Protokół Nr IV
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku
w dniu 14 grudnia 2010 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 19.00.
W chwili rozpoczęcia obrad obecnych na sali było 19 radnych.
Nieobecny na sesji: radny Sławomir Krysiak.
Pkt. 1. Obrady Nadzwyczajnej Sesji otworzył Przewodniczący Rady
Andrzej Kwiatkowski. Powitał wszystkich biorących udział w obradach.
Stwierdził prawomocność obrad.
Pkt. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że sesja
nadzwyczajna została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o § 17 ust. 5 i
§ 19 ust. 1 Statutu Gminy Pułtusk, na pisemny wniosek grupy
radnych w powyższej sprawie, który do Biura Rady Miejskiej wpłynął w
dniu 10 grudnia 2010 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad porządkiem obrad
informując, że w związku z tym, iż jest to sesja nadzwyczajna, zwołana
na wniosek grupy radnych, wprowadzenie zmian do porządku obrad
możliwe jest za zgodą wnioskodawcy. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy może
wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
Radny Ireneusz Purgacz w imieniu Klubu Radnych Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej na podstawie art. 20 ust. 1a i ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z
art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zwrócił się do
wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej o wyrażenie zgody na
rozszerzenie porządku obrad o pkt. 2A „Podjęcie uchwały w sprawie
wstąpienia radnego Rady Miejskiej w Pułtusku” i pkt. 2B „Złożenie
ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Pułtusku”. Uzasadniając
powyższą propozycję radny stwierdził, że zgodnie z art. 194 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
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powiatów i sejmików województw w przypadku wygaśnięcia mandatu
radnego i podjęciu uchwały w tej sprawie, co nastąpiło na poprzedniej
sesji, rada gminy podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu w
jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów. Powyższą propozycję radny uzasadnił
również względami ekonomicznymi związanymi z koniecznością
zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej. Takie działanie umożliwi
nowemu radnemu branie czynnego udziału w pracach Rady Miejskiej.
Radny Ryszard Befinger w imieniu wnioskodawców zwołania sesji
nadzwyczajnej wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad w
zaproponowanym powyżej przez radnego I. Purgacza zakresie.
Radny Ireneusz Purgacz przekazał Przewodniczącemu Rady projekt
uchwały w sprawie wstąpienia radnego Rady Miejskiej w Pułtusku
wraz z oświadczeniem Pana Stanisława Skalika o biernym prawie
wyborczym.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
porządku obrad wraz z powyższą propozycją zgłoszoną przez radnego
I.Purgacza (wprowadzenie zmian do porządku obrad następuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady):
-

za przyjęciem
(jednogłośnie)

porządku

obrad

głosowało

–

19

radnych

Pkt. 2A. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia radnego Rady
Miejskiej w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia wstąpienia w skład Rady Miejskiej
w Pułtusku radnego Pana Stanisława Skalika w związku ze
stwierdzeniem przez Radę Miejską wygaśnięcia mandatu Pana
Wojciecha Dębskiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił obecnego na sesji
radcę prawnego o sprawdzenie zgodności powyższego projektu uchwały
z przepisami prawa.
Radca prawny Stanisław Paszkowski stwierdził zgodność powyższego
projektu uchwały z przepisami prawa.
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił treść
oświadczenia Pana Stanisława Skalika o biernym prawie wyborczym.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w
sprawie wstąpienia radnego Rady Miejskiej w Pułtusku i zarządził
głosowanie:
-

za podjęciem
(jednogłośnie)

uchwały

głosowało

–

19

radnych

Uchwała Nr IV/4/2010 została podjęta.
/obecnych na sesji – 20 radnych/
Pkt. 2B. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w
Pułtusku.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poprosił Pana Stanisława
Skalika o złożenie ślubowania.
Pan Stanisław Skalik po odczytaniu roty ślubowania wypowiedział
słowo „ślubuję” wraz ze zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.
Pkt. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zarządził zgłaszanie kandydatów w skład Komisji
Skrutacyjnej, którą Rada Miejska powoła do przeprowadzenia tajnego
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Andrzej Wydra w imieniu radnych PSL zgłosił kandydaturę
radnego Ryszarda Rutkowskiego.
Radna Róża Krasucka w imieniu radnych SLD zgłosiła kandydaturę
radnego Ryszarda Befingera.
Radny Ireneusz Purgacz w imieniu radnych Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej zgłosił kandydaturę radnego Romana
Skrzypka.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie w skład
Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Ryszard Befinger,
Ryszard Rutkowski i Roman Skrzypek:
-

za powołaniem komisji w w/w składzie głosowało – 18 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
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Przewodniczący Rady zarządził przerwę na ukonstytuowanie się
Komisji Skrutacyjnej.
Po wznowieniu obrad radny Ryszard Befinger poinformował, że
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:
Przewodniczący Komisji – radny Ryszard Befinger i członkowie Komisji:
radny Ryszard Rutkowski i radny Roman Skrzypek.
Pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Pułtusku.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że zgodnie z
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
rada wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących rady bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 14 Statutu Gminy
Pułtusk
Rada
Miejska
w
Pułtusku
wybiera
dwóch
Wiceprzewodniczących.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących
Rady.
Radny Andrzej Wydra w imieniu radnych PSL zgłosił kandydaturę
radnego Andrzeja Mitkowskiego. Uzasadniając powyższą kandydaturę
radny stwierdził, że radny A. Mitkowski był przez dwie kadencje
radnym Rady Miejskiej, jest Prezesem Pułtuskiego Powiatowego
Stowarzyszenia na rzecz przedsiębiorczości oraz przez trzy kolejne
kadencje – delegatem do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Stwierdził, że
radny A. Mitkowski posiada doskonałe przygotowanie merytoryczne do
pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Ryszard Befinger stwierdził: „od dwudziestu lat nie mogłem
zgłosić, ze względu na różne rady, jakie tutaj były u nas, w związku z
tym mam zaszczyt po raz pierwszy zgłosić kandydatkę na
wiceburmistrza
Panią
Różę
Krasucką,
przepraszam
na
Wiceprzewodniczącego Rady Panią Różę Krasucką, można się pomylić.
Przez dwadzieścia lat pierwszy raz mam zaszczyt właśnie, uważam, że
dotrwa, o ile zostanie wybrana, Pani Róża Krasucka, dotrwa do końca
naszej kadencji. Rekomendacje – cóż można powiedzieć – otrzymała
bardzo duże zaufanie społeczeństwa, jak wiemy wszyscy z wyników,
jak startowała w wyborach na Burmistrza Miasta i to świadczy o tym,
że moim zdaniem i naszym zdaniem Klubu powinna zajmować te
zaszczytne miejsce. Była oczywiście jeszcze radną jednej kadencji”.
Radny Ireneusz Purgacz w imieniu Klubu Radnych Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej stwierdził, że Klub nie będzie zgłaszać
kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że w
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okresie ostatnich pięciu kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku, jak też
innych samorządów, dobrym obyczajem było, że po wyborze
Przewodniczącego Rady Miejskiej spotykali się przedstawiciele klubów
radnych wchodzących w skład Rady Miejskiej celem uzgodnienia
kwestii dotyczących współpracy i ukonstytuowania się Rady Miejskiej
poprzez
wybór
Wiceprzewodniczących
Rady
Miejskiej
i
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. Był to dobry obyczaj.
Dobrym obyczajem również było, że największy klub opozycyjny w
Radzie Miejskiej miał swojego przedstawiciela w prezydium. Szanując
wynik głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej i licząc, że
podobna współpraca będzie w bieżącej kadencji, radni Samorządowego
Porozumienie Ziemi Pułtuskiej oczekiwali, że koalicja większościowa,
jak powstała w Radzie Miejskiej, którą tworzą radni PSL, SLD i PO,
podejmie rozmowy w powyższej sprawie. Radny poinformował, że
próbował wielokrotnie skontaktować się z radnymi: A. Wydrą i R.
Befingerem, celem dokonania ustaleń. Niestety, podjęte próby
porozumienia w zakresie ukonstytuowania się Rady Miejskiej nie
przyniosły rezultatu. Powiedział, że dniu wczorajszym, w godzinach
rannych, został telefonicznie poinformowany przez Przewodniczącego
Rady, że w swojej łaskawości koalicja proponuje Klubowi
Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej przewodniczenie
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, a jeżeli Klub nie
wyraża na to zgody, to koalicja sobie poradzi. Radny stwierdził, że takie
postępowanie uznał za obrażający sposób, w jaki zostali potraktowani
radni Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej na samym
początku kadencji. Poinformował, że radni: R. Befinger i A. Wydra
zapowiadali rozmowy, ale żadnych rozmów nie było. Stwierdził, że nie
tak wyobrażał sobie współpracę w Radzie Miejskiej. Stwierdził
następnie, że nie po radni Samorządowego Porozumienia Ziemi
Pułtuskiej kandydowali na radnych, aby zabiegać o stanowiska w
prezydium Rady Miejskiej. Jeżeli jest taka wola większości radnych
Rady Miejskiej, która praktycznie eliminuje największy klub radnych z
prac w prezydium Rady Miejskiej zapewnił, że wszyscy radni
Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, szanując decyzję
większości, ale nie zgadzając się z nią, będą pracować na rzecz
samorządu Gminy Pułtusk i będą starać się, aby doświadczenie
radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej było z jak
największym pożytkiem dla Gminy Pułtusk i taką pracę będą
realizować w ramach Komisji Rady Miejskiej. Wyraził nadzieję, że
przynajmniej w tym zakresie radni Samorządowego Porozumienia
Ziemi Pułtuskiej nie będą ograniczeni. Stwierdził, że Klub
Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej chciał współpracować i
chciał, aby ta współpraca układała się jak najlepiej, jednak wobec
takiego stanowiska koalicji nie pozostaje radnym Samorządowego
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Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nic innego, jak oddać się pracy na rzecz
Gminy Pułtusk w ramach prac w Komisjach Rady Miejskiej.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że zbulwersowała go powyższa
wypowiedź radnego I. Purgacza. Stwierdził, że „nie jest prawdą, co Pan
mówił, że oddawał Pan wszystko koalicjantom itd. Przypomnijmy sobie
V kadencję. Wbrew woli SLD wskazał Pan na Wiceprzewodniczącą
Panią M. Korbal. Wbrew woli. Głosowaliśmy przeciwko. Jednoznacznie
było, że tylko Pani Maria i więcej nikt. To nas obrażono. A teraz Pan
mówi, że odwrotnie, że Pan chciałby tutaj wg tradycji itd., tej tradycji
nigdy nie było prawie. Zawsze było albo zdrady, albo tak jak ostatnio,
