
Protokol Nr XII/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 27 listopada 2019r. 

poczcitek posiedzenia — godz. 15.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl dwunastq Sesjc Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Przewodniczqcy powital Radnych Rady Powiatu oraz poinformowal, Ze obrady 

Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i utrwalane za pomocq urzqdzeti 

rejestrujqcych obraz i &wick. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz w dniu 21 listopada 2019r., 

do Przewodniczqcego Rady Powiatu wplynql wniosek Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku o zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym. W zwiqzku z powyZszym termin 

Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy. 

Nastcpnie Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk stwierdzil, Ze zgodnie z listq 

obecno§ci w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego skiadu 

Rady wynoszqcego 17 osob stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie 

prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iZ je§li chodzi o go§ci zaproszonych na 

Sesjc to sq obecni pracownicy i przedstawiciele tych instytucji, ktorych tematy 

sq przedmiotem obrad Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie pormdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Paristwo otrzymaligcie 

porzqdek Sesji, kt6ra tak jak powiedzialem zostala zwolana na wniosek Zarzqdu 

Powiatu. Czy do porzqdku dzisiejszego spotkania obrad Sesji ktog ma jakie 
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wnioski czy uwagi? Oczywi§cie przypominam, ze je2eli bylaby propozycja 

zmiany porzqdku to wnioskodawca musi wyrazie na to zgode. Wnioskodawcq byl 

Zarzqd Powiatu. Wniosk6w nie wiedze wiecc moemy zaczqe obradowaO na 

dzisiejszej Sesji. Czyli porzqdek mamy tak jak zostal panstwu przedstawiony. 

Z racji tego, ze przed chwila odbyly sic take lqczone komisje ju2 nie beck pytal 

przewodniczqcych komisji jak poszczegolne komisje zaopiniowaly tematyke 

dzisiejszej sesji. Chcialbym panstwa poinformowae, ze wszystkie punkty 

dzisiejszego porzqdku obrad przez komisje zostaly zaopiniowane pozytywnie, 

jednoglo§nie" 

Wobec braku propozycji zmian, porzqdek Sesji realizowany byl w wersji 

przedstawionej w zawiadomieniu na posiedzenie Rady. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okre§lenia zadati 

finansowych w 2019r. ze §rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych. 

4. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwalc Nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie 

Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 

5. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

19 grudnia 2018r. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

7. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

8. Zamkniecie Sesji. 
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Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniahcej uchwale w sprawie okreglenia zadan 

finansowych w 2019r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

podjcciem uchwaly zmieniajqcej uchwal9 w sprawie okre§lenia zadan 

finansowych w 2019r. ze §rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb 

Niepelnosprawnych. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XII/90/2019 zostala podjcta. 

Podczas glosowania na sali nieobecna byla radna K Estkowska. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwale Nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pultusk 

prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz projekt tej uchwaly byl omawiany na 

dzisiejszych Komisjach. Jest takze obecna pani kierownik Lada jako 

przedstawiciel Pana Burmistrza. Nastepnie Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq 

pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly zmieniajqcej uchwale Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i 

finansowania zadania publicznego. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 
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Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr X11/91/2019 zostala podjgta. 

Podczas glosowania na sali nieobecna byla radna K Estkowska. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

19 grudnia 2018r. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

Za glosowalo 
	

16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XII/92/2019 zostala podjcta. 

Podczas glosowania na sali nieobecna byla radna K Estkowska. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr X1E93/2019 zostala podjvta. 

Podczas glosowania na sali nieobecna byla radna K Estkowska. 
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Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i oiwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radna R. Krasucka- poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczq.cy bedqc 

konsekwentnq ze spotkania przed chwili. komisji naszych wspolnych, chcialabym 

postawie wniosek aby procedowao odpowiednio aby wszystkie komisje byly 

nagrywane. Jak juz oczywi§cie powiedzialam nie online ale nagrywane na 

nognikach elektronicznych zeby bylo z czego robie protokol, zeby nie bylo 

wylqczania, przelqczania. UwaZam, ze jeste§my samorzadem transparentnym i 

przejrzystym i uwaZam, ze naleZy to procedowae dlatego prosze o przeglosowanie 

aby zastosowao odpowiedniq procedure a nawet z tego co wiem nawet zmiany w 

statucie. Drugie moje pytanie to do Pana Starosty w zwiqzku z tym, 2e sezon 

zimowy sic juz rozpoczql, na razie mamy laskawq pogodc ale mam informacje od 

mieszkancow zeby wzmoc nadzor na poczekalni autobusowej. Je§li mo2fla prosie 

o taka krotkq opinic, informacje jaki mamy tam stan zatrudnienia. Wiemy, 2e 

spolka ma nadzor nad tym wszystkim, wiec jakie jest zatrudnienie, kto tam 

wykonuje prace porz4dkowe bo administracyjne to rozumiem, 2e spolka. Jaki to 

jest koszt w tej chwili utrzymania realny i jaki to jest koszt na obecnq chwilc, ile 

powinnigmy tam przeznaczye. No i pro§ba zeby wzm6c nadzor, poniewa2 tam 

duo do 2yczenia wymaga sprawa jak gdyby porzqdku i czystoki. Tym bardziej, 

ze okres zimowy sic zacznie i potrzeba zeby korzystajqce tam osoby z tej 

poczekalni mialy w tak nowym budynku dobry komfort, zapach zeby to 

korzystanie bylo tak naprawdc moZliwe, poniewa2 w tej chwili wiekszok jeszcze 

czeka przed budynkiem. Dzickuje bardzo." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Panstwo jak juz Pani 

radna Ro2a Krasucka wspomniala mamy samorzqd transparenty i tego sic 

trzymajmy. Chcialbym uzyskao informacje nt. ostatnich doniesien medialnych. 

Mianowicie doniesieri nt. obecnego dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych, akurat 

jest obecny. Media pultuskie, lokalne gazety tj. Pultuska Gazeta Powiatowa i 
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Pultuszczak opublikowaly ostatnio artykuly nt. rzekomych nieprawidlowo§ci w 

gminie Winnica, ktorq kierowal obecny dyrektor Zarzqdu DrOg Powiatowych. 

Mam kilka pytari, mote nam wyja§ni bo zarzqdza mieniem powiatu, to sq 

ogromne pieniqdze przeznaczone, a te doniesienia sq niepokojqca na tyle, 2e 

zarzuty, ktOre sq stawiane panu bylemu wOjtowi za te czyny grozi kara chyba do 

3 lat wiczienia, o ile sic nie myle. Nie wiem, czy patistwo zapoznali sic z 

artykulami w lokalnych gazetach, ja sic zapoznalem, mieszkancy tez sic 

zapoznali. Pytajq, majq szereg wqtpliwoki, czy taka osoba mote piastowae takie 

stanowisko. Wszak ustawa o pracownikach samorzqdowych mowi, 2e taka osoba 

powinna....w jednym z punktow powinna spelniae jeden warunek, czyli miee 

nieposzlakowanq opinie. Oczywigcie moZna tutaj dyskutowae, co to oznacza ale 

ja znalazlem sobie opinic pewnego prawnika, tj. „Przeslanka cieszenia sic 

nieposzlakowanq opiniq w kt6rej mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3 naleZy ocenie jako 

ustawowo nieokreglonq. Pozornie mogloby sic wydawae, Ze w praktyce 

niemoZliwe byloby okreglenie tego atrybutu w sposob precyzyjny i wyczerpujqcy. 

Jednak odwolujqc sic do slownikowego znaczenia pojecia poszlaki moZna 

wskazae, Ze jest to fakt nie stanowiqcy bezpogredniego dowodu popelnienia 

przestcpstwa przez danq osobe, lecz pozwalajqcy na wniosek po§redni, co do 

przestepstwa i osoby sprawcy. W zwiqzku z powy2szym w kontekkie 

administracyjnym osoba o nieposzlakowanej opinii to taka, co do ktorej nie 

istniejq w danym §rodowisku spolecznym informacje i opinie, jakoby miala 

dopugcie sic czynow spolecznie potepianych, a wiec np. nieuczciwych, 

niegodnych, haniebnych. Rownocze§nie nie jest niezbcdne wskazanie 

prawomocnego orzeczenia sqdowego dla uznania, Ze danej osobie brak waloru 

nieposzlakowanej opinii. W tym kontekkie naleZy zauwa2y6, Ze w krajach o 

utrwalonych tradycjach administracji publicznej coraz wiekszego znaczenia 

nabieraj kodeksy etyczne poszczegolnych grup zawodowych". Jednocze§nie 

chcialbym powiedziee, ze regulamin Starostwa stanowi, ze dokladnie § 7 ust. 1 

pkt 3 regulaminu pracy starostwa z dnia 27 sierpnia 2019r. takie zachowanie jest 

traktowane jako ciOkie naruszenie obowiqzkow pracowniczych. Ja zdajc sobie 
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sprawe, ze to nie nastqpilo podczas tej pracy. Nie mam zarzutow, jak na razie do 

obecnej pracy ale paragraf z ustawy o pracownikach samorzqdowych jasno mowi, 

ze pracownik samorzqdowy powinien miee nieposzlakowanq opinic. 

Chcialbym...nie wiem, bye mote Pan Dyrektor sic wytlumaczy bo zarzqdza 

pieniedzmi, jeZeli nie to nie. Wiem, ze postcpowanie chyba trwa wicc 

niekoniecznie musi ale chcialbym uzyskao takq informacje rownieZ co Zarzqd 

zamierza zrobie w tej sprawie ze wzglcdu na to, ze zatrudnia dyrektora, jak 

rownie2 go zwalnia. Proszc o jakie§ wyja§nienia w tej sprawie." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Paristwo ja sobie 

udziele teraz sam glosu, zgodnie ze statutem. Po pierwsze nie chcialbym Zeby to 

byl sqd kapturowy, to pierwsze moje stwierdzenie. Po drugie nie chcialbym 

Zeby§my byli sal4 sqdowq. Po trzecie jest domniemanie niewinnoki, je§li chodzi 

o polskie prawo, a po czwarte to mam przede wszystkim pytanie do Pana 

mecenasa w kontekkie zapytania radnego Cichowicza. Starosta sic wypowie jako 

Przewodniczqcy Zarzqdu bo Zarzqd powoluje dyrektora zgodnie z naszym 

statutem bo mowie, domniemanie to jest po pierwsze, a po drugie poki co, sq to 

przekazy prasowe. Nie chcialbym tutaj dzisiaj...bo Szanowni Paristwo z calym 

szacunkiem do wszystkich ale oczywikie kwestia ustawy o samorzqdzie i 

wynikajqcej z niej reperkusji takiego czy innego zachowania, to jest to oddzielna 

kwestia. Take mam pytanie Panie mecenasie bo sq. to sprawy niepersonalne, 

mote 2le sic wyraZg ale dotyczqce stosunku pracy i pewnych ustaw i pewnych 

zarzutow, kt6re prasa opisala. Prosze bardzo." 

Radca Prawny p. S. Paszkowski- poinformowal, i2 cyt. „nie wiem czy dobrze 

zrozumialem jakby samo pytanie, bo ja nie jestem przygotowany w chwili 

obecnej do tego, zeby oceniae, czy zaistnialy jakie§ przeslanki zwiqzane z 

istniejqcym stosunkiem pracy, Zeby musialy bye tu pewne konsekwencje z tego 

tytulu wyciqgane. Ja ma informacjc takie jak, Pan radny tu powiedzial. Sq pewne 

informacje wynikajqce z doniesieri medialnych i ja te2 takimi dysponuje ale 

innych nie mam, take ja nie chcialbym sic tutaj wypowiadae co do zasadnoki 

podejmowania jakig dzialati w tym zakresie. Jak takie bede mial informacje i 
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pytania bcdq od pracodawcy, czy od osob, ktore wykonujq w tym zakresie 

czynno§ci w imieniu pracodawcy, to ja o tego sic ustosunkuje ale tak w chwili 

obecnej to ja nie jestem w stanie po prostu odnie§e sic do tej sytuacji." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy to nie jest 

Zaden atak personalny, to sq pieniqdze powiatu, to jest stanowisko powiatu, wiec 

ja absolutnie nie chcc tutaj te2 rozstrzygae, czy kto§ jest winny czy nie. Z 

informacji jakie pojawily sic w mediach, jest taka informacja zapisana, ze 

prokurator zloZyl wniosek do sqdu o warunkowe umorzenie postepowania. Co to 

oznacza? To oznacza, ze 	a jeszcze nawiqzujqc do tych artykulow, do tej port' 

nie slyszalem wyja§nien Pana dyrektora, wiec uwaZam, ze to artykuly sq 

przynajmniej w cze§ci prawdziwe, dlatego powolujc sic, zresztq mieszkancy 

powiatu te2 pytajq o to. Dlatego postanowilem zapytae sic, zwlaszcza, 2e mamy 

obecnego Pana Dyrektora, ktory by mogl nam cos powiedziee, wytlumaczye sic 

jako§. Ja wyroku nie wydaje. Warunkowe umorzenie postepowania kieruje sic do 

sqdu w sytuacji gdy wiemy, ze takie zdarzenie mialo miejsce lecz ze wzglcdu na 

przeszlok osoby, ktora byla nienaganna sqd mote sic przychylie lub mote dalej 

prowadzie postcpowanie, wicc w takim przypadku taki wniosek sic kieruje. Ja 

wnioskujc z tego, ze czyn byl a co sqd podejmie to ja nie wiem, tylko chcialbym 

wiedziee. To sq publiczne pieniqdze, ktorymi gospodaruje i mienie, ktorym 

gospodaruje Pan Dyrektor. Z informacji jakie uzyskalem wiem, ze jakie mienie w 

gminie zginclo, wiec nie wiem jak bedzie u nas. Take chcialbym wyja§nienie, 

ewentualnie czy zostaly podjete jakie§ dzialania ze strony Zarzqdu." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „Szanowni Panstwo 2ebym ja 

zostal dobrze zrozumiany, ja nie jestem obroficq takiego czy innego dzialania 

tylko jeZeli jest procedura przed organami i jeZeli chodzi o prokuratora i wniosek 

do sqdu to nie zajmuje takiego czy innego stanowiska w tej chwili jako radny i 

jako Przewodniczqcy. Czy Pan Starosta chce sic w tej sprawie wypowiedziee?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, it „ Szanowni Panstwo radni, tak jak wspomnial 

Pan radny Cichowicz, ja nie czytalem tych gazet, nie wiem, to w Rzeczpospolitej 

bylo ? gdzie ten artykul sic ukazal?" 
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Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „w lokalnych" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz „w lokalnych to nie czytalem bo bylem na 

urlopie. W ka2dym bqdi razie jest postepowanie w prokuraturze to co Pan 

powiedzial i wniosek zostal zloZony do sqdu, wiec poczekajmy co postanowi sqd. 

Je§li bedzie wyrok prawomocny skazujqcy, to jest oczywiste, 2e Pan dyrektor nie 

bedzie mogl pelnie funkcji dyrektora Zarzqdu Dr6g Powiatowych. Jest 

prowadzona te2 kontrola, nie celowa ale kompleksowa w Zarzqdzie Drog 

Powiatowych. Je§li by§my tam stwierdzili jakie§ nieprawidlowoki to rownie2 

wyciqgniemy konsekwencje wobec Pana Dyrektora. Na dzien dzisiejszy kontrola 

jest prowadzona a co do zaistnialem sytuacji, ktorq Pan radny opisuje, czy 

omawia w gminie Winnica, kiedy Pan Dyrektor pelnil funkcje wojta nie mi jest 

to oceniae, to oceni prokurator i sqd. Na dzien dzisiejszy je§li kontrola wyka2e, 

2e prawidlowo Pan dyrektor prowadzi jednostkc i jq nadzoruje i nie bedzie 

zastrze2eri, to nie zamierzam podejmowae Zadnych krokow a jegi bedzie skazany 

zaloZmy prawomocnym wyrokiem, to nie mote bye dyrektorem i nie bedzie." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Starosto, w takim przypadku 

raczej prawomocnego wyroku nie bedzie je2eli wniosek zostanie zaakceptowany. 

Ja nie oceniam co sqd zrobi. Juz zacytowalem opinic prawnika, Ze nie jest 

niezbedne wskazanie prawomocnego orzeczenia sqdu do uznania, 2e danej osobie 

brak waloru nieposzlakowanej opinii. Nie ma znaczenia, czy osoba jest skazana, 

bo to by eliminowalo calkowicie z zycia ale ustawa o pracownikach 

samorzqdowych mowi jasno, pracownik musi posiadae nieposzlakowanq opinie, 

a to moim zdaniem narusza ju2 sam fakt takich nawet informacji 

niesprostowanych, bo ja Zadnego sprostowania nie wiedzialem. To ju2 narusza ten 

punkt i eliminuje z bycia pracownikiem samorzqdowym, moim zdaniem, to jest 

moja ocena." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, l2 cyt. „dobrze, Szanowni Patistwo, to co 

powiedzialem poprzednio. Poczekajmy na rozstrzygniccia pewnych instytucji, to 

jest raz. Dwa, nie chcialbym by§my dyskusje personalnq na tym poziomie 

prowadzili na forum Rady Powiatu, a nie chce rownie2 postawie wniosku 
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formalnego o zamkniccie dyskusji, bo to nie o to chodzi Zeby komu§ cos zamknqe. 

Tylko mowic, sytuacja jest dose specyficzna. Oczywikie nieposzlakowana 

opinia, skazanie prawomocnym wyrokiem czy nie, to jest kwestia kiedy to sic 

stanie ale my§lc, Ze jak jest wniosek prokuratora to niebawem sprawa ujrzy 

§wiatlo dzienne w jakim kierunku to pojdzie i my§lc, ze bedziemy mieli wiccej 

informacji. I wtedy co Pan mecenas powiedzial, czy Pan Starosta wtedy jest 

czynnik, ktory powoluje Pana Dyrektora, czytaj Zarzqd Powiatu w Pultusku i 

bedzie sprawa rozstrzygnieta. Ja w tych kategoriach nie chcialbym Zeby§my 

hucpc politycznq to robili w tej chwili. Dzickujc". 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 „jegli takq wiedzc Zarzqd by posiadal przy 

zatrudnianiu Pana Dyrektora, to na pewno Pan Dyrektor nawet z takich informacji 

prasowych, o kt6rych Pan radny mowi, by nie byl powolany na stanowisko 

dyrektora. Ja sic dowiadujc tak naprawde dzisiaj, bo nie bylo mnie i nie czytalem 

gazet. Rzeczpospolitq czytalem, jak wspomnialem i nie zwrocilem uwagi Zeby 

byl opisany Pan dyrektor. Z tym faktem zapoznali§my sic.....nie wiem w tym 

tygodniu, czy w zeszlym tygodniu 9  

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „W zeszlym". 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 „To cierpliwoki, tak jak powiedzial Pan 

Przewodniczqcy." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „main pro§bc do paiistwa Zeby§my 

dalej nie prowadzili tej dyskusji. Jest postcpowanie przed odpowiednimi 

organami, ujrzy to niedlugo §wiatlo dzienne i wtedy bcdq konsekwencje tego. To 

jest moja pro§ba jako Przewodniczqcego. Szanowni Paristwo powiem wprost, 

polityka moZna zabie gazetq. Ja przeZylem to 12 lat temu, te2 mnie gazeta chciala 

zabie. Dzickujc." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, prosze nie 

atakowae mnie..." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Ja nie atakuje, powiedzialem 

pro§bc, Zeby§my skoriczyli to dyskusje i taka jest moja pro§ba." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „jako, Ze obecny jest Pan Dyrektor 
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na sesji, mam okazje zapytao sic w imieniu mieszkaticow rownie2, ktorzy chcq 

wiedziee co sic dzieje. Czy nie muszq sic czue zagroZeni" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Panie Cichowicz Zeby§my sic 

dobrze zrozumieli. Jakby to byla sprawa zaniechana i nie toczyla sic przed 

Zadnymi organami to ja bym rozumial ale dzi§ „stary" urzcdnik wie, Ze nie daje 

sic pewnych informacji jeZeli jest przed pewnymi organami postcpowanie 

prowadzone i tylko tyle. Nikt, nie ma nic do ukrycia, tylko dzig kaZde slowo za i 

przeciw, nie wiem, komu to szkodzi, nam, czy samemu dyrektorowi, czy 

Zarzqdowi czy Radzie Powiatu, w tym kontek§cie ja mowie, nic wiecej. Zebym 

byl dobrze zrozumiany, ja nikogo nie bronic, tylko mowie, nie jest to miejsce na 

temat tej dyskusji. MoZe Pan proszc bardzo zapytae jako radny wniosek napisae 

do Pana 	55 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „w jakiej formie napisae wniosek, w 

formie dostcpu do informacji publicznej? Ale to nie jest akurat informacja 

publiczna. „ 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „i kaaly odpowie, Ze jest przed 

organami postepowanie prowadzone i Zeby§my sic dobrze rozumieli." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dobrze, dziekujc, czekam na 

wyjagnienia po zakoriczeniu postepowania. Mam nadzieje, Ze uzyskamy 

informacje na temat tego i mam nadziejc, 2e Pan Starosta to standardy okre§li i 

bedzie dzialal tak jak nale2y. Dziekuje" 

Radny K. Lachmanski poinformowal, iz cyt. „ Panie Starosto, mam odno§nie drOg 

pytania i wnioski. Remont ulicy Bialowiejskiej, nie pamicta Pan jak chodnik sic 

koficzy na ul Bialowiejskiej? Czy on obejmuje ostatnie zabudowanie, czy 

obejmuje rownieZ to osiedle, ktore jest po prawej stronie za Panem Zurawifiskim? 

Tam jest kilka zabudowan i rzeczywi§cie ten chodnik moZna by zaprojektowae 

Zeby on jednak uwzglednial tych mieszkancow, ktorzy tam sq, to nowe osiedle, 

tam jest kilka zabudowaii. To jest pierwszy taki wniosek i drugi wniosek od drogi 

Bialowieza — Trzciniec, ten odcinek jest w naprawde fatalnym stanie, ten odcinek 

niewyremontowany. Jest taka progba, wniosek wla§ciwie, Zeby jednak ujae to w 
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projekcie bud2etu. Ja nie wiem czy to jest do naprawy czy do kapitalnego 

remontu bo ona w tej chwili jest naprawde w fatalnym stanie. 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Bialowie2a-Trzycienic? To raczej tam 

dalej. Go§ciejewo. „ 

Radny K. Lachmanski poinformowal, iZ cyt. „nie, to wla§nie ten odcinek jest w 

fatalnym stanie. Pultusk- Bialowie2a to jest kawalem niewyremontowany. „ 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „przebudowanie tej drogi bedzie w 

przyszlym roku, rozstrzygniety jest przetarg „ 

Radny K. Lachmatiski - poinformowal, iz cyt. „prosilbym o zwrocenie uwagi na 

ten chodnik do nowego osiedla po prawej stronie. Je§li jest zaprojektowany to 

ok., a je§li nie, to bym prosil o uwzglednienie tego chodnika. To nie jest dula 

odleglok ale my§lc, Ze tam by sic przydal chodnik. Druga sprawa, na jakim etapie 

jest projekt na remont ulicy Stare Miasto? Bo zgodnie z Pana informacjq, nie 

pamietam na kt6rej to bylo sesji, pan mown, 2e ona jest w projektowaniu to ulica." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „jest z nami Pan Dyrektor, na jakim 

etapie 	 

Radny K. Lachmanski poinformowal, i2 cyt. „bo ten chodnik to chyba nigdy nie 

byl remontowany" 

Starosta Pultuski- poinformowal, j2 cyt. „ ja nie pamictam, jestem 23 lata w 

Pul-tusku „ 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iz cyt. „ja te2 nie pamietam. To asfaltowy 

chodnik jeszcze" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Pan projektant ma obowiqzek zlo2y6 

projekt do konca roku, tak? Czy cos sic zmienilo? Prosze Panie Dyrektorze." 

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. M. Kowalewski- poinformowal, iZ cyt. 

„w chwili obecnej trwajq ustalenia bo Generalna Dyrekcja Drog i Autostrad nie 

wyraZa zgody na wciecie sic z odwodnieniem i projektant w chwili obecnej 

znalazl inne rozwiqzanie, jest w trakcie opracowywania i ten projekt bcdzie 

przedstawiony." 

Radny K. Lachmanski poinformowal, iz cyt. „ale odwodnienie bylo planowane 
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do drogi 61. A nie wiem Pan jakie rozwiqzanie znaleziono teraz? „ 

Dyrektor Zarz4du DrOg Powiatowych p. M. Kowalewski- poinformowal, iz cyt. 

„jest to rozwiqzanie Zeby to wpiqe w lewq strong tam gdzie sq spadki" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, it cyt. „ w ul. Zaulek? Ale wia§nie spadki 

sq w strong kanalu. Czyli do kolica tego roku bedzie projekt Panie Dyrektorze, 

tak? 

Dyrektor Zarz4du DrOg Powiatowych p. M. Kowalewski- poinformowal, iz cyt. 

„taki jest plan". 

Starosta Pultuski- poinformowal, it cyt. „o tyle jest istotna to instalacja, to 

prawdopodobnie miasto bedzie chcialo sic wpiqe do tej instalacji, wiec dlatego 

nie jest tylko przewidziana przebudowa drogi i chodnikow ale te2 przebudowa 

deszczowki. „ 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, it cyt. „tam glownie o to chodniki ...tam 

nie jest diugi odcinek wicc mote..." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Panie radny to nie jest dlugi odcinek, 

ile tam jest metrow? 

Radny K. Lachmanski poinformowal, iz cyt. „z 700m." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „ to tylko na ul. Bartodziejskiej 700m 

wykonanie deszczowki, jest Pani Lada, wicc mote mnie poprawi, to jest koszt 

1,2mln zl. samej deszcz6wki, wicc prawdopodobnie wykonanie tego odcinka 

wraz z chodnikami po prawej i lewej stronie, frezowanie, nakladka, nowe 

zatoczki parkingowe to pewnie teZ bcdzie kwota ok 2 min A bo je§li 1,2mln z1 

sama deszcz6wka na Bartodziejskiej 700m. Odpowiem na pytanie Pani radnej 

ROZy Krasuckiej to tak, poczekalnia jest w zarzqdzie powiatu pultuskiego, bo nie 

administruje nib spOlka. Nastcpnie koszt utrzymania tej poczekalni bedzie ok 

65 tys. z1 rocznie. Jest jeden etat pani, ktora sprzqta na umowe zlecenie 2500z1 

brutto. Plus gaz, energia, ochrona, §rodki czystoki, wywoz §mieci oczywikie, 

woda i ubezpieczenie. My§lc, to jest przyzwoicie na poczekalni, bo jest kontrola 

kaZdego dnia. W sobotc, niedziele tak prawde mow* czesto sam zaglqdam. Byly 

przejkiowe problemy w miesiqcu wrzegniu, kiedy tam bylo kilku pan6w, ktorzy 
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chcieli sobie utworzye noclegownic. Ale zglaszali§my to wielokrotnie na policje, 

jak i do straky miejskiej i na dzieri dzisiejszy tego problemu nie ma. Jegli chodzi 

o komfort to naprawde jest czysto, jest cieplo. Naprawde uwakam, Ze jest bardzo 

dobrze, je§li kto§ narzeka to moZe sq. to wiadomo§ci, kiedy byl problem 

faktycznie. Problem trwal dwa tygodnie, gdzie nie mogli§my sobie poradzie z 

osobami w stanie nietrzekwym czy bezdomnymi. Jest monitoring, jest ochrona, 

ktora otwiera o 6.00 rano, zamyka o 22.00. Sprawdza obiekt, keby nikt nie zostal 

na noc. Uwakam, Ze jest prowadzona wzorcowo poczekalnia." 

Radna E. Leszczyriska- poinformowala, ik cyt. „dziekuje bardzo, ja chcialabym 

pozostae w temacie drug i zwrocio uwage na bezpieczeristwo w miejscowo§ci 

Winnica ale teZ w Bledostowie. Chodzi o te droge glownq Pultusk-Nasielsk, ktOra 

charakteryzuje sic tym, Ze tam sq cztery zjazdy w cztery rowne strony. Chodzi o 

miejsce przy o§rodku zdrowia, rowniek na ulice Szkolnq, ul. Strakackq i ul. 

Warszawska. Tam wydaje sic, Ze to miejsce jest jakby przygotowane do tego, Zeby 

byly tam pasy. Z chodnika sq nawet zej§cia, ktore pozwalajq. bezpiecznie 

sprowadzie w6zek, ludzie przyzwyczaili sic tee przechodzie w tym miejscu. Ale 

jest te2 bardzo duko os6b, ktore chodzq w innych miejscach. A sq. to dose 

uczeszczane drogi, dlatego pro§ba taka, czy pytanie, czy nie mokna by tam 

namalowae pasow, znakow takich, ktOre by jednoznacznie okreglaly w ktOrym 

miejscu Ci lidzie powinni przechodzie. To jeden problem a je§li jestem przy 

glosiem to chodzi tek o Bledostowo, o skrzyZowanie od strony Powielina, 

poniewak to skrzykowanie z kolei wyglqda tak, Ze kiedy wjekdZamy na nie to 

niekoniecznie wiadomo w ktorq strong. Nie ma kontynuacji drogi naprzeciwko, 

w zwi4zku z czym proba taka, czy nie mokna by bardziej tego oznakowae. 

Zwlaszcza od strony Powielina. Byly te2 dyskusje, czy nie byloby zasadnym 

ustrzeZenia tam malego ronda chociakby, Zeby rozwiae wqtpliwok, umoZliwiC 

bezpieczne poruszanie sic po tym terenie lub przynajmniej na razie lustro, czy 

dodatkowe znaki bo tam naprawde jest niebezpiecznie w tym Bledostowie." 

Starosta Pultuski- poinformowal, ik cyt. „je§li chodzi o Biedostowo to nie znam 

tego skrzykowania i trudno mi cos na ten temat powiedziee ale w piqtek 
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pojedziemy, zobaczymy i na pewno jakie rozwiqzanie znajdziemy, Zeby to 

bezpieczenstwo poprawie. Je§li chodzi o te drogi Szkolna, Strazacka, to tak mi sic 

wydaje, ze te zjazdy sq w pasie drogowym, drogi wojewodzkiej. One sq bardzo 

blisko tej drogi glownej. Sprawdzimy jegli to nie jest w pasie drogi wojewodzkiej 

a jest to droga powiatowa, to takie pasy namalujemy, a jegli jest to droga w pasie 

drogi wojewodzkiej, wtedy napiszemy pismo do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich 

aby takie pasy zostaly namalowane. Dobrze? Tak sic molemy umowie. I to tak 

bardzo szybko sobie sprawdzimy na mapach". 

Radna E. Leszczynska- poinformowala, iZ cyt. „ciesze sic, ze to tak szybko, jak 

powiedzial Pan Starosta, bo nam oczywi§cie zaleZy Zeby zrobie to szybko tym 

bardziej, 2e jest tam mlodzieZ szkolna. Jest to taki ciqg komunikacyjny." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „ja sobie teraz przypominam, ze sq. 

bardzo blisko te zjazdy , te zej§cia z chodnika, sq bardzo blisko tej drogi glownej 

i to mote bye pas drogi wojewodzkiej. To wystqpimy o namalowanie takich 

pasow. Je§li jest to pas w naszej drodze powiatowej, to nie ma problemu. Panie 

Dyrektorze jest taka moZliwo§e Zeby jeszcze teraz w takim okresie zimowym?" 

Dyrektor Zarzq.du Drog Powiatowych p. M. Kowalewski- poinformowal, iZ cyt. 

„ja to chce powiedziee, Ze wcze§niej my namalowali§my przej§cia w m. Winnica 

na wniosek radnych i Zarzqd Drog Wojewodzkich kazal zabrae znaki." 

Radna E. Leszczyfiska- poinformowala, iZ cyt. „to jakie rozwiqzanie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „to trzeba bedzie wystqpio, je§li bedzie 

odmowa to wtedy bedzie trzeba glebiej umiegcie przejgcia w drogach 

powiatowych." 

Radna E. Leszczyliska- poinformowala, iZ cyt. „czy mozemy okregie jak dlugo 

trwa taka procedura, kiedy wystcpujemy, kiedy otrzymujemy odpowiedi i kiedy 

moZemy namalowae takie znaki poziome?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt." Kpa 30 dni, w styczniu, w lutym raczej 

nie ma takiej moZliwoki ale my§lc, Ze taki rzeczy teZ moZemy telefonicznie. 

UwaZam, Ze tak at nie trzeba pisae pism. Jutro zadzwonic do Pana Ostrowskiego 

i porozmawiam o tym problemie, ze mieszkancy Winnicy i Pani radna zglasza 
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taki problem i co moZna z tym zrobie. Jegli powie, 2e nie ma takiej moZliwo§ci, 

wtedy pomy§limy Zeby glcbiej przenie§e te przej§cia." 

Radna E. Leszczyliska- poinformowala, i2 cyt. „dobrze, dzickuje bardzo. Jeszcze 

jednq mam my§1, chodzi o tereny Smogorzewa Wlo§cianskiego i Wolke 

Popielitiskq te drogi dose takie krete, te zakrety, ktore tez sq niebezpieczne i beck 

zwlaszcza zimq i pro§ba tee mote o spojrzenie, przy okazji oglqdania tego 

skrzyZowania w Bledostowie Panie Starosto, czy nie mo2na by tee tam umie§cie 

znakow, poziomych linii, ktore by w jaki§ sposob wskazywaly, czy podkre§laly, 

Ze to sq kolejne zakrety ktore nastqpiq. Tym bardziej, Ze czek tych dr6g jest 

uloZona pod kqtem i radni i mieszkaficy tee zwracajq uwagc na te miejsca. Pro§by 

kierujq o to by rzeczywi§cie obejrzee te drogi, je§li to mo2liwe." 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iZ cyt. „Mam pytanie do Zarzqdu, do Pana 

Starosty, robiona byla droga na odc. Lady-Ojrzen , w miejscowo§ci Szyszki-

Skaszewo mial bye robiony chodnik. Czy jest jaka§ nadzieja, Ze ten chodnik 

bcdzie robiony, czy nie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt." W strong Szyszk, tak? To jest 1,2km. Na 

pewno taka potrzeba wybudowania chodnika jest ale potrzeb jest wiele..." 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iZ cyt. „tak bylo zaprojektowane i tak mialo 

bye robione." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt." jest zaprojektowane. Panie radny, jak 

Panu powiedziee, przeanalizujemy przyszly budget. Popatrzymy, mote bedzie 

nadwyZka. Ten chodnik mamy na uwadze bo kiedy przejezdzamy, to wiemy, 2e 

jest potrzebny ten chodnik, kt6ry lqczy cmentarz, sklep i szkolc." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „ja mam takie zapytanie bo na ostatniej 

Sesji prosilem o wymalowanie, od§wie2enie pas6w przy znaku stop na 

skrzyZowaniu przy ul. Bialowiejskiej z Tysiqclecia. Te pasy nie zostaly 

odmalowane chocia2 zostalem chyba zapewniony z tego co mnie pamiee nie myli, 

Ze zostanq odmalowane, chcialem zapytae dlaczego i czy w og6le jest szansa Zeby 

zostaly odmalowane? bo jest pogoda dla kierowc6w bardzo niesprzyjajqca. 

Zwlaszcza chodzi o bezpieczenstwo pieszych. Druga sprawa, chcialem sic 
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zapytae, czy to miejsce parkingowe na ul. Tysiqclecia, gdzie mial bye obnizony 

krawe2nik, bo nie mialem czasu sprawdzie, przepraszam, czy zostal juz na 

miejsce dla os6b niepelnosprawnych dostosowane do wozkow inwalidzkich?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „miejsce zostalo przystosowane do 

wozkow inwalidzkich, a je§li chodzi o pas, jegli Pan radny twierdzi, 2e nie sq 

namalowane to proszc mote Pan Dyrektor odpowie dlaczego nie, je§li nie sq." 

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. M. Kowalewski- poinformowal, i2 cyt. 

„rozmawialem z firmq, ktora wykonuje na naszym terenie oznakowanie poziome. 

Firma akurat w tej chwili nie pracuje na naszym terenie, je§li bedzie na naszym 

terenie pracowala, to obiecala, 2e te linig stopu domaluje ale na chwile obecnq 

nie. Zostalo zamontowane lustro na ul. Mickiewicza, ktOre poprawi 

bezpieczelistwo na tym skrzy2owaniu." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „jeszcze mam pytanie odno§nie ulicy 

Bialowiejskiej, czy znany jest termin realizacji inwestycji i czy przed ostatecznym 

zatwierdzeniem projektu mo2na prosie o wglqd? Pytam teZ w imieniu 

mieszkaric6w." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „o ktory odcinek Pan pyta, Panie radny 

bo od ul. Zielona Dro2ka w strong Bialowie2y jest rozstrzygniety przetarg i droga 

bcdzie przebudowana w przyszlym roku." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „to jest pierwsza polowa roku, czy 

droga?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „pierwsza, wykonawca ma termin chyba 

do kolica czerwca. Na dzieti dzisiejszy na tym odcinku ul. Zielona Dro2ka do ulicy 

Wojska Polskiego droga nie jest na etapie projektowania. Z tego co wiem jest tam 

budowana kanalizacja i bcdziemy zwracali sic do Urzedu Miasta, 2eby to droga 

zostala przywrocona do takiego stanu, jaki byl poprzedni. Dzi§ chodnik jak i 

droga zostala zdewastowana. Bylem wczoraj z Panem Burmistrzem i Paniq 

Wicestarostq, oglqdaligmy i Pan Burmistrz potwierdzil z Panem kierownikiem 

Grqbczewskim, Ze tak dopilnujq wykonawcc aby zostaly naprawione chodniki jak 

i nawierzchnia" . 
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Radny P. Brodzki- poinformowal, l2 cyt. „wiagnie jeszcze, tak jak Pan Starosta 

wspomnial droga zrobiona zostala zdewastowana i na tym, tak naprawde tracq 

obywatele bo pieniqdze sq wydawane na rozbieranie i potem robienie drogi. 

Dlatego ja jeszcze raz zwracam sic z progbq, bo ja jako radny, nie jestem 

realizatorem tych inwestycji drogowej ale Zeby uniknqe takich przypadkow w 

przyszioki, to zanim zostanq wydane pieniqdze podatnik6w na zrobienie ulicy 

Bialowiejskiej do kofica, to prosilbym Zarzqd Powiatu o konsultacje i wspolprace 

z miastem, takq zeby ta kanalizacja zostala dociqgnicta do kofica drogi a nie 

pozostawiona na 200m. Zeby nie bylo takiej sytuacji, te za rok ta droga, ktorq 

teraz zrobimy bedzie rozbierana 2eby miasto zrobilo kanalizacjc. Czy to zaplaci 

miasto czy to zaplaci powiat, to tak naprawde dla mieszkarica jest stratq, bo po co 

placie za cos jak moZna tego uniknqe. Take tutaj apeluje o to 2eby jednak zadbae 

o to Zeby mieszkaricy Bialowiejskiej mieli kanalizacje doprowadzonq do kofica, 

bo te2 mieszkajq tam ju2 bardzo diugo. I Zeby ta droga, ktorq zrobimy diugo nam 

posiu2y1a." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „bardzo dobrze, 2e Pan zwraca na to 

uwage. My staramy sic wspolpracowa6 z miastem. Takim dobrym przykladem 

byla ulica Mickiewicza. OpOiniligmy swojq przebudowe drogi o poi roku 2eby 

miasto zdqZylo wybudowa6 kanalizacjc. A jegli chodzi o ulice Bialowiejskq, 

dlaczego to 200m nie jest dalej budowana kanalizacja, to chyba nie do nas 

pytanie ale jest przedstawiciel z Urzedu Miasta Pani kierownik i mygle, Ze Panu 

radnemu odpowie. Skorzystajmy z okazji, 2e Pani kierownik jest, byly takie 

pytania co do tych gcie2ek rowerowych. My pisaligmy pisma, opisywaligmy, nie 

do konca jestegmy zadowoleni, proszc pyta6 o podzial tych gcie2ek, czy jest 

mo2liwy. Take jegli Pani kierownik by nam odpowiedziala, Panu radnemu na 

pytanie, to bardzo prosze." 

Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Srodkow PozabudZetowych 

Urzedu Miasta w Pultusku p. Danuta Lada- poinformowala, i2 cyt. „jegli chodzi 

o kanalizacjc to jest to inwestycja realizowana przez naszq spoike i trudno mi 

powiedziee jakie byly przyczyny zakoficzenia wczegniej na ul. Bialowiejskiej. 
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Bye mote realizowana jest do momentu spadku grawitacyjnego i dalej trzeba by 

zrobie przepompownie, ktora znacznie podnosi koszty inwestycji. Jest Pan 

Dyrektor, wiec mope powie wiecej na ten temat. Poza tym jest ujcte w tym 

projekcie dofinansowanie wiec teZ jakby zakres wskazany byl duzo wcze§niej i 

tak nie moZna sobie w nieskoriczonok rozbudowywae. Sq. teZ koszty, ktOre 

zostaly okre§lone, zostalo przyznane dofinansowanie a trzeba te2 zrobie 

rozliczenie takiej inwestycji. Czy sq. jeszcze jakie§ pytania?" 

Radny P. Brodzki- poinformowal, ip cyt. „Mi sic wydaje, Ze to jest rola rzqdzqcych 

aby dbae o kaZdq. zlotowkc. Przypuszczam, ze Paden radny, ani Paden kto piastuje 

to stanowisko w zarzqklach nie zrobi na swoim podw6rku kostki Zeby za dwa lata 

robie kanalizacje. Dlatego ja bym chcial Zeby sprobowae sic porozumiee bo 

ludzie caly czas... co chwile cos wychodzi...pytajq sic dlaczego tak sq zarzqdzana 

publiczne pieniqdze, Ze najpierw sic robi drogg bez kanalizacji a za chwile sic 

okazuje, ze droga jest rozbierana. Przed chwilq o tym wspomnial Pan Starosta i 

teraz jakby powielamy ten blqd. JeZeli przepompownia ma bye droZsza nip 

rozebranie drogi i polozenie drogi na nowo, jeZeli to sic bardziej oplaca to ok, nie 

ma problemu. Ale jeZeli powiat ma na tym stracie bo droga bedzie rozbierana 

potem, to trzeba zrobie jaki§ lqczny bilans, po to Zeby to nasze miasto, czy nasz 

powiat funkcjonowal jak najlepiej. Tu mi sic wydaje, Ze trzeba szukae tego 

dialogu. Pan Starosta wspomnial, pe na ulicy Mickiewicza udalo sic wspolnymi 

silami, op&nie inwestycjc i zrobie tak jak trzeba, wicc mi sic wydaje, Ze nie ma 

takich przeszk6d Zeby z ulicq Bialowiejskq rownieZ tak zrobie. Tym bardziej, pe 

mieszkaricy, ktorzy mieszkajq. tam kilkadziesiqt lat sq. zostawiani bez kanalizacji, 

a nowopowstale drogi majq tam jq doprowadzon4, take pozostawiam to i dalej 

nie jestem usatysfakcjonowany." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „my§le, Ze Pani kierownik odpowiedziala 

wyczerpujqco, Ze to zwiekszy projekt i tak nie moZna sobie dokladae z palca po 

100-200 metrow. NaleZaloby zabiegae, nie wiem kto powinien dopilnowae Zeby 

dalej byla to kanalizacja poprowadzona. Ale pewnie wtedy teZ, kiedy byl skladany 

wniosek, to teZ patrzyl gospodarz miasta jakimi dysponuj finansami, bo idqc Pana 
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tokiem my§lenia, to niektore drogi musialyby bye nieruszane i 

nieprzebudowywane ze 20 lat." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Albo zrobiona kanalizacja i nie 

podlqczeni ludzie na Poplawach, bez efektu..." 

Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Srodkow Pozabudzetowych 

Urzedu Miasta w Pultusku p. Danuta Lada- poinformowala, iZ cyt. „ chcialam ten 

aspekt te2 poruszye bo robimy duo inwestycji kanalizacyjnych przy 

dofinansowaniu, gdzie potem osoby, ktore majq w pobli2u siee kanalizacyjnq 

powinny sic podlqczye. Inwestycjq gminy jest zrobienie sieci do granicy 

nieruchomoki a w gestii wlakiciela nieruchomoki jest wykonanie przylqcza od 

granicy nieruchomoki do swojej posesji. Wiec tu teZ sq problemy. My wcze§niej 

ju2 realizowali§my, dofinansowanie teZ du2e na Poplawach i efekt do tego 

momentu nie jest osiqgnicty. Bo kto§ sobie skalkuluje, 2e mi sic nie oplaca 

wykonae ile§ tam metrOw przylqcza, bo raz na poi roku wybiore sobie moje 

nieszczelne szambo. Taki przyklad z Zycia." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „ale Panie radny zachccam, jutro jest rada 

gminy, obraduje, my§le, 2e tak na gorqco warto, jegli Pan radny, to i§e trzeba i 

rozmawiae i niech wladze sic tlumaczq dlaczego tak". 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Patistwo, je§li mop dwa 

slowa, ten temat jest od 50 lat, bo inny jest administrator drogi, inni sq wlakiciele 

mediow. I na dobrq sprawc tak jak Pan mowi, ksiqZkowo jakby to bylo traktowae 

to by trzeba bylo od kanalizacji, deszczowke, Internet, prqd, wszystkie media, 

doslownie bo nie do przyjecia jest dla ludzi, jak sic zrobi pewien etap, a za dwa, 

trzy lata to kaZdy to widzi. Dobrze, ze mamy przyklady, ze tu gdzie moZna bylo, 

to jaka§ wspolpraca byla i moZna bylo to fizycznie wykonae. Bo to jest 

marnotrawienie §rodkow finansowych bez wzgledu na to czyje to §rodki sq. To 

nie podlega dyskusji. Ale idqc dale] tu sic jeszcze Pan dyrektor rwie do 

odpowiedzi, znaczy Pan Prezes...." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iZ cyt. „Wiadomo, nigdy nie mamy pewnoki, 

ze mieszkancy sic przylqczq do tej kanalizacji ale ja wystcpujc w imieniu tych 
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mieszkaric6w, ktorzy mnie o to prosili. Take to w ich imieniu walcze. A drugie 

pytanie, to co Pan Starosta wspomnial odnoklie §cie2ek rowerowych, to tutaj ju2 

poruszalem na Radzie Powiatu kilka razy. Chodzi mi o to, ze zostaly wykonane 

gcie2ki rowerowe w Pultusku, teraz na ulicy Mickiewicza, ul. Tysiqclecia, ul. Jana 

Pawla, ul. Kolejowej rownie2 i tak naprawdc te wszystkie §cieZki rowerowe w 

zaden spos6b nie sq. ze sobq polqczone, czyli nie moZna z jednej ulicy przejechaO 

na druga w bezpieczny sposob na rowerze. Tylko trzeba zej§e i przerwae jazde. 

Dlatego chcialem sic zapytae, czy jest jednak jaki§ projekt ,Zeby tak zrobie 

kolejne gcieZki, bo z tego co wiem, to tych sic nie da uratowae, Zeby jednak ten 

rowerzysta mogl przejechae z odcinka na odcinek." 

Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Srodkow PozabudZetowych 

Urzcdu Miasta w Pultusku p. Danuta Lada- poinformowala, iz cyt. „ju2 takie 

rozmowy byly podejmowane. Z tego co wiem, to powiat tez planuje wykonanie 

lqczqcych rond, ktore lqczq jakby te wykonane §cieZki z uzgodnieniem ruchu 

rowerowego. Wiec tutaj to polqczenie jest w planach. Dalej na rok 2020 

planowane jest wykonanie ulicy Wyszynskiego. Problem jest tego typu, ze 

gcieZki rowerowe przecinajq. drogi roZnych wlakicieli, czy to powiatu, czy 

Mazowieckiego Zarz4du Dr6g Wojewodzkich, czy drogi krajowe. Na rok 2020 

planowana jest ulica Wyszytiskiego i ulica Baltazara jeszcze w mie§cie. 

Wystqpili§my ju2 jakig czas temu z pismem do MZDW z propozycjq polqczenia 

tych ciqgow rowerowych, na co byl taki bardzo pozytywny odzew. Byli§my 

nawet w MZDW, rozmawiali§my osobi§cie, ja bylam z Panem Burmistrzem i z 

kierownikiem Grqbczewskim. Sq otwarci na ten temat, poprosili nas o 

sporzqdzenie koncepcji na bazie ktOrej mogliby poiniej przygotowa6 ju2 

polqczenia, wykonae ju2 fizycznie. To wszystko wymaga czasu, wymaga 

uzgodnien ale mamy na uwadze takie logiczne polqczenie tychze §cie.2ek." 

Radny W. Kaczmarczyk- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Patistwo ja te2 

rozumiem, ze chcialoby sic Zeby to postepowanie wyglqdalo wlagnie w ten 

spos6b, ze najpierw robimy to, co jest pod ziemiq, a dopiero potem robimy te 

wszystkie rzeczy, ktore majq. tq komunikacje usprawnie. Nie da sic wszystkiego 
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zrobie. Po pierwsze trzeba tet patrzee na fundusze, jakie mamy zgromadzone i 

jakie motemy pozyskae, a wiec one tet nie idq rownolegle w parze, to najpierw 

robimy tq podstawowq rzecz, czyli kanalizacje, wodociqgi. Znajqc jut po cze§ci 

a mote w dutej czc§ci, strukturc miasta i troszeczke gminy Pultusk, wiem, to 

rowniet w ulicy Bialowiejskiej sq jeszcze stare przylqcza wodociqgowe, ktOre 

nalety wymienie przed zrobieniem jezdni, przed poloteniem nowej warstwy 

zarowno podbudowy jak i tych warstw asfaltowych. My nie motemy tet na silc 

zmuszae wlakiciela przylqcza, motemy na razie prosie go o to, Zeby to przylqcze 

sobie wymienil ale tet nie jeste§my firma charytatywnq, kt6ra to robi za darmo. 

Wiec apelujemy najpierw do mieszkaficow o poprawienie, wykonanie, w tym 

momencie jut pisma zostaly wyslane takie, to wszyscy Ci, ktorzy w ciqgu ulicy 

Bialowiejskiej majq stare przylqcza mogq je sobie wymienie przy naszym udziale 

i naszej pomocy. Oczywi§cie z tych ilu§ os6b zglosily sic dwie. To samo jest 

rowniet przy kanalizacji. Ja rozumiem, to chcialoby sic t eby cala ulica 

Bialowiejska byla skanalizowana ale projekt byl jut ilu§ letni, finanse tee byly 

ograniczone. Udzial §rodkow unii europejskiej tet byl i to znaczny, bo prawe w 

50% dofinansowanie. Z tego wzglcdu robimy tam, gdzie zostaly wskazane, gdzie 

zostaly zaprojektowane jakby pierwsze ulice. Miedzy innymi w tym calym 

projekcie, ktory jest jut praktycznie na ukoficzeniu bo przyszly rok 2020 to jest 

jut zamkniecie calego projektu unijnego, kanalizacji Miasta Pultusk, calej 

urbanizacji miasta. Wia§nie zostaly nam ul. Bialowiejska i ul.Zielona Drotka. 

Dzisiaj patrzqc i oglqdajqc jak wyglqda ul. Zielona Drotka, ile tam jest nastepnych 

uliczek, ktore sic tak rozbudowaly wychodzimy tet naprzeciw mieszkaficom i 

my§lc, to wszystkim nam, to chcemy wykonae wlasny projekt poszczegolnych 

ulic, kt6re bqdt bezpo§rednio lqczq sic z ulicq Bialowiejska badt z Zielonq 

Drotkq, Zeby wiedziee jakie jest zapotrzebowanie, bo tak jak Pan powiedzial, 

niektorym mieszkaficom zalety na tym, Zeby miee nowoczesne odprowadzanie 

gciekow a niektorzy uwatajq, to bylo dobrze za taty , za dziadka to bedzie dobrze 

i teraz wicc nie motemy tego ujednolicae. Chcemy pomoc, robimy projekty, 

zapraszamy wszystkich do konsultacji, je§li sq osoby chgtne to jestem otwarty na 

22 



dyskusje, zapraszam do siebie i bedziemy w miare mo2liwo§ci to prostowae i 

robie tak, Zeby Ci nasi mieszkaricy w koricu mote byli zadowoleni z tego co sic 

tam robi. Wracajqc do ul. Bialowiejskiej samej, firma kiedy wchodzi na budowe 

to zajmuje pas drogowy, musi oddae ten pas w takim stanie w jakim go zastala. 

My§le, Ze do tego my jako przedsiebiorstwo, Zarzqd DrOg jako ten, ktory 

przekazywal, bcdziemy dqZye do tego, Zeby zarowno ul. Bialowiejska jak i 

chodniki wyglqdaly bye mote nawet lepiej ni2 przed przekazaniem do realizacji. 

Nie da sic uniknqe Zeby najpierw zrobie droge a potem inwestowae w to, co jest 

pod jezdniq." 

Radny M.Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „Szanowni Panstwo, Panie Starosto 

mam pytanie, jak jest z tym podatkiem, ktory ostatnio...wla§nie akurat Pan 

Burmistrz przyszedl...z umorzeniem podatku szpitala powiatowego. Bye mote 

sic dowiemy bo taka uchwala intencyjna byla skierowana. Teraz jeszcze mam 

pytania. Poprosilem Pana w imieniu mieszkancow o ulozenie progow 

zwalniajqcych na ulicy Bialowiejskiej. Odpisal mi Pan odpowied2, oczywigcie w 

terminie, wszystko picknie ale nie do korica mi Pan odpisal. Nie uZyl Pan do kolica 

jednego zapisu z zalqcznika, ktory mowi nam o znakach drogowych i o 

wszystkich urzqdzeniach na drogach bo napisal Pan, Ze nie mozna stosowae 

progow zwalniajqcych tam, gdzie kursuje komunikacja publiczna, pasaZerska, 

autobusowa. Tam jest jeszcze dodane „z wyjqtkiem progeny wyspowych". Ja 

kiedy prosilem, poiniej po otrzymaniu tego pisma prosilem t eby ewentualnie 

zastanowie sic nad progami wyspowymi, kt6re umotliwiajq autobusom lagodny 

przejazd, nie naruszajqc komfortu jazdy. Wicc to jest taka moja pro§ba, Zeby 

wzige to pod uwage w tym miejscu na ul. Bialowiejskiej, tarn duo dzieci 

dojeZdZa do BialowieZy, do Trzcirica. Jest tam przystanek, jest przej§cie dla 

pieszych. Po ostatnich zdarzeniach, jakie mialy miejsce na terenie Pultuska z 

udzialem pieszych, naleZaloby to rozwaZye. Kolejna progba, to pasy przejgcia dla 

pieszych na ulicy Tysiqclecia. Tarn jest stare przej§cie wytarte, mote nie do kolica 

zrobione, tak jak naleZy ale ludzie tam przechodzq z przyzwyczajenia. Tam mote 

trzeba postawie jai* barierke Zeby tam nie przechodzili z przyzwyczajenia do 
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Szkoly Podstawowej Nr 3. Tam prosze zwrocie na to uwage, ewentualnie prosze 

o od§wietenie niektorych przej§e na ul. Tysiqclecia. Zwlaszcza tych w nowych 

miejscach bo one juz sq troche powycierane. Gdyby taka byla mo2liwo§e. Pytanie 

jeszcze, czy jest planowany remont ronda Jana Pawla II, tutaj ul. Mickiewicza, 

Jana Pawla i Tysiqclecia. To jest to rondo, to nawierzchnia jest mocno zu2yta. 

Jeszcze jedno pytanie, na jakim etapie trwajq prace dotyczqce drogi Lipniki-

Gromin? dziekuje". 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „rondo Jana Pawla II to jest to przy 

piekarni Bialczak, tak? Bedzie sfrezowane i przebudowane rondo kiedy bedziemy 

wykonywae nakladke na ul. Tysiqclecia. Chcemy to kompleksowo przebudowae." 

Radny M.Cichowicz- zapytal cyt. „A tak orientacyjnie przewidywany termin?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „przyszly rok, nie chce podawae 

konkretnej daty. Je§li chodzi o Stare Lipniki-Gromin to jest dzisiaj na tej drodze 

projektant. Pan Dyrektor jest z projektantem w ciqglym kontakcie to mote powie 

na jakim jest etapie Pan projektant, jakie sq dzi§ prace wykonywane." 

Dyrektor Zarzqdu Dr6g Powiatowych p. M.Kowalewski- poinformowal, 12 cyt. 

„projektant wie, 2e droga ma bye wykonywana i wykonuje prace projektowe". 

Radna M.Chelstowska- poinformowala, i2 cyt. „ja mam zupelnie innq kategorie 

pytania, Panie Starosto, chcialam zapytae w imieniu rodzicow dzieci ze Szkoly 

Podstawowej z mojego terenu czy jest szansa, perspektywa dalsza, bli2sza na 

powstanie nowego profilu szkoly Sredniej, profilu sportowego? Takie jest 

zainteresowanie mlodzie2yirodzicow." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „ju2 takie pytanie kierowala Pani do nas." 

Radna M.Chelstowska- poinformowala, 12 cyt. „tak, na komisji". 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „odpowiemy na pi§mie Pani radnej, 

dobrze ?" 

Radna M.Chelstowska- poinformowala, iz cyt. „dobrze, dziekuje" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „jeSli chodzi jeszcze o komunikacje 

autobusowq to na przyszly rok skladamy wniosek na piee linii. W kazdej gminie 

bedzie autobus o godz. 9.00. Planujemy zlo2ye taki wniosek i o godz. 14.00." 
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Radny W. Zukowski- poinformowal, iZ cyt. „jak jeste§my przy drogach to mam 

pytanie na jakim etapie projektowania jest droga Strzegocin-Ostaszewo od 

Golymina? Jak daleko zaszly te prace?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „zostal ogloszony przetarg na 45 lub 48 

km. Prace projektowe wykonuje kilka firm. Wykonanie tych prac zgodnie z 

umowq ma bye do kofica roku. Takze uwaZam, Ze wszystkie te projekty sq. ju2 na 

ukoticzeniu. Take cierpliwoki, bcdziemy informowae paristwa radnych. Wiem, 

ze sq spotkania z mieszkaficami na tych drogach i sq. uzgodnienia prowadzone 

uzgodnienia. Ale tak jak powiedzialem, te projekty zostanq wykonane do korica 

roku." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iZ cyt. „ jeszcze do pytania Pani radnej 

Chelstowskiej, chcialem powiedziee, mote uAci§lie, Ze z tego co mi wiadomo 

rodzicom zaleZy na powstaniu klasy o profilu sportowym ale §cilej chodzi o pilke 

noZnq. Zeby taka klasa powstala to wraca temat, ktory juz poruszylem rok temu 

czyli boiska, ktore umozliwi w ciqgu roku szkolnego trenowanie. Bo z tego co 

wiem, to dzieci ze Swiercz dojeZdZajq do nas na treningi i my§lq o szkole §redniej 

rownie2 ze wzgledu na to Zeby w pultuskich klubach trenowae. Take chcialem 

tylko u§ciglie, jak bcdzie Pan Starosta na pismo bedzie odpowiadal." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Panstwo, to co panstwo 

podnosicie jest bardzo istotne na etapie projektu, Zeby byl kontakt bezpogrednio 

poprzez Dyrektora Zarzqd Dr6g, kt6ry zlecal i z mieszkancami bo jest kwestia 

zjazdow i innych rzeczy. Ja dam przyklad, jak byla projektowa droga w m. Lipniki 

to zrobili§my zebranie z mieszkaficami, dali informacje ze macie panstwo dwa 

dni na zglaszanