
 

P R O T O K Ó Ł  Nr VII/11 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 31 maja  2011 roku 

wspólnie z Radami Gmin Powiatu Pułtuskiego i Radą Powiatu w Pułtusku 

w Domu Polonii w Pułtusku – Sala ManeŜ. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski – o godz. 10.15 przywitał wszystkich  

radnych i zaproszonych gości przybyłych na  święto obchodów Dnia Samorządu 

Terytorialnego. Uznał, Ŝe  pierwszy raz w historii Powiatu Pułtuskiego radni i władze 

spotykają się wspólnie jako  przedstawiciele społeczności Powiatu Pułtuskiego aby świętować  

ustanowiony w 2000 r.  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Samorządu 

Terytorialnego. Nadmienił, Ŝe święto to  obchodzone jest corocznie 27 maja,  iŜ dzień ten po 

II wojnie światowej był dniem  wolnych, demokratycznych wyborów do rad gmin, które 

odbyły się 27.05.1990 r. Kolejnym etapem reformy administracyjnej państwa było utworzenie 

w 1998 r.  samorządowych powiatów i województw. Podkreślił, Ŝe uroczysta wspólna Sesja 

Rad Gmin i Rady Powiatu odbywa się w  miejscu szczególnym, w którym spotyka się Polonia 

z całego świata, w miejscu które do 1975 r. było siedzibą  władz Powiatu. Wyraził nadzieję, 

Ŝe  atmosfera miejsca pozwoli poznać  i zbliŜyć poglądy samorządowców, gdyŜ łączy je 

umiłowanie małej Ojczyzny – Ziemi Pułtuskiej i jej mieszkańców, iŜ na  tej ziemi  Ŝyjemy       

i pracujemy. Poinformował, Ŝe po to jest dzisiejsze spotkanie, aby promować dobry efekt 

samorządności i zastanowić się nad czekającymi wyzwaniami, pokazać, Ŝe fundamentem  

silnego i skutecznego państwa jest samorząd lokalny, pokazać tych, którzy od początku 

tworzą samorząd, którzy udowodnili, Ŝe reaktywacja samorządu skutkowała stworzeniem 

rozwoju lokalnego i  budową więzi  społeczeństwa obywatelskiego, Ŝe wspólnie moŜna zrobić 

więcej, Ŝeby jednoczenie wspólnot lokalnych stało się dobrym doświadczeniem z przeszłości 

jak równieŜ teraźniejszością w przyszłości.   

Dalej o zabranie głosu poprosił Starostę Pułtuskiego – Edwarda Marka Wroniewskiego. 

Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski – przywitał współgospodarzy   uroczystości,  

spotkania: radnych Rady Gminy Gzy z Przewodniczącym  Panem Leonem Pytel,  radnych 

Rady Gminy Obryte z Przewodniczącym Panem Taduszem CzyŜem, radnych Rady Gminy 

Pokrzywnica z Przewodniczącym Panem Krzysztofem Lubelskim, radnych Rady Miejskiej w 

Pułtusku z Przewodniczącym Panem Andrzejem Kwiatkowskim, radnych Rady Gminy 

Świercze z Przewodniczącym Panem Wiesławem Kęsickim, radnych Rady Gminy Winnica    

z Przewodniczącym Panem Wiktorem Nałęczem, radnych Rady Gminy Zatory                          
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z Przewodniczącym Panem Zdzisławem Lasockim oraz radnych Rady Powiatu w Pułtusku     

z Przewodniczącym Panem Czesławem Czerskim. Serdecznie przywitał  gości: Pana Henryka 

Kowalczyka - posła na Sejm RP, Pana Aleksandra Soplińskiego – posła na Sejm RP, 

asystenta Wojewody Mazowieckiego - Pana Miłosza Jarzyńskiego, Pana Witolda 

Chrzanowskiego – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radnego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego – Mirosława Augustyniaka, przedstawicieli Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Ciechanowie,  Pana płk Kazimierza Pogorzelskiego – 

Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz Pana ppłk  Leszka Wieczorka – Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie.  Szczególnie powitał osoby które są solą Ziemi 