jak V kadencja. I to chciałbym przypomnieć. Nie to, że prasa napisze,
że Pan chciałby współpracować itd. V kadencja wbrew woli Pan zrobił,
Wasza koalicja zrobiła wbrew woli wybrała kandydata na
Wiceprzewodniczącego. My nie głosowaliśmy pomimo, że była
członkiem SLD. Byłem w tym pokoju, powiedzieliście: albo Pani
M.Korbal, albo nikt więcej. Tak było, Panie Przewodniczący ? Tak było.
Pan Krysiak był obecny przy tym, przy tej rozmowie. W związku z tym
przejęliście Panią M. Korbal. I dobrze, no i trudno, i dobrze się
współpracowało, dobrze się współpracowało. Nie mieliśmy ? Nie
mieliśmy. Nie było z nas jako Wiceprzewodniczącego żadnej Rady i
dobrze się współpracowało. Ja nie narzekałem na współpracę, nawet
chwaliłem tę współpracę. No, ale tutaj, no niestety, musiałem to
powiedzieć, bo nie jest to prawdą”.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że kwestie, które poruszył powyżej
radny R. Befinger, nie mają merytorycznego znaczenia. Przypomniał, że
w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej największy klub opozycyjny –
PSL, miał swojego przedstawiciela w prezydium. Natomiast jeżeli
chodzi o Klub Radnych SLD w czasie, gdy konstytuowała się Rada
Miejska, Klubu Radnych SLD nie było.
Radny Andrzej Wydra stwierdził, że „wybór Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej nie był do końca czystą sprawą. Natomiast staramy się
skupić na pracy w tej kadencji”. Stwierdził, że „ponieważ w tej kadencji
będą pracować w Radzie Miejskiej 3 kluby radnych, a Rada Miejska
liczy dwóch wiceprzewodniczących, więc nie ma możliwości, aby
wszystkie trzy kluby radnych miały swoich przedstawicieli w
prezydium Rady Miejskiej. Dla kogoś, niestety, musiało tego miejsca
zabraknąć. Stwierdził, że jeżeli będzie taka wola, to ustawa o
samorządzie
gminnym
pozwala
na
to,
żeby
było
trzech
wiceprzewodniczących. Więc nie widzę przeszkód w dalszej pracy Rady,
aby rozszerzyć prezydium Rady o trzeciego wiceprzewodniczącego.
Tylko oczywiście po zmianie Statutu”.
Radny Ireneusz Purgacz w imieniu Klubu Radnych Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej stwierdził, że Klub nie będzie
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wnioskować o zmianę Statutu Gminy Pułtusk, gdyż radni
Samorządowego
Porozumienia
Ziemi
Pułtuskiej
uważają,
że
powoływanie kolejnego wiceprzewodniczącego, chociaż ustawodawca
taką możliwość przewidział, jest związane ze zbędnymi kosztami, które
obciążyłyby Gminę Pułtusk, a poprzez to i wszystkich podatników
Gminy Pułtusk. Stwierdził, że jeżeli koalicja uznała, że największy klub
radnych w Radzie Miejskiej składający się z dziesięciu radnych, nie
może mieć swojego wiceprzewodniczącego to taką wolę większości
radni Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej uszanują, ale jest
to niezrozumiałe.
Radny Andrzej Wydra stwierdził: „jeżeli radnemu I. Purgaczowi zależy
na tym, aby nie zwiększać kosztów Rady Miejskiej to ja nie widzę
przeszkód, żeby na kolejnej sesji zawnioskować o zmniejszenie diet dla
radnych Rady Miejskiej w Pułtusku, aby starczyło dla trzeciego
wiceprzewodniczącego w ramach tego budżetu”.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski apelował: „proszę Państwa,
zgłaszajcie to naprawdę, no, ad rem”.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, ad rem, że radnym Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie zależy na tym, aby mieć
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miejskiej.
Stwierdził,
że
radni
Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej wyrażają jedynie
zdziwienie dla nowego zwyczaju, ale szanują taką wolę większości
radnych Rady Miejskiej. Stwierdził, że radni Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej nie zabiegają i nie będą wnioskować w
tej sprawie i nawet, gdyby koalicja zgłosiła taką poprawkę do Statutu
Gminy Pułtusk nie będą zgłaszać kandydata na kolejnego, trzeciego
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, gdyż uważają, że jest to zbędne.
Innych kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej nie
zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zamknął listę kandydatów.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnego A. Mitkowskiego, czy
wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady ?
Radny Andrzej Mitkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał radną Różę
Krasucką, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą
Rady ?
Radna Róża Krasucka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie przez
wcześniej powołaną Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pułtusku.
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Radny Roman Skrzypek, w związku z wątpliwościami, jakie miały
miejsce w trakcie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej co do
udziału w głosowaniu kandydatów, zapytał obecnego na sesji radcę
prawnego, czy kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
mogą uczestniczyć w głosowaniu ?
Radca prawny Stanisław Paszkowski poinformował, że przy wyborze
wiceprzewodniczących rady gminy obowiązują takie same zasady, jak
przy wyborze przewodniczącego rady gminy.
Zasady głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
radny Ryszard Befinger.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
Kolejno wywołani wg listy obecności radni, po otrzymaniu kart do
głosowania, dokonali aktu tajnego głosowania wrzucając kartę do
głosowania do urny wyborczej znajdującej się w sali obrad.
Po przeprowadzonym głosowaniu wyniki głosowania przedstawił
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Befinger (protokół
Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wraz z kartami do głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W wyniku głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pułtusku wybrani zostali
radni: Róża Krasucka (11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 8 głosów
„wstrzymujących się” na 20 radnych biorących udział w głosowaniu) i
Andrzej Mitkowski (11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 8 głosów
„wstrzymujących się” na 20 radnych biorących udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pułtusku i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
Uchwała Nr IV/5/2010 została podjęta.

