  rozgrywek  szkolnych  w  powiecie

pułtuskim. 

Starosta  dodał,  że  ponadto  Zarząd  Powiatu  wnioskuje  o  podjęcie  uchwały  w

sprawie  wydania  opinii  dotyczącej  wniosku  o  dofinansowanie  kosztów

utworzenia  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  Centrum

Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji

ministra właściwego do spraw pracy.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie z którym będą prowadzone

obrady:

1. Otwarcie Sesji. 

2. Interpelacje i zapytania radnych 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydania  opinii  dotyczącej  wniosku  o

dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w

Pułtusku  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  ze  środków  Funduszu  Pracy

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009r.



6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na

2010r.  z  organizacjami  pozarządowymi i  innymi  uprawnionymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych 

9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radny Jerzy Wal – prosił o przedstawienie informacji nt. przygotowania Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku do “akcji zima 2009/2010”?

Ad. 3

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydania  opinii  dotyczącej  wniosku  o

dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w

Pułtusku  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  ze  środków  Funduszu  Pracy

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

Przewodniczący poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniach komisji

stałych Rady Powiatu. 



Zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/245/09 została podjęta. 

Ad. 4 

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r

Przewodniczący poinformował, że temat również był omawiany na posiedzeniach

komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/246/09 została podjęta. 

Ad. 5 

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji następnego punktu porządku



obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  powiatu  pułtuskiego  na

2009r.

Przewodniczący poinformował, że temat również był omawiany na posiedzeniach

komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/247/09 została podjęta. 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego

na  2010r.  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący  poinformował,  że  tak  jak  poprzednie,  temat  również  był

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. 

Zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził

głosowanie nad jej podjęciem:

Za 11 Radnych 



Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIII/248/09 została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  poprosił  Pana  Starostę  o  udzielenie  odpowiedzi  zgłoszone

interpelacje. 

Starosta –  poinformował,  że  odpowiedź  na  zgłoszona  interpelację  zostanie

udzielona na piśmie. 

Ad. 8

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.

Radni nie zgłosili wolnych wniosków.

Ad. 9

Przewodniczący zarządził przystawienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

Podziękował  za  udział  w  obradach  XXXIII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  -

Radnym i  zaproszonym gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław

Czerski zamknął XXXIII 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 Czesław Czerski

......................................................

Sylwia Sekutowicz 


