
Protokół Nr XIV/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 4 grudnia 2007r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 19.00

Ad. 1

Pani  Maria  Kobral  –  Prezes  Oddziału  Powiatowego  ZNP  w  Pułtusku  – w

imieniu  własnym i  Zarządu Oddziału  Powiatowego  Związku  Nauczycielstwa

Polskiego w Pułtusku podziękowała byłemu Staroście Pułtuskiemu a obecnemu

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panu  Tadeuszowi  Nalewajkowi  za  półtoraroczną  współpracę  z  Odziałem

Powiatowym Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Pułtusku.  Pokreśliła,  że

współpraca ta przyniosła oczekiwane efekty, mianowicie zarówno nauczyciele

jak i pracownicy niepedagogiczni otrzymali podwyżki. Pani Korbal dodała, że

liczy na to, że Pan Tadeusz Nalewajk będąc w randze wiceministra nie zapomni

o  oświatowym  środowisku.  Pani  Korbal  wręczyła  kwiaty  i  pogratulowała

awansu.

Podsekretarz  Stanu  w  MSWiA  –  p.  Tadeusz  Nalewajk–  podziękował  za

gratulacje. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski –  dokonał

otwarcia  XIV  Sesji  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę

„Otwieram Sesję  Rady Powiatu”.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w

posiedzeniu  uczestniczy  14  Radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  i

uchwał. 

Przewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  Pana  Tadeusza  Nalewajka

Podsekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,

Pana  Witolda  Chrzanowskiego  -  Radnego  Sejmiku  Województwa

Mazowieckiego, Burmistrza Miasta Pułtusk – p. Wojciecha Dębskiego, Wójtów



powiatu pułtuskiego, przedstawicieli prasy oraz wszystkie osoby uczestniczące

w dzisiejszej Sesji.

(porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 1,  listy obecności radnych-

stanowi załącznik nr 2, lista   gości stanowi załącznik nr i 3 do niniejszego

protokołu). 

Przewodniczący - poinformował,  Klub Radnych PSL na spotkaniu  w dniu  3

grudnia  2007r.  powołał  Radną Powiatu  Panią  Izabelę  Sosonowicz  – Ptak na

Przewodniczącego Klubu PSL. 

Przewodniczący -  poinformował,  że  w  dniu  3  grudnia  2007r.  do

Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął wniosek Klubu Radnych Polskiego

Stronnictwa Ludowego o zwołanie Sesji Rady Powiatu.

Przesłany porządek Sesji jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę.

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  –  p.  Krzysztof  Łachmański  –

poinformował, że rozumie zasady demokracji,  zgodnie z którą Klub Radnych

Polskiego  Stronnictwa  Ludowego,  mając  przewagę  w  Radzie  Powiatu,

desygnuje na stanowisko Starosty swojego przedstawiciela.  Poinformował,  że

materiały  na  dzisiejsze  posiedzenie  zostały  przekazane  Radnym  w  dniu

wczorajszym  ok.  godz.  14.00-15.00.  Również  w  dniu  wczorajszym  Klub

Radnych  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi  Pułtuskiej  dowiedział  się

nieoficjalnie  kto  zostanie  wyznaczony  na  stanowisko  Starosty  Pułtuskiego.

Klub  Samorządowe  Porozumienie  Ziemi  Pułtuskiej  nie  kwestionuje  zasad

demokracji i  jest oczywistym, że dla zachowania ciągłości władzy należy jak

najszybciej powołać Starostę i Wicestarostę Pułtuskiego oraz Zarząd Powiatu.

Jednak jako “drugi” Klub w Radzie Powiatu, mając już wiedzę na temat, kto

zostanie  zgłoszony  na  stanowisko  Starosty  Pułtuskiego,  widzi  potrzebę

współpracy. Dlatego też KLUB SPZP chciałby zgłosić swojego kandydata na

stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego. Jednak z uwagi na krótki okres czasu –



praktycznie  jeden  dzień  -   Klub  Radnych  SPZP  nie  zdążył  wytypować

kandydata na to stanowisko. 
W związku z powyższym Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi

Pułtuskiej  chciałby  złożyć  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

wniosek  dot.   “zdjęcia”  z  porządku  dzisiejszych  obrad  punkt  6 -  Wybór

Wicestarosty Pułtuskiego.  
Przewodniczący -  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  wniosku

Wiceprzewodniczącego Łachmańskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 -

Wybór Wicestarosty Pułtuskiego. 