W imieniu wybranych Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej głos
zabrała Róża Krasucka, która stwierdziła: „dziękuję tym wszystkim,
którzy głosowali na nas, jak również ci, którzy się wstrzymali i którzy
byli przeciwni. Te głosy wstrzymujące i przeciwne są dla mnie równie
cenne i wyzwalające we mnie i w koledze formę dalszej współpracy dla
dobra naszego miasta. Dziękuję”.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski pogratulował radnym: Róży
Krasuckiej
i
Andrzejowi
Mitkowskiemu
wyboru
na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pułtusku.
Pkt. 5. Podjęcie pięciu uchwał w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku.
Zgodnie z § 60 Statutu Gminy Pułtusk w Radzie Miejskiej w Pułtusku
funkcjonuje 5 stałych Komisji: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, Komisja Polityki Regionalnej,
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Rewizyjna. Zgodnie z § 59 ust. 2
Statutu Gminy Pułtusk Rada wybiera Przewodniczących Komisji
spośród członków rady. Wybór Przewodniczących Komisji odbywa się w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski
prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów.
Radny Marek Król zgłosił kandydaturę radnego A. Wydry.
Uzasadniając powyższą kandydaturę poinformował, że radny A. Wydra
był radnym Rady Miejskiej dwóch poprzednich kadencji, zna dobrze
problematykę, będzie dobrze pełnić funkcję Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów.
Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o
zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Polityki
Społecznej.
Radny Ryszard Befinger w imieniu radnych SLD zgłosił kandydaturę
radnego C. Gemzy na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.
Uzasadniając powyższą kandydaturę poinformował: „radni SLD
stawiają na młodzież. Uważamy, że na pewno kolega da sobie radę jako
Przewodniczący Komisji”.
Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej
nie zgłoszono.
Z kolei Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa.
Kandydatur na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił
zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Regionalnej.

o

9

Radny Andrzej Wydra zgłosił kandydaturę radnego A. Prewęckiego na
Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej.
Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej
nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

o

zgłaszanie

Radny Andrzej Wydra zgłosił kandydaturę radnego M. Króla na
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej.
Uzasadniając
powyższą
kandydaturę poinformował, że radny M. Król przez dwie kadencje był
członkiem Komisji Rewizyjnej, nabrał odpowiedniego doświadczenia w
tej pracy, więc doskonale sprawdzi się jako Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie
zgłoszono.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że nie zgłoszono
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa.
Radny Ryszard Befinger zaproponował, aby zarządzić przerwę w
obradach, a radni SLD zastanowią się, czyją kandydaturę zgłosić na
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
Następnie zwracając się do radnego I. Purgacza zapytał, czy Klub
Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej będzie
zgłaszać kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa ?
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że nie rozumie powyższego pytania
radnego R. Befingera.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził 5 min. przerwy w
obradach.
Po przerwie obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wznowił
Przewodniczący Rady i prosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
Radny Cezary Gemza zgłosił kandydaturę radnego R. Befingera na
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
Uzasadniając powyższą kandydaturę poinformował, że „radny
R.Befinger jest szóstą kadencję radnym Rady Miejskiej, jest
doświadczonym radnym, który zna, że tak powiem, pracę Rady, że tak
powiem, od podszewki, podkreślić trzeba, że ma stałe i ciągłe poparcie
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wśród społeczeństwa, w związku z tym, że jest wybierany; dlatego
uważam, że ta kandydatura będzie odpowiednia”.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał radnego R.
Befingera, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ?
Radny Ryszard Bedinger wyraził zgodę na kandydowanie
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.

na

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie kandydatury radnego A. Wydry na Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów:
-

za w/w kandydaturą głosowało

– 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 9 radnych

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Pułtusku – radnego Andrzeja Wydry i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 16 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 4 radnych
Uchwała Nr IV/6/2010 została podjęta.

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie kandydatury radnego C. Gemzy na Przewodniczącego Komisji
Polityki Społecznej:
-

za w/w kandydaturą głosowało

– 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 9 radnych

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w
Pułtusku – radnego Cezarego Gemzy i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 4 radnych
Uchwała Nr IV/7/2010 została podjęta.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie kandydatury radnego A. Prewęckiego na Przewodniczącego
Komisji Polityki Regionalnej:
-

za w/w kandydaturą głosowało

– 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 10 radnych

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej
w Pułtusku – radnego Adama Prewęckiego i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 16 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 4 radnych
Uchwała Nr IV/8/2010 została podjęta.

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie kandydatury radnego M. Króla na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej:
-

za w/w kandydaturą głosowało

– 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 9 radnych

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Pułtusku – radnego Marka Króla i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 18 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 2 radnych
Uchwała Nr IV/9/2010 została podjęta.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie kandydatury radnego R. Befingera na Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:
-

za w/w kandydaturą głosowało

– 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 9 radnych

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku – radnego Ryszarda Befingera
i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 5 radnych

Uchwała Nr IV/10/2010 została podjęta.
Przewodniczący Rady pogratulował radnym: A. Wydrze, C. Gemzie,
A.Prewęckiemu, M. Królowi i R. Befingerowi wyboru na
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
Pkt. 6. Wolne wnioski.
I.

Radny Ryszard Befinger nawiązując do zaproszenia na wigilię
samorządową, które radni obecnie otrzymali, przypomniał, że w
ubiegłym roku składał wniosek, aby wszyscy mieszkańcy
spotkali się na spotkaniu opłatkowym, a nie wybiórczo, jak w
ubiegłym roku, gdy część brała udział w spotkaniu opłatkowym
na rynku i zostali ugoszczeni bigosem i chlebem, a pozostali z
wyszynkiem w Publicznym Gimnazjum Nr 1. Stwierdził, że
powinno być jedno spotkanie opłatkowe. Stwierdził, że uważa, że
zaproszenie na spotkanie opłatkowe, które otrzymali radni,
skierowane jest do wszystkich mieszkańców Gminy Pułtusk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że planowane
jest spotkanie opłatkowe na rynku dla mieszkańców. Podkreślił,
że poszczególne grupy chcą mieć odrębne spotkania opłatkowe.
W związku z tym tradycja spotkania opłatkowego na rynku
będzie podtrzymana. Spotkanie opłatkowe na rynku odbędzie
się w dniu 19 grudnia 2010 r. Następnie Burmistrz podkreślił,
że tradycją stały się samorządowe spotkania opłatkowe. Nie jest
to spotkanie zamknięte, natomiast jest to spotkanie, na które
niektórzy otrzymują zaproszenie.
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Radny Ryszard Befinger zapytał, czy ma uważać, że może
zaprosić swoich ludzi na w/w spotkanie ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski podkreślił, że tradycja Świąt
Bożego Narodzenia jest głęboka, przewidująca przyjęcie
niespodziewanego gościa i zapewnił, że nie będzie sytuacji, iż
ktoś zostanie wyproszony.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że uważa, iż prasa może
napisać, że na spotkanie opłatkowe w Publicznym Gimnazjum
Nr 1 jest wolny wstęp dla wszystkich mieszkańców. Stwierdził,
że wtedy będzie chętnie uczestniczyć w takim spotkaniu.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poparł powyższą
wypowiedź radnego R. Befingera stwierdzając, że „nie powinno
się ludzi różnicować – tam są lepsi, tu są gorsi. To jest nauka,
która płynie nie tylko z tradycji, ale z tego, co dała nam, naszej
cywilizacji, nauka płynąca z ubogiej stajenki”.
II.

Radny Cezary Gemza odnośnie projektu uchwały dotyczącego
realizacji kolektorów solarnych w ramach partnerstwa, o którym
mówił Burmistrz na poprzedniej sesji, zapytał, czy do udziału w
w/w partnerstwie mogą zgłaszać się inne instytucje ? Czy taką
możliwość mają jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk i osoby
prywatne ? Gdzie zgłaszać się w tej sprawie i w jakim terminie ?
Zapytał, czy przedszkola mogą uczestniczyć w w/w
partnerstwie?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że osoby
prywatne nie mają już możliwości zgłaszania się do montażu
kolektorów solarnych. Obecnie realizowane są już projekty
dotyczące montażu kolektorów solarnych. W najbliższym czasie
Gmina Pułtusk będzie składać wniosek o dofinansowanie w/w
inwestycji.
Odnośnie
możliwości
udziału
jednostek
organizacyjnych Gminy Pułtusk w w/w przedsięwzięciu
Burmistrz poinformował, że nie dla wszystkich jednostek
uczestnictwo jest korzystne pod względem ekonomicznym.
Burmistrz zwrócił uwagę, że udział poszczególnych podmiotów w
w/w zadaniu inwestycyjnym nie może pogarszać efektów
związanych z jego realizacją. M. in. odnosi się to do udziału
przedszkoli w w/w projekcie. Zużycie ciepłej wody w
przedszkolach nie jest na tyle duże, aby opłacalny był montaż
kolektorów solarnych. Dla realizacji w/w inwestycji istotne jest
partnerstwo, w ramach którego będzie odbywać się realizacja,
gdyż pozwoli ono uzyskać Gminie Pułtusk dodatkowe punkty w
konkursie wniosków złożonych w ramach RPO.
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Radny Cezary Gemza stwierdził, że z powyższej wypowiedzi
Burmistrza Miasta wynika, iż przedszkola mogłyby brać udział
w w/w partnerstwie, jednak nie jest ono dla w/w instytucji
opłacalne.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że udział
przedszkoli w w/w partnerstwie pogorszyłby efektywność w/w
inwestycji.
Radny Ryszard Rutkowski zapytał, czy brane było pod uwagę
uczestnictwo w w/w partnerstwie dużych zakładów, np.
Eti – Polam i drobnych przedsiębiorców ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w w/w
przedsięwzięciu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy. Instalacją
kolektorów solarnych zainteresowane jest ok. 600 gospodarstw
domowych. Na ich zlecenie zostały wykonane indywidualne
projekty instalacji kolektorów solarnych. Burmistrz podkreślił,
że istotne jest, aby potencjalni beneficjenci korzystający z
dofinansowania byli dość jednolici.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka zapytała, czy była
skierowana propozycja udziału w w/w partnerstwie do SP ZOZ ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że są inne
programy, w ramach których możliwe jest uzyskanie
dofinansowania instalacji kolektorów solarnych. Jeżeli SP ZOZ
będzie zainteresowany to Gmina Pułtusk udzieli pomocy.
III.

Radny Ryszard Befinger wnioskował o rozważenie możliwości
urządzenia sztucznego krytego lodowiska. Stwierdził, że jest
duże zainteresowanie w tej sprawie, szczególnie w okresie ferii
zimowych. Koszt takiego lodowiska wynosi ok. 25.000 zł.
miesięcznie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że rozważana
była możliwość urządzenia sztucznego lodowiska na terenie
MOSiR. Jednak okazało się, że Zakład Energetyczny nie ma
możliwości dostarczenia na stadion wystarczającej mocy energii
niezbędnej do funkcjonowania lodowiska.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że istnieje możliwość
urządzenia sztucznego lodowiska na terenie tzw. „Skarpy
Górnej”, gdzie można byłoby urządzić dodatkowo wypożyczalnię
sprzętu sportowego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że istotne są
koszty związane z eksploatacją lodowiska. Koszt wynajęcia
terenu na potrzeby lodowiska i koszt eksploatacji wyniósłby w
ciągu jednego sezonu ok. 350.000 zł.
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IV.

Radny Ireneusz Purgacz:
1)

Odnośnie kwestii realizacji kolektorów solarnych radny
zwrócił uwagę, że ponad 600 osób wpłaciło ok. 500 zł. za
wykonanie projektu instalacji kolektorów solarnych.
Zwrócił uwagę, że jeżeli w br. nie zostanie wdrożony w/w
program
to
środki
finansowe
wpłacone
przez
mieszkańców
Gminy
Pułtusk
mogą
przepaść.
Poinformował, że Burmistrz chciał wnieść pod obrady
Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący partnerstwa w
realizacji instalacji kolektorów solarnych, gdyż widział
możliwość
zwiększenia
szans
na
uzyskanie
dofinansowania
poprzez
pozyskanie
partnerów.
Podkreślił, że obecnie jest poważne zagrożenie odnośnie
uzyskania dofinansowania.

2)

Radny wnioskował, aby posiedzenia sesji Rady Miejskiej i
Komisji rozpoczynały się ok. godz. 14.00 (sesje
nadzwyczajne) i ok. godz. 15.00 (sesje zwyczajne), tak jak
to miało miejsce w IV i V kadencji. Wyznaczając termin
sesji należy mieć na uwadze to, aby przebiegła ona
sprawnie i w godzinach, które nie będą powodować
powstawania zbędnych kosztów. Każdą sesję Rady
Miejskiej obsługują pracownicy Biura Rady Miejskiej. Nie
należy doprowadzać do sytuacji, iż budżet Gminy
Pułtusk, tj. środki podatników Gminy Pułtusk, musiałyby
być przeznaczane na godziny ponadliczbowe dla
pracowników. Zwrócił uwagę, że każdy radny decydując
się na bycie radnym musi w taki sposób zorganizować
swój czas pracy, aby mógł pracować w Radzie Miejskiej w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Podkreślił, że każdy
radny ma prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy w związku z wykonywaniem mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że
radni Rady Miejskiej pracują w różnych zawodach.
Poinformował, że zwracali się do niego radni, aby
posiedzenia odbywały się w godzinach późniejszych.
Zwrócił uwagę, że prywatni pracodawcy niechętnie
zwalniają swoich pracowników z obowiązku świadczenia
pracy.
Radny Ryszard Rutkowski stwierdził, że radni muszą
szanować również czas swoich pracodawców. Podkreślił,
że pracodawcy niechętnie będą zwalniać swoich
pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Stwierdził,
że radni swój czas po pracy chcą poświęcić dla
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społeczeństwa Gminy Pułtusk. Stwierdził, że najlepszym
rozwiązaniem jest wyznaczanie posiedzeń na godziny
późniejsze.
O udzielenie głosu poprosił radny I. Purgacz.
Udzielając głosu radnemu I. Purgaczowi Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o krótką wypowiedź.
Stwierdził, że przeciągające się wypowiedzi wydłużają
czas obrad.
Radny Ireneusz Purgacz zapytał, czy Przewodniczący
Rady ustalił czas wypowiedzi poszczególnych radnych
Rady Miejskiej ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował,
że nie ustalił czasu wypowiedzi poszczególnych radnych
Rady Miejskiej. Jednocześnie ponownie prosił radnego
I.Purgacza o krótką wypowiedź.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że w związku z tym, iż
nie ma ustalonego czasu wypowiedzi poszczególnych
radnych to sam zadecyduje, jak długa będzie jego
wypowiedź.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził:
„zaraz mogę określić”.
Radny Ireneusz Purgacz prosił Przewodniczącego Rady o
podanie limitu czasu wypowiedzi wraz z podaniem
podstawy.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił radnego
I. Purgacza o wypowiedź i o szanowanie czasu
pracowników Urzędu Miejskiego.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że odwoływał się do
praktyki IV i V kadencji. Podkreślił, że radni IV i V
kadencji pracowali w różnych zawodach i nie było
problemu z udziałem w posiedzeniach.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że nie zgadza się z
wypowiedzią radnego I. Purgacza. Stwierdził, że uważa, iż
sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji powinny
odbywać się w godzinach późniejszych. Stwierdził, że
niektórzy radni mimo, iż uczestniczyli w posiedzeniach
Rady Miejskiej pobierali wynagrodzenie z zakładu pracy.
Stwierdził, że należy uszanować tych radnych, którzy
chcą przepracować uczciwie 8 godzin w pracy, a
następnie przyjść na obrady. Jednocześnie podkreślił, że
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nie pobierał diety radnego i obecnie też nie musi jej
pobierać.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował,
że uwzględni uwagi odnośnie godzin obrad, zgłoszone
przez radnych.
Radny Henryk Łaszczych stwierdził, że należy przede
wszystkim uszanować wyborców, którzy udzielili radnym
mandatu zaufania. Przypomniał, że w III kadencji sesje
Rady Miejskiej odbywały się w godzinach rannych – o
godz. 10.00. Natomiast sprawa pobierania przez radnych
wynagrodzenia z zakładu pracy za czas pracy w ramach
Rady Miejskiej to odrębna kwestia.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że
nie przypomina sobie, aby posiedzenia Rady Miejskiej w
III kadencji, gdy był radnym, odbywały się o godz. 10.00.
Stwierdził, że obrady rozpoczynały się później.
3)

W imieniu zainteresowanych mieszkańców radny zapytał,
kiedy Przewodniczący Rady pełni dyżur w Biurze Rady
Miejskiej ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował,
że w dniu dzisiejszym spotka się z Burmistrzem celem
dokonania uzgodnień w powyższej sprawie. Poinformował
jednocześnie,
że
dyżury
będą
pełnić
również
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Również pozostali
radni Rady Miejskiej będą mogli spotykać się z
mieszkańcami Gminy Pułtusk.

V.

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski:
1)

Przewodniczący Rady odpowiadając na prośbę Burmistrza
Miasta poinformował, że należy rozpocząć procedurę
uchwalania budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok.
Stwierdził, że na dzisiejszej sesji zostali wybrani
Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej. Prosił,
aby radni zgłaszali chęć pracy w stałych Komisjach Rady
Miejskiej do dnia 17 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 – do
Biura
Rady
Miejskiej
lub
bezpośrednio
do
Przewodniczącego Rady.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w
dniu 10 grudnia 2010 r. przekazał do Biura Rady
Miejskiej materiały na sesję nadzwyczajną. Poinformował,
że będzie wnioskować o zwołanie sesji nadzwyczajnej
poświęconej uporządkowaniu budżetu Gminy Pułtusk na
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2010 rok, uchwaleniu podatków i podjęcia decyzji w
sprawie partnerstwa związanego z realizacją kolektorów
solarnych.
2)

Przewodniczący Rady prosił Burmistrza Miasta o
przekazanie opinii RIO odnośnie projektu budżetu Gminy
Pułtusk na rok 2011.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że RIO
wydała już opinię związaną z projektem budżetu Gminy
Pułtusk na rok 2011, ale nie dotarła ona jeszcze do
Urzędu
Miejskiego.
Prawdopodobnie
do
Urzędu
Miejskiego wpłynie ona w dniu 15 grudnia 2010 r.

Pkt. 7. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej
Kwiatkowski zamknął obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w
Pułtusku.

Godz. 21.50.
Protokołowała:
Beata Łuczak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/–/ dr Andrzej Kwiatkowski
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