Pułtuskiej, jej najlepszą wizytówką – Pana płk pilota Włodzimierza Gedymina, asa polskiego 

lotnictwa, bohatera  kampanii wrześniowej w 1939 r.,  Pana Edwarda Malinowskiego – 

znanego kolekcjonera  regionalnego, Pana Andrzeja Grabowskiego – biznesmena, osobę 

niezwykle wraŜliwą na wszystkie inicjatywy mające na celu propagowanie historii, tradycji 

wojskowości , postaw patriotycznych  i obywatelskich, Pana Wojciecha Dębskiego – 

Burmistrza Miasta Pułtuska, Panią Barbarę Polańską – Wójta Gminy Gzy, Pana Jana 

Mroczkowskiego – Wójta Gminy Obryte, Pana  Adama Misiewicza – Wójta Gminy Świercze,  

Pana Adama Rachubę - Wójta Gminy Pokrzywnica, Pana Aleksandra Piątkowskiego – Wójta 

Gminy Winnica, Pana Włodzimierza Kaczmarczyka – Wójta Gminy Zatory. Szczególnie 

gorąco przywitał  Jego Magnificencję prof. dr hab. Pana Adama Koseskiego – rektora 

Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora oraz dziekana Wydziału Filologii 

Polskiej dr Janusza Rochosińskiego. Bardzo serdecznie przywitał ks. kanonika  Wiesława 

Koska – dziekana  Dekanatu Pułtuskiego. RównieŜ gorąco przywitał gospodarza miejsca  

uroczystości, obrad  Pana Jerzego Rosa – Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku. Powitał 

przedstawicieli  działających na terenie powiatu słuŜb, inspekcji i straŜy: Komendy 

Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, 

Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa. Powitał przedstawicieli  instytucji i stowarzyszeń działających na terenie 

powiatu: Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Urzędu Skarbowego, Inspektoratu ZUS, 

Placówki Terenowej KRUS, Nadleśnictwa Pułtusk, Cechu Rzemiosł RóŜnych                           

i  Przedsiębiorczości, Zarządu Rejonowego PCK,  Polskiego Banku Spółdzielczego                 
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w Ciechanowie.  Przywitał przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych. 

Ponadto przywitał sekretarzy,  skarbników gmin i skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  

Serdecznie przywitał przedstawicieli mediów lokalnych : Kuriera Pułtuskiego, Kuriera W, 

Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Tygodnika Ciechanowskiego, Tygodnika Pułtuskiego,        

TVP INFO. 

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski – podziękował Panu Staroście. Po czym 

otworzył XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku.     

Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczących Rad poszczególnych gmin. 

Ad. pkt 1.  

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon  Pytel – o godz. 10.25 otworzył VII Sesję Rady 

Gminy Gzy. Stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.    

W dalszej kolejności poszczególni Przewodniczący  otwierali kolejne Sesje swoich Rad         

tj.  Rady  Gminy Obryte, Rady Gminy Pokrzywnica, Rady Miejskiej w Pułtusku,  Rady 

Gminy Świercze, Rady Gminy Winnica, Rady Gminy Zatory.   

Ad. pkt 2.  

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował Przewodniczącym Rad                

i poinformował, Ŝe przystępujemy do realizacji kolejnego porządku Sesji  tj.  Przyjęcie 

porządku obrad.  

Przedstawił porządek obrad Rad Gmin i Powiatu. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wystąpienie dr Radosława Lolo, Prodziekana Wydziału Historycznego Akademii 

    Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na temat: „ Dole i niedole  

    samorządu lokalnego ziemi pułtuskiej na przestrzeni dziejów”. 

4. Prezentacja dorobku samorządu Gminy Gzy w okresie ostatniej dekady. 

5. Wystąpienie Starosty Pułtuskiego. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

7. Wręczenie wyróŜnień, odznaczeń, listów gratulacyjnych. 

8. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie. 
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9. Zamknięcie Sesji. 

Zwracając się do Radnych Powiatu zapytał, czy mają propozycje zmian do przedstawionego 

porządku obrad ? W związku z brakiem propozycji, zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku  wspólnej Sesji. 

Rada Powiatu  przyjęła jednomyślnie  w/w  porządek Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - o zabranie głosu poprosił Przewodniczących 

Rad. 

Przewodniczący Rady Gminy Gzy L. Pytel – zwracając się do radnych Gminy Gzy  

zapytał, czy mają propozycje zmian do porządku  obrad przedstawionego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu? W związku z brakiem propozycji zmian, zarządził 

głosowanie nad przyjęciem porządku Sesji. 

Rada Gminy  w obecności 15 radnych   - 15 głosami „za”, przy   0 – głosów „przeciwnych” 

oraz 0 głosów „wstrzymujących”  przyjęła jednogłośnie   porządek obrad. 

Następnie poszczególni Przewodniczący Rad zwracając się do radnych gmin, poddawali pod 

głosowanie przedstawiony porządek obrad.  

Wymieniony wyŜej porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - poinformował, Ŝe przystępujemy do realizacji 

punktu 3 obrad Sesji tj. Wystąpienie dr Radosława Lolo, Prodziekana Wydziału 

Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na temat:     

„ Dole i niedole samorządu lokalnego ziemi pułtuskiej na przestrzeni dziejów”.   

O zabranie głosu poprosił Pana Dziekana. 

Ad. pkt 3.   

Prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 

Gieysztora w Pułtusku dr Radosława Lolo – przedstawił dowcipny i pouczający referat. 

Poinformował, Ŝe z elementarnych potrzeb obywateli na plan pierwszy wysuwały się 

zagadnienia bezpieczeństwa. Samorząd Pułtuski ma tu znaczące osiągnięcia, bo juŜ w roku 

1729 w trosce o bezpieczeństwo i przeszkolenie wojskowej władze miejskie nakazywały aby 

kaŜdy mieszczanin  posiadał  sprawną broń. Raz do roku w oktawie BoŜego Ciała  na 

strzelnicy usytuowanej na Rybitwi przez 8 dni strzelano do tarcz oddalonych o 150 kroków.  

Zwycięzca otrzymywał tytuł Króla Pikowego  i roczne zwolnienie z podatków.  Nadmienił, Ŝe 

walka  z powodzią w 1979 r. i usuwanie jej skutków stanowiło jedno z największych wyznań 

przed jakimi stanęli samorządowcy pułtuscy w całym XX w.  
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Samorządowcy z zadania wywiązali się bardzo dobrze i wywiązują się dobrze do dnia 

dzisiejszego. W dziejach pułtuskiego samorządu wskazał  największy kryzys w dniu  

23.06.1928 r. kiedy Wojewoda Warszawski rozwiązał Radę Miejską w Pułtusku i zwolnił 

cały skład magistratu. Powodem były zaniedbania i brak realizacji podstawowych dla 

samorządu zadań. RównieŜ przed wojną  nowy Starosta Pułtuski w 1932 r. w dobie 

głębokiego kryzysu swoje urzędowanie rozpoczął od zakupu samochodu słuŜbowego marki 

Mercedes. Starostę odwołano. Przypomniał, Ŝe radykalne protesty społeczne wobec 

samorządowców zdarzały się i wcześniej.    W  XVIII w.  uczniowie kolegium jezuickiego  

niezadowoleni z egzekwowania porządku w mieście raz przejęli kontrolę nad ratuszem,           

a ówczesnego burmistrza poddano karze chłosty.  

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski   - podziękował Panu dziekanowi dr R. Lolo za 

ciekawe wystąpienie i poinformował, Ŝe przystępujemy do 4 punktu porządku obrad tj. 

Prezentacja dorobku samorządów gmin i samorządu powiatu pułtuskiego w okresie ostatniej 

dekady. 

Ad. pkt 4.  

Film prezentujący największe   osiągnięcia samorządów z ostatnich 20 lat przedstawili 

redaktorzy Pan Józef Śniegocki i Pan Paweł Kiela.  

Starosta Pułtuski zwrócił uwagę na budowę i wyposaŜenie nowego szpitala znajdującego się 

na osiedlu Popławy, budowę oczyszczalni, budowę dróg, budowę składowiska odpadów 

komunalnych w Płocochowie. Burmistrz Miasta i Gminy Pułtusk mówił o otwarciu krytej  

pływalni, dwóch hal sportowych, kilku boisk ze sztuczną nawierzchnią  i placów zabaw dla 

dzieci. Wójt Gminy Winnica zwrócił uwagę na nową siedzibę szkoły podstawowej                    

i gimnazjum  z kompleksem sportowym  oraz zaadaptowanie pomieszczeń  starego budynku 

szkoły na  cele mieszkalne. Podkreślił, Ŝe wszystkie przedsiębiorstwa  działające w gminie 

zatrudniają  głównie mieszkańców tej gminy  zmniejszając w ten sposób bezrobocie. Wójt 

Gminy Świercze mówił, Ŝe  gmina Świercze ma  ogromne znaczenie  dla  transportu. Przez 

gminę przebiega  linia kolejowa Warszawa – Gdynia, która doczekała się przebudowy na 

Euro 2012. Nasza Pani Wójt podkreśliła znaczenie edukacji i rozwoju szkół. Zwróciła uwagę 

na wybudowaną halę sportową z zapleczem w Gzach. Zaprezentowała równieŜ gospodarstwo 

agroturystyczne w gminie Państwa Anny i Tomasza   Paradowskich,  gdzie moŜna  dobrze  

zjeść i odpocząć.  
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Wójt Gminy Pokrzywnica zwrócił uwagę na powstałą w Pobyłkowie Małym świetlicę 

integracyjną, która umoŜliwia korzystanie z Internetu, boiska i placu zabaw oraz  

rozbudowane gimnazjum  i wbudowaną   halę sportową  w DzierŜeninie. Wójt Gminy Obryte 

powiedział, Ŝe główna uwaga  w gminie zwracana jest na ochronę środowiska - wybudowane 

są 3 oczyszczalnie ścieków.  Wójt Gminy Zatory mówił o zabytkowym charakterze 

miejscowości, a takŜe zwrócił uwagę  na powstanie jednego z pierwszych boisk w ramach 

tzw. „Orlików”. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował autorom za przygotowanie 

filmu i  zgodnie z punktem  5  porządku Sesji o zabranie głosu poprosił Pana Edwarda Marka 

Wroniewskiego – Starostę Pułtuskiego. 

Ad. pkt 5.  

Starosta Pułtuski E.M. Wroniewski – przywitał i   podziękował za przybycie Pani Lidii 

Krajewskiej – Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy, Panu Grzegorzowi 

Wróblewskiemu – Kierownikowi Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego           

w Warszawie  Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie oraz Panu Januszowi Rudowskiemu – 

Dyrektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. 

Wszystkim instytucjom, organizacjom współpracującym z samorządami podziękował za 

pomoc w przygotowaniu  prezentacji  kaŜdej z gmin powiatu. Stwierdził, Ŝe dzięki 

zaangaŜowaniu i wspólnej pracy mieszkańców,  a wśród nich radnych i pracowników 

samorządowych  Powiat Pułtuski zmienia swoje oblicze. Uznał, Ŝe celem wszystkich jest 

jeden cel – dobro naszej Małej Ojczyzny. Zadeklarował, Ŝe kontynuując dobre tradycje,            

z troską i rozwagą  samorząd powiatowy będzie wypełniał obowiązki i  zadania, które 

pozwolą na kształtowanie przyszłości na solidarnych fundamentach współpracy. Swoje 

podziękowania   za  współpracę  z  samorządami  gmin  powiatu pułtuskiego  za wsparcie, 

pomoc, zrozumienie złoŜył na ręce  burmistrza Miasta  Pułtusk  oraz wójtów poszczególnych 

gmin. Wyraził nadzieję, Ŝe w przyszłości wspólna praca będzie przynosiła dobre duŜe efekty, 

które będą akceptowane społecznie i będą mieszkańcom powiatu przynosić wiele dobrego. 

Uznał, Ŝe inwestycje, które moŜna było oglądać na filmie powstały równieŜ dzięki wsparciu 

instytucji rządowych tj.  Wojewody Mazowieckiego i pracowników MUW. Za  bieŜącą 

współpracę, Ŝyczliwość,  wsparcie,  za moŜliwość korzystania  z doświadczenia i wiedzy na 

obszarze edukacji  podziękowania złoŜył rektorowi Akademii Humanistycznej Panu A. 

Koseskiemu i pracownikom uczelni.  
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Podziękowania skierował równieŜ  w stronę lokalnych mediów, które są recenzentem              

i mobilizują do dobrej efektywnej pracy. Wszystkim samorządowcom Ŝyczył wytrwałości       

w dąŜeniu do wytyczonych celów, sukcesów w realizacji samorządowych zadań, aby praca 

samorządów powiatu spełniała oczekiwania jego mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował Panu Staroście i poinformował, 

Ŝe przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad – Wystąpienia zaproszonych gości. 

O zabranie poprosił Pana Henryka Kowalczyka – Posła na Sejm RP.  

Ad. pkt 6. 

Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk – powiedział, Ŝe z dotychczas z wdraŜanych reform 

najbardziej udana okazała się  reforma samorządu terytorialnego z 1990 r. z którą przekazane 

środki finansowe i kompetencje dla lokalnej społeczności  stały się sukcesem.  Natomiast 

poczucie odpowiedzialności za gminę, powiat daje podstawy do wielkiego sukcesu, którym 

się moŜna było pochwalić. Podkreślił, Ŝe przez ostatnie lata  patrząc na sukcesy samorządów 

władze państwowe, rząd  wielokrotnie nakładał coraz to nowe obowiązki, nie zawsze              

z pełnym pokryciem finansowym. W związku z tym przy kolejnym nakładaniu obowiązków 

samorządy są coraz w trudniejszej sytuacji. Mimo to,  przed samorządami stoją ogromne 

szanse pozyskiwania środków unijnych i samorządy z tych zadań znakomicie się wywiązują. 

Podkreślił, Ŝe dla samorządów ostatnio  próbuje się ograniczać wydatki, finansowanie, 

kredyty. Zaznaczył, Ŝe fakt, Ŝe  zadłuŜenie budŜetu państwa jest ogromne, a samorządów 

znacznie mniejsze nie przeszkadza w myśleniu o tym, Ŝeby kaganiec ograniczeń finansowych 

nakładać na samorządy. Ma nadzieję  z pomysłów rządzący wycofają się w całości lub           

w części, bo przyszłość samorządów po dwudziestu paru latach byłaby niepewna. Z okazji 

Dnia Samorządowca wszystkim,  którzy pracują w samorządach, Ŝyczył aby swoją pracę 

traktowali jako wielką misję słuŜenia lokalnej społeczności.  

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował Panu H. Kowalczykowi posłowi 

na Sejm RP za miłe i cieple słowa skierowane do samorządowców i  o zabranie głosu poprosił 

Pana Aleksandra Soplińskiego posła na Sejm RP. 

Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński – przeprosił za nieobecność wśród nas wybitnego 

samorządowca Pana Tadeusza Nalewajka,  poniewaŜ musiał wziąć udział w posiedzeniu 

rządu, ze względu na wyjazd Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego do Węgier. 

Poinformował, Ŝe samorządy to inwestycje, które  w całym kraju prowadzą samorządy. 

Środki  przekazane  dla    samorządów - 26,5%   to  środki, które   samorządy  przekazują                
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na inwestycje, a z budŜetu państwa na inwestycje idzie ok. 5%. W związku z tym cały cięŜar 

rozwoju Polski skierowany jest na samorządy. Myśli, Ŝe z  ograniczenia finansowania 

samorządu  rząd wycofuje się  i będzie inny system liczenia, gdyŜ są propozycje, które będą 

przedstawione Parlamentowi. Następnie powiedział, Ŝe Powiat Pułtuski to wielki sukces 

inwestycyjny. Ale  dla niego jako lekarza najbliŜszą inwestycją jest Szpital Powiatowy           

w Pułtusku, która kosztowała duŜo wysiłku samorządowców Pułtuska i powiatu, Ŝeby 

kontynuować inwestycję i ją zakończyć. Myśli, Ŝe nowa reforma w systemie  ochrony 

zdrowia, która wejdzie w Ŝycie od 1.07.2011 r. poprawi funkcjonowanie placówek 

leczniczych. Na koniec podziękował pracownikom samorządowym, na których spoczywa  

cały cięŜar wykonania trudnej  pracy tj. dostrzegania człowieka i rozwiązywania jego 

problemów.  

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował za wystąpienie Panu                  

A. Soplińskiemu Posłowi na Sejm RP, a o zabranie głosu poprosił Pana Mirosława 

Augustyniaka Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Mirosław Augustyniak – z uwagi na 

niemoŜność przybycia  na dzisiejszą uroczystość Pana Marszałka Struzika  odczytał list 

skierowany  do samorządów gmin i Powiatu, w  którym Marszałek  pogratulował realizacji 

wielu cennych przedsięwzięć, które przyczynią się do podnoszenia  standardu Ŝycia 

mieszkańców Ziemi Pułtuskiej oraz wyraził uznanie za pełnię zaangaŜowanej niezwykle 

owocnej pracy na rzecz Powiatu Pułtuskiego i jego społeczności. Ze swojej strony Ŝyczył  

wszystkim zdrowia, pomyślności, Ŝeby  najlepiej trafione pomysły doczekały się pełnej, 

skutecznej realizacji.    

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował Panu M. Augustyniakowi za 

przekazanie przesłania  Pana Marszałka Struzika oraz za złoŜenie Ŝyczeń. 

Poinformował, Ŝe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  na  ręce Pana Starosty i jego 

wpłynęły listy okolicznościowe od Wicemarszałka Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza 

Nalewajka, od  Wiceministra Edukacji Narodowej Pana Zbigniewa Włodkowskiego,   od 

Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich Pana Marka Tramś. Listy skierowane są do 

samorządowców i mieszkańców powiatu. 

Dalej zapytał, kto jeszcze chciałby zabrać głos?   
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Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz -  powiedział „ Krok po kroku wracamy do epoki 

centralnego sterowania. W początkach samorządu gmina mogła wykonywać wszystkie 

zadania nie zastrzeŜone ustawami dla innych podmiotów, obecnie tylko zapisane w ustawach. 

Rząd uwaŜa, Ŝe samorządowcy lepiej wiedzą na co wydać pieniądze dokładając od dłuŜszego 

czasu nowe zadania bez pełnego finansowego pokrycia :  zadania z zakresu opieki społecznej, 

fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, lokale socjalne, w zakresie oświaty, gimnazja, 

zerówki, dopłaty do przedszkoli niepublicznych, a teraz moŜe Ŝłobki, 2% na Izby Rolnicze, 

zwrot podatku akcyzowego, transport publiczny itd. Jesteśmy na co dzień świadkami prób 

rządu , a w szczególności Ministra Finansów,  ile gmina moŜe wytrzymać. Ogranicza się 

moŜliwości finansowania inwestycji poprzez zły system podziału środków unijnych. Media 

głoszą – dzięki Unii to i to powstało, bądź powstanie byleby tylko został złoŜony wniosek. 

Gdzie są nabory wniosków na drogi, na oczyszczalnie,  kanalizacje, obiekty oświatowe? 

Uznał, Ŝe rozbudzone zostały w trakcie przystępowania Polski do Unii Europejskiej 

oczekiwania społeczne. W tym momencie radni, wójtowie starostowie stają się niewiarygodni 

wobec społeczeństwa  gdzie funkcjonują na bezpośrednim styku z wyborcami. Rząd próbuje 

łatać dziurę budŜetową kosztem samorządów. Gdzie są obiecywane od 4 lat reformy 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przywilejów  

pracowniczych i mundurowych? A moŜe likwidacja Powiatów, bazujących na pomocy gmin 

w realizacji zadań własnych, bo czy gmina nie poprowadzi szkoły średniej, domu pomocy 

społecznej, zarządzania kryzysowego, komunikacji, budowy i utrzymania dróg?  BudŜet 

państwa jest dwukrotnie większy niŜ samorządowy, a budŜet ten generuje tylko 5% na 

inwestycje, podczas gdy budŜety samorządowe na dzień dzisiejszy generują ok. 23,5%. 

Udział gmin w długu publicznym to zaledwie 7,3%,   92,7% wyprodukował rząd”. 

Dalej mówił o sposobie prowadzenia inwestycji centralnych, co moŜe obserwować od 2 lat    

w gminie Świercze przy przebudowie linii kolejowej Warszawa – Gdynia tj. defekty 

projektowe, brak odwodnień, budowa dróg do nikąd, co 500 mb wiadukty  w jednej gminie,      

a w drugiej kompletny ich brak. Podkreślił, Ŝe chciałby mieć w budŜecie gminy tylko tę część 

z tej inwestycji kolejowej pieniędzy, które zmarnotrawiono na  6-cio kilometrowym odcinku, 

co starczyłoby na budowę kilkunastu kilometrów dróg. Kolejną rzeczą na co zwrócił uwagę  

to  upolitycznienie samorządów. Jego zdaniem, na politykę w samorządach gminnych              

i powiatowych nie ma miejsca, gdyŜ na dole są ludzie oczekujący na rozwiązania ich 

problemów, a wybrany    w  wyborach   bezpośrednich  wójt    jest  wójtem    wszystkich  
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mieszkańców  gminy  bez względu na przynaleŜność do danej partii. Uznał, Ŝe dalsze 

usztywnianie wydatków gminy będzie powodowało pogłębienie się procesu  ograniczania 

przez samorządy inwestycji i remontów oraz udzielanych zamówień. Kryzys dotknie małe        

i średnie firmy budowlane, drogowe, usługowe. Z perspektywy polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej apelował abyśmy wszyscy upominali się o polskiego przedsiębiorcę, rolnika, 

równość dopłat i równe traktowanie.  Z okazji dzisiejszego święta wszystkim 

samorządowcom Ŝyczył, Ŝeby się wszyscy szanowali bez względu na róŜne  szczeble i róŜne 

zadania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  -  podziękował Panu Wójtowi  za wystąpienie. 

Stwierdził, Ŝe myśli, Ŝe Panowie posłowie odebrali sprawy, o których mówił Pan Wójt Gminy 

Świercze. W związku z tym trzeba przenosić je do Sejmu,  aby posłowie opracowywali 

ustawy, które pomogą samorządowcom. 

Poinformował, Ŝe przystępujemy do  realizacji punktu 7 – Wręczenie wyróŜnień, odznaczeń, 

listów gratulacyjnych. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” zostanie wręczony Pan  Edwardowi 

Malinowskiemu.  

O zabranie głosu poprosił Pana Witolda Chrzanowskiego – radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. 

Ad. pkt 7.  

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Witold Chrzanowski – przedstawił szeroką 

działalność kolekcjonerską i społeczną Pana Edwarda Malinowskiego i wręczył Medal 

Pamiątkowy „Pro Masovia”  za całokształt działalności  społecznej, publicznej, która 

wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego  i społecznego rozwoju Mazowsza. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował  Panu W. Chrzanowskiemu ,       

a  Panu E. Malinowskiemu pogratulował tak zaszczytnego odznaczenia.  Poinformował, Ŝe 

obecnie nastąpi wręczenie Panu pułkownikowi pilotowi Włodzimierzowi Gedyminowi  

wyróŜnienia „ ZasłuŜony dla Warszawy”. O zabranie głosu poprosił Panią Lidię Krajewską – 

Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy. 

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Lidia Krajewska – podziękowała za zaproszenie, 

Ŝe jako przedstawiciel Rady m. st. Warszawy  moŜe w tym uroczystym dniu dołączyć do 

wszystkich samorządowców. Powiedziała, Ŝe nie byłoby wolnej Polski i całego 

samorządowego dorobku gdyby nie bohaterstwo i poświęcenie obrońców naszej Ojczyzny.  
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Panu  Włodzimierzowi  Gedyminowi, który swoje losy obecnie związał z Ziemia Pułtuską, 

natomiast całym swoim Ŝyciem słuŜył Ojczyźnie od samorządu i mieszkańców Warszawy  

przekazała Ŝyczenia duŜo zdrowia, wiele sił i  pogody ducha. Na koniec wręczyła 

odznaczenie  „ZasłuŜony dla Warszawy” przyznane  przez   Kapitułę WyróŜnień ZasłuŜonych 

dla   Warszawy Rady  m. st. za szczególne zasługi wobec stolicy. 

Prezes  Stowarzyszenia Lotników Polskich Kazimierz Pogorzelski  - wręczył Panu Wł. 

Gedyminowi odznaczenie oficerskie tzw. „Złota Syrenka” 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - poinformował, Ŝe obecnie nastąpi wręczenie 

listów gratulacyjnych przedstawicielom wspólnot lokalnych, długoletnim radnym, wójtom 

oraz osobom sprawującym nieprzerwanie mandaty w samorządach lokalnych.  O ich 

wręczenie poprosił  Pana  Miłosza Jarzyńskiego – asystenta Wojewody Mazowieckiego Jacka 

Kozłowskiego. 

Listy gratulacyjne  odebrali; 

> Przewodniczący Rad: 

- Przewodniczący Rady Gminy Gzy – Pan Leon Pytel, 

- Przewodniczący Rady Gminy Obryte – Pan Tadeusz CzyŜ, 

- Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica – Pan Krzysztof Lubelski,  

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  - Pan Andrzej Kwiatkowski, 

- Przewodniczący Rady Gminy Świercze – Pan Wiesław Kęsicki, 

- Przewodniczący Rady Gminy Winnica – Pan Wiktor Nałęcz, 

- Przewodniczący Rady Gminy Zatory – Zdzisław Lasocki,  

- Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego – Pan Czesław Czerski. 

> Długoletni radni Rad Gmin Powiatu Pułtuskiego ( od 1990 r. do chwili obecnej): 

- Radny Rady Gminy Gzy – Pan Zdzisław Sierzan, 

- Radny Rady Gminy Obryte – Pan Sławomir Chmiel,  

- Radny Rady Gminy Zatory – Pan Zdzisław Lasocki,  

- Radny Rady Miejskiej w Pułtusku – Pan Ryszard Befinger. 

> Długoletni radni Rady Powiatu w Pułtusku ( od 1998 r. do chwili obecnej): 

- Pan Wiesław Cienkowski, 

- Pani Krystyna Estkowska, 

- Pan Witold Saracyn, 

- Pan Zbigniew Szczepanik. 
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> Radni sprawujący nieprzerwanie mandaty w samorządach lokalnych: 

- Pan Czesław Czerski – Radny Rady Gminy Zatory   w   okresie   od   1990 r. do 2002 r.  

  oraz Radny Rady Powiatu w Pułtusku od 2002 r. do chwili obecnej, 

- Pan Ireneusz Purgacz Radny Rady Miejskiej w Pułtusku od 1990 r. do 1998 r. Radny Rady 

  Powiatu w Pułtusku od 1998 r. do 2002 r. Radny Rady Miejskiej w Pułtusku od 2002 r. do  

  chwili obecnej, 

- Pan Zbigniew Kołodziejski – Wójt Gminy Gzy od 1990 r. do 2010 r.  

Radna Rady Powiatu w Pułtusku Krystyna Estkowska – w imieniu kolegów 

samorządowców i własnym   podziękowała za wyróŜnienia. Zapewniła, Ŝe wyróŜnienia te 

będą motywacją do jeszcze lepszej pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski  - podziękował Panu Miłoszowi  Jarzyńskiemu 

– asystentowi Wojewody Mazowieckiego i Pani Radnej Rady Powiatu. Poinformował, Ŝe 

obecnie przystępujemy do realizacji  8 punktu porządku Sesji  tj. Wystąpienie Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie.  

O zabranie głosu poprosił Pana podpułkownika Leszka Wieczorka – Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie. 

Ad. pkt 8. 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie Leszek Wieczorek – podziękował  

organizatorom za zaproszenie na  dzisiejszą uroczystość. Jego zdaniem,  dzień ten jest 

wspaniałą okazją do tego aby podziękować osobom zaangaŜowanym w obronność państwa. 

Uznał, Ŝe szkoda, Ŝe na dzisiejszą uroczystość nie mógł przybyć Pan Minister Tadeusz 

Nalewajk,  poniewaŜ  decyzją Ministra Obrony Narodowej  został awansowany do stopnia 

porucznika Wojska Polskiego. 

Z  rąk Pana Starosty E. M. Wroniewskiego i Pana płk  Pana L. Wieczorka Komendanta WKU 

Brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał Pan Andrzej Grabowski. 

Biznesmen Andrzej Grabowski – podziękował za wyróŜnienie  i stwierdził, Ŝe jest mu 

bardzo przyjemnie, Ŝe jest wśród samorządowców. Zapewnił, Ŝe choć jest to Dzień 

Samorządowy, postara się nie zawieść. 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie L. Wieczorek – wszystkim 

samorządowcom złoŜył  serdeczne gratulacje. Uznał, Ŝe dokonania są ogromne.  Na 

nadchodzące  miesiące i lata Ŝyczył samych sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Ziemi 

Pułtuskiej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Cz. Czerski – podziękował Panu Komendantowi WKU       

w Wyszkowie i pogratulował Panu A. Grabowskiemu za bycie zawsze razem                           

z samorządowcami. 

O zabranie głosu poprosił Przewodniczących Rad. 

Ad. pkt 9. 

Przewodniczący Rady Gminy Gzy L. Pytel – zwracając się do Pana Przewodniczącego 

Rady Powiatu i Radnych Gminy Gzy oraz zgromadzonych gości, poinformował, Ŝe 

przystępujemy do  realizacji ostatniego punktu wspólnych obrad  tj. Zamknięcie Sesji                 

i  o godz. 12.50 zamknął VII Sesję Rady Gminy Gzy. śyczył wszystkim aby taka uroczystość  

powtarzała się co najmniej co 5 lat, Ŝeby była naszą wizytówką i bakcylem, Ŝeby przykład     

z nas mogli brać i uczestniczyć w takiej uroczystości inne powiaty, a równieŜ i całe 

województwo mazowieckie.  Uznał, Ŝe jest to dobra okazja do spotkania się władz samorządu 

terytorialnego, posłów na Sejm RP, samorządów wszystkich szczebli, organów administracji 

rządowej Wojewody i innych organizacji i jednostek zespolonych  województwa 

mazowieckiego. Sobie i wszystkim samorządowcom Ŝyczył, Ŝeby wspólne działanie 

przyczyniało się do polepszenia warunków Ŝycia społeczności na terenie całego województwa 

mazowieckiego.  

Następnie  poszczególni Przewodniczący Rad zamykali kolejne Sesje.    

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczył:             

 

Zofia Pszczółkowska 