Za 4 

Przeciw 10 

wstrzymało się 0

Wniosek został oddalony. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji drugiego punktu porządku

obrad:  Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na

miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

Przewodniczący -  poinformował,  że  na  poprzedniej  Sesji,   Rada  Powiatu  w

Pułtusku stwierdziła wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku –

Pana Tadeusza Nalewajka .

Pismem z dnia  3  grudnia  br.  Komisarz  Wyborczy w Ciechanowie  przekazał

informację,  że w wyborach w dniu 12  listopada  2006r.  do  Rady Powiatu  w

Pułtusku  w  okręgu  wyborczym nr  4  z  listy  nr  1  Komitet  Wyborczy  PSL,

kolejno  największą  liczbę  głosów  ważnych  uzyskała  Pani  Henryka

Pielachowska.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie.



Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

wstąpienia  kandydata  z  tej  samej  listy  na  miejsce  radnego  w  związku  z

wygaśnięciem mandatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/99/07 została podjęta. 

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad: Złożenie ślubowania przez Radną Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący - poinformował, że Pani Henryka Pielachowska – jako osoba

ubiegająca się o funkcję publiczną złożyła oświadczenie lustracyjne. 

Przewodniczący  poprosił  aby  Pani  Henryka  Pielachowska  przed  objęciem

mandatu  złożyła  ślubowanie.  Ślubowanie  może  być  złożone   z  dodaniem

formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radna Pani Henryka Pielachowska złożyła  ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko

dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,

przestrzegać  Konstytucji  i  innych  praw  Rzeczypospolitej  Polskiej Tak  mi

dopomóż Bóg"

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Radnej wstąpienia do Rady Powiatu w

Pułtusku i życzył sukcesów w pracy radnego. 

Ze względu na złożenie ślubowania przez Panią H. Pielachowską stan radnych

obecnych na Sesji wynosi 15 osób. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad:  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  rezygnacji  całego

Zarządu Powiatu w Pułtusku. 



Przewodniczący -  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  31a.  ust.  2  ustawy  o

samorządzie powiatowym „W przypadku rezygnacji starosty,   rada powiatu na

najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu” 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa, chciałby zabrać głos w powyższej

sprawie.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia

rezygnacji  całego  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  i  zarządził  głosowanie  nad

podjęciem uchwały:
 Za 15

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/100/07 została podjęta. 

Ad. 5 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego   punktu

porządku  obrad:  Wybór  Starosty  Pułtuskiego,  który  składa  się  z

następujących podpunktów:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty Pułtuskiego, 

c) prezentacja kandydatów,

d) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego, 

e) przeprowadzenie  głosowania  i  przedstawienie  wyników

wyboru, 

f) podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Starosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji   składu  liczbowego

Komisji Skrutacyjnej. 



Radny  Wiesław   Barkała -  zaproponował  3  osobowy  skład  Komisji

Skrutacyjnej. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził  głosowanie nad 3-

osobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 15

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji

Skrutacyjnej:
Radny  Wiesław   Barkła -  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Wojciecha

Żukowskiego 
Radny  Krzysztof  Łachmański -  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Stanisława

Kaczmarczyka 
Radny Wojciech Żukowski - zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Króla. 

Przewodniczący Rady - zapytał, czy Pan Wojciech Żukowski wyraża zgodę na

udział w pracach Komisji 
Radny  Wojciech  Żukowski -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji.  
Przewodniczący Rady - zapytał, czy Pan Stanisław Kaczmarczyk  wyraża zgodę

na udział w pracach Komisji 
Radny Stanisław Kaczmarczyk   - odpowiedział, że wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji.  
Przewodniczący Rady - zapytał, czy Pan Jerzy Król  wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji 
Radny  Jerzy  Król -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w  pracach

Komisji.  



Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego

Komisji Skrutacyjnej 

Za 15

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

Przewodniczący  zarządził  5  minutową  przerwę  celem  ukonstytuowania  się

Komisji Skrutacyjnej – godz. 19.30

Godz.  19.35  Przewodniczący  wznowił  obrady  i  poprosił  o  przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jerzy Król - poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrała jego osobę

na Przewodniczącego Komisji 

Na Salę Rady wszedł Radny Dariusz Mikuś – stan Radnych obecnych na Sesji

– 16.

Przewodniczący  Rady -  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie

powiatowym  i  Statutem  Powiatu  Pułtuskiego,  Starosta  zostaje  wybrany  w

głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 

Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  stanowisko  Starosty

Pułtuskiego.

Przewodnicząca  Klubu  Radnych  PSL  –  p.  Izabela  Sosonowicz  –  Pak -  na

Starostę Pułtuskiego zgłosiła kandydaturę Radnego Andrzeja Doleckiego. 
Przewodniczący  Rady -  zapytał  czy  Pan  Andrzej  Dolecki  wyraża  zgodę  na

kandydowanie.
Radny Andrzej Dolecki - odpowiedział, że wyraża zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący zarządził głosowanie

nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Pułtuskiego. 



Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Lista kandydatów na Starostę Pułtuskiego została zamknięta. 

Przewodniczący  Rady -  poprosił  Panią  Izabelę  Sosnowicz  –  Ptak

o przedstawienie kandydata na Starostę Pułtuskiego Pana Andrzeja Doleckiego.

Przewodnicząca  Klubu  Radnych  PSL  -  Pani  Izabela  Sosonowicz  –  Ptak -

poinformowała, że Pan Andrzej Dolecki urodził się 14 października 1951r. W

Ostródzie.  Jest  absolwentem  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana

Ruszkowskiego w Pułtusku w Pułtusku. W 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera na

Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo – Technicznej   w Olsztynie. Do 1976r.,

łącznie  z okresem służby wojskowej, pracował w Zakładach Usług Radiowych

i  Telewizyjnych w Bydgoszczy i  w Ciechanowie.  W latach  1976 – 1986  w

gminie  Regimin  prowadził  własne  gospodarstwo.  W  latach  1986-1990  był

Prezesem  Zarządu  Rolniczej  Spółdzielni  produkcyjnej  w  Chmielewie.  Od

1990r.  prowadzi  własna  działalność  gospodarczą,  w  tym  od  1993r.  w

Chmielewie, Gmina Pułtusk. Od 1980r. Pan Dolecki jest członkiem Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Aktualnie jest Prezesem miejsko – gminnego Zarządu

PSL w Pułtusku i członkiem Zarządu Powiatowego PSL. Pan Andrzej Dolecki

jest  Radnym  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  III  kadencji.  Pełni  funkcję

Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów.  Chętnie  angażuje  się  w

działalność  społeczną,  jest  m.in.  Przewodniczącym  Rady  Rodziców  przy

Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Bobach.  Pasją  Pana  Andrzeja  Doleckiego

jest  łowiectwo.  Od 10  lat  jest  Prezesem Koła  Łowieckiego  “Krzyżówka”  w

Pułtusku.  Jest  również  członkiem  Rady  Okręgowej  Polskiego  Związku

Łowieckiego  w  Ciechanowie,  Przewodniczącym  Komisji  Hodowlanej  przy

Okręgowej Radzie Łowieckiej. Jest miłośnikiem i  hodowcą koni rasy śląskiej,

sędzią jeździeckim w dyscyplinie – powożenie. Jest ojcem córki i 3 synów. 



Przewodniczący -  poinformował,  że   Pan  Andrzej  Dolecki,  jako  osoba

ubiegająca się o funkcję publiczną złożył oświadczenie lustracyjne. 
Przewodniczący zarządził  10 minutową przerwę w celu przygotowania przez

Komisję  Skrutacyjną  regulaminu  głosowania  oraz  kart  do  głosowania  na

Starostę Pułtuskiego – godz.  19.45. 

Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu – godz. 19.55.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie

Radnych z projektem regulaminu wyboru Starosty Pułtuskiego. 
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej – Pan Jerzy Król -  przedstawił  projekt

regulaminu  wyboru  Starosty  Pułtuskiego,  w  brzmieniu  załącznika  nr  4  do

protokołu. 
Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania

na Starostę Pułtuskiego. 

Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Przewodniczący Rady - poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart

do  głosowania.  Ponadto  dodał,  że  na  sali  obrad  znajduje  się  miejsce  – przy

sprzęcie nagłaśniającym,  które umożliwi radnym  „dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej

nazwiska  Radnych  Rady  Powiatu.  Radny,  którego  nazwisko  odczytywano,

wrzucał kartę do urny do głosowania.

Przewodniczący  Rady -  zarządził  10  minutową  przerwę,  prosząc  Komisję

Skrutacyjną  o ustalenie wyników głosowania – godz. 20.10



Przewodniczący wznowił  obrady  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  godz.  20.20.

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie

protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego 

Radny  Jerzy Król – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki nr 5  do protokółu.

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego  

i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 16 

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Przewodniczący Rady stwierdził , że uchwała nr XIV/101/07 została podjęta. 

Przewodniczący Rady  –  pogratulował  Staroście  Pułtuskiemu wyboru  na tak

zaszczytne stanowisko i poprosił go o zabranie głosu.

Starosta – p. Andrzej Dolecki – podziękował za wybór jego osoby na funkcję

Starosty  Pułtuskiego.  Poinformował,  że  będzie  próbował  przynajmniej

dorównać  swojemu  poprzednikowi  –  Panu  Tadeuszowi  Nalewajkowi,  co

zapewne będzie  trudnym zadaniem. Poza tym będzie  kontynuował  działania,

które  rozpoczął  Pan Nalewajk.  Zaznaczył,  że Starostwo to firma od podstaw

stworzona  przez  Tadeusz  Nalewajka.  Uważa,  że  pomimo  tego,  że  obecny

Podsekretarz Stanu w MSWiA będzie fizycznie trochę dalej od Starostwa, to na

pewno będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Podsekretarz Stanu w MSWiA – p. Tadeusz Nalewajk – poinformował, że jest

mu bardzo miło, że został zaproszony na dzisiejszą Sesję. Jednocześnie czuje

się  trochę  „dziwnie”,  ponieważ  po  raz  pierwszy  występuje  na  niej  nie  jako

Starosta Pułtuski.  Przez 2 kadencje i  1 rok,  czyli  w sumie przez okres  9 lat



pełniąc funkcję Starosty Pułtuskiego podejmował decyzje, które zawsze służyć

miały dobru powiatu, dobru mieszkańców. Pan T. Nalewajk wyraził nadzieję, że

najbliższy czas pokaże, że lata w których sprawował funkcję Starosty, nie były

najgorsze. Następnie podziękował radnym i współpracownikom za 9 lat pracy w

samorządzie powiatowym. Poinformował, że nowemu Staroście będzie zapewne

łatwiej, gdyż “kręgosłup” Starostwa już jest. Życzył obecnemu Staroście, aby

osiągał  jak  największe  sukcesy  a  ze  swojej  strony  zapewnia,  że  udzieli

wszelkiej pomocy. 

Pan T. Nalewajk poinformował, że cieszy się, że “nowy” Starosta uzyskał tak

duże zaufanie. Sądzi, że jest to dobry znak.

Ad. 6

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu

porządku  obrad:  Wybór  Wicestarosty  Pułtuskiego, który  składa  się

z następujących podpunktów:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- zgłaszanie  kandydatów  na  funkcję   Wicestarosty

Pułtuskiego, 

- przyjęcie  Regulaminu  wyboru  Wicestarosty

Pułtuskiego, 

- przeprowadzenie  głosowania  i  przedstawienie

wyników wyboru, 

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty

Pułtuskiego.

Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie propozycji  składu liczbowego Komisji

Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław Barkała - zaproponował 3 osobowy skład Komisji
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził  głosowanie nad 3-

osobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 



Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji

Skrutacyjnej:
Radny  Wiesław   Barkała -  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Wojciecha

Żukowskiego 
Wiceprzewodniczący  Rady  Krzysztof  Łachmański -  zgłosił  kandydaturę

Radnego Stanisława Kaczmarczyka 
Radny Wojciech Żukowski - zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Króla. 

Przewodniczący -  zapytał,  czy  Radny  Wojciech  Żukowski  wyraża  zgodę  na

udział w pracach Komisji 
Radny  Wojciech  Żukowski -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji.  
Przewodniczący - zapytał, czy Radny Stanisław Kaczmarczyk  wyraża zgodę na

udział w pracach Komisji 
Radny Stanisław Kaczmarczyk   - odpowiedział, że wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji.  
Przewodniczący - zapytał,  czy Radny Jerzy Król  wyraża zgodę na udział  w

pracach Komisji 
Radny  Jerzy  Król -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w  pracach

Komisji.  

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego

Komisji Skrutacyjnej 

Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0



Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

Przewodniczący  zarządził  5  minutową  przerwę  celem  ukonstytuowania  się

Komisji Skrutacyjnej – godz. 20.45

O godz.  20.55  Przewodniczący wznowił  obrady i  poprosił  o  przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jerzy Król - poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrała jego osobę

na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący -  poinformował,  że   zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie

powiatowym   Rada  Powiatu  wybiera  Wicestarostę  na  wniosek  Starosty

Pułtuskiego,  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący - poprosił Starostę Pułtuskiego o  zgłoszenie kandydata. 
Starosta Pułtuski – poinformował, że na stanowisko Wicestarosty Pułtuskiego

zgłasza Pana Witolda Saracyna 
Przewodniczący -  zapytał  Pana  Witolda  Saracyna,  czy  wyrażą  zgodę  na

kandydowanie. 
Pan Witold Saracyn - odpowiedział, że wyraża zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący -  poinformował,  że  Pan  Witold  Saracyn   –  jako  osoba

ubiegająca się o funkcję publiczną złożył oświadczenie lustracyjne. 

Przewodniczący - zarządził 10 minutową przerwę w celu przygotowania przez

Komisję  Skrutacyjną  regulaminu  głosowania  oraz  kart  do  głosowania  na

Wicestarostę Pułtuskiego – godz. 21.00

Przewodniczący - wznowił  obrady Rady Powiatu – godz. 21.10

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie

Radnych z projektem regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego. 



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Radny Jerzy Król - przedstawił projekt

regulaminu wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania

na Wicestarostę Pułtuskiego. 

Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Przewodniczący - poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do

głosowania. Ponadto dodał, że na sali obrad znajduje się miejsce – przy sprzęcie

nagłaśniającym,  które umożliwi radnym  „dyskretne” oddanie głosu. 

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej

nazwiska  Radnych  Rady  Powiatu.  Radny,  którego  nazwisko  odczytywano,

wrzucał kartę do urny do głosowania.

Przewodniczący - zarządził 10 minutową przerwę, prosząc Komisję Skrutacyjną

o ustalenie wyników głosowania – godz. 21.20

Przewodniczący -  wznowił  obrady Rady  Powiatu  w Pułtusku  –  godz.  21.30

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie

protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego 
Radny  Jerzy Król – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.
Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki nr 6  do protokółu.

Przewodniczący –  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru  Wicestarosty

Pułtuskiego i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 

Przeciw 0

Wstrzymało się 5 

Przewodniczący Rady stwierdził , że uchwała nr XIV/102/07 została podjęta. 



Wicestarosta  Pułtuski  –  p.  Witold  Saracyn  –  podziękował  Staroście  za

zgłoszenie  jego  kandydatury  na  stanowisko  Wicestarosty  Pułtuskiego.

Poinformował,  że  doświadczenie  jakie  zdobył  przez  lata  pracy  będzie

procentować i przynosić dobre efekty do rozwiązywania tych zadań, która Rada

Powiatu przed nim postawi. 

Wicestarosta zapewnił tych radnych, którzy jeszcze na niego nie głosowali, że

również będzie ich Wicestarostą i będzie zabiegał o to, aby wszystkie problemy

były również rozstrzygane w ich imieniu. 

Ad. 7 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad:  Wybór  pozostałych  członków  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku, który składa się z następujących podpunktów: 

a. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b. zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w

Pułtusku, 

c. przyjęcie Regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu

w Pułtusku, 

d. przeprowadzenie  głosowania  i  przedstawienie  wyników

wyboru, 

e. podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  pozostałych

członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji  składu liczbowego Komisji

Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław  Barkała  - zaproponował 3 osobowy skład Komisji

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 3 -

osobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 

Za 16



Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji

Skrutacyjnej:
Radny  Wiesław   Barkała -  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Wojciecha

Żukowskiego 
Radny  Krzysztof  Łachmański -  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Stanisława

Kaczmarczyka 
Radny Wojciech Żukowski - zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Króla. 

Przewodniczący -  zapytał,  czy  Radny  Wojciech  Żukowski  wyraża  zgodę  na

udział w pracach Komisji 
Radny  Wojciech  Żukowski  -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji.  
Przewodniczący - zapytał, czy Radny Stanisław Kaczmarczyk  wyraża zgodę na

udział w pracach Komisji 
Radny Stanisław Kaczmarczyk   - odpowiedział, że wyraża zgodę na udział w

pracach Komisji.  
Przewodniczący  - zapytał,  czy Radny Jerzy Król   wyraża zgodę na udział  w

pracach Komisji 
Radny  Jerzy  Król -  odpowiedział,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w  pracach

Komisji.  

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  składu  osobowego

Komisji Skrutacyjnej 

Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0



Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

Przewodniczący  zarządził  5  minutową  przerwę  celem  ukonstytuowania  się

Komisji Skrutacyjnej – godz. 21.40

Godz.  21.45  Przewodniczący  wznowił  obrady  i  poprosił  o  przedstawienie

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jerzy Król - poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrała jego osobę

na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjne.

Przewodniczący Rady - poinformował,  że  zgodnie  z art.  27  ust.  3  ustawy o

samorządzie  powiatowym  Rada  Powiatu  wybiera  pozostałych  członków

Zarządu  na  wniosek  Starosty,  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co

najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący - poprosił Pana Starostę o zgłaszanie kandydatów na członków

Zarządu Powiatu. 

Starosta  Pułtuski  –  p.  Andrzej  Dolecki  -  na  członków  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku zgłosił następujące kandydatury: 

1. Pana Wiesława Cienkowskiego 

2. Panią Izabelę Sosonowicz – Ptak

3. Pana Zbigniewa Szczepanika. 

Przewodniczący  Rady -  zapytał  Pana  Wiesława  Cienkowskiego,  czy  wyraża

zgodę na kandydowanie na członka Zarządu.

Pan Wiesław Cienkowski - odpowiedział, że wyraża zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady - zapytał Panią  Izabelę Sosonowicz - Ptak, czy wyraża

zgodę na kandydowanie na członka Zarządu.

Pani  Izabela  Sosonowicz  –  Ptak  -  odpowiedziała,  że  wyraża  zgodę  na

kandydowanie. 



Przewodniczący Rady - zapytał Pana Zbigniewa Szczepanika, czy wyraża zgodę

na kandydowanie na członka Zarządu.

Pan Zbigniew Szczepanik  - odpowiedział, że wyraża zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący  Rady -  poinformował,  że  Pan  Wiesław  Cienkowski,   Pani

Izabela Sosonowicz – Ptak oraz Zbigniew Szczepanik   – jako osoby ubiegające

się o funkcje publiczne złożyli oświadczenia lustracyjne. 

Przewodniczący  Rady  zarządził  5  minutową  przerwę  w  celu  przygotowania

przez Komisję Skrutacyjną regulaminu głosowania oraz kart do głosowania na

członków Zarządu Powiatu w Pułtusku Pułtuskiego – godz. 22.00

Przewodniczący wznowił  obrady Rady Powiatu – godz. 22.05

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie

Radnych  z  projektem  Regulaminu  wyboru  członków  Zarządu  Powiatu  w

Pułtusku, 

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej – Pan Jerzy Król -  przedstawił  projekt

regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, 

Przewodniczący zarządził  głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania

na członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

Za 16

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Regulamin głosowania został przyjęty. 

Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart

do  głosowania.  Ponadto  dodał,  że  na  sali  obrad  znajduje  się  miejsce  – przy

sprzęcie nagłaśniającym,  które umożliwi radnym  „dyskretne” oddanie głosu. 



Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  odczytywał  w kolejności  alfabetycznej

nazwiska  Radnych  Rady  Powiatu.  Radny,  którego  nazwisko  odczytywano,

wrzucał kartę do urny do głosowania.

Przewodniczący  Rady  zarządził  10  minutową  przerwę,  prosząc  Komisję

Skrutacyjną  o ustalenie wyników głosowania – godz. 22.15

Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu w Pułtusku – 22.25.

Przewodniczący  zwrócił  się  z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie wyboru

członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.  

Radny  Jerzy Król – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół

Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki nr 7  do protokółu.

Przewodniczący – odczytał uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków

Zarządu Powiatu w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem. 

Za 11 

Przeciw 0

Wstrzymało się 5

Uchwała nr XIV/103/07 została podjęta.

Ad. 8 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie

powołania Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §44 ust. 5 Statutu Powiatu

Pułtuskiego „Propozycję składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie

przedstawia  Przewodniczący  Rady  na  wniosek  zainteresowanych  radnych,

klubów radnych lub komisji.”



Następnie  dodał,  że  w  związku  z  wyborem  Pana  Andrzeja  Doleckiego  na

Starostę Pułtuskiego, Klub Radny PSL  proponuje, aby na jego miejsce została

powołana Pani Henryka Pielachowska .

Przewodniczący Rady - zapytał Panią Henrykę Pielachowska, czy wyraża zgodę

na kandydowanie. 

Pani  Henryka  Pielachowska -  odpowiedziała,  że  wyraża  zgodę  na

kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytanie w powyższej sprawie. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie nad

jej podjęciem: 

Za 16 

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/104/07 została podjęta.

Ad.9 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie y 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 Rady - poinformował, że Klub Radny PSL proponuje, aby na

członka Komisji Budżetu i Finansów – na miejsce Pana Tadeusza Nalewajka –

została powołana Pani Henryka Pielachowska. 



Przewodniczący Rady - zapytał Panią Henrykę Pielachowska, czy wyraża zgodę

na kandydowanie. 

Pani  Henryka  Pielachowska -  odpowiedziała,  że  wyraża  zgodę  na

kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytanie w powyższej sprawie. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przed-

miotu jej działania oraz składu osobowego i zarządził głosowanie nad jej pod-

jęciem: 

Za 16 

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/105/07 została podjęta.

Ad. 10 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu

porządku  obrad:   Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie

powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu

jej działania oraz składu osobowego.

Przewodniczący Rady - poinformował, że Klub Radny PSL proponuje, aby na

członka Komisji Polityki Regionalnej i Promocji  – na miejsce Pana Tadeusza

Nalewajka  został powołany Pan Andrzej Dolecki.  

Przewodniczący Rady zapytał Pana Andrzeja Doleckiego  czy wyraża zgodę na

kandydowanie. 

Pan Andrzej Dolecki  odpowiedziała, że wyraża zgodę na kandydowanie. 



Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytanie w powyższej sprawie. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji,

określenia  przedmiotu  jej  działania  oraz  składu  osobowego   i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 16 

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/106/07 została podjęta.

Ad. 10 

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu

porządku obrad:  Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Przewodniczącego

Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący  Rady  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów

zgłosił Panią Henrykę Pielachowską.  

Przewodniczący - zapytał Panią Henrykę Pielachowska, czy wyraża zgodę na

kandydowanie. 
Pani  Henryka  Pielachowska -  odpowiedziała,  że  wyraża  zgodę  na

kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytanie w powyższej sprawie. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał  treść uchwały  w sprawie

powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 16 

Przeciw 0



Wstrzymało się 0

Uchwała nr XIV/107/07 została podjęta.

Ad.11

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu

porządku obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Przewodniczący Rady zarządził  przystąpienie do realizacji kolejnego  punktu

porządku obrad Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący  -  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.

podziękował za udział w obradach czternastej  Sesji  Rady Powiatu radnym i

zaproszonym gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław  Czerski

zamknął  XIV  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 23.00.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

...................................................... ......................................................
            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

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

       Bogumiła Przybyłowska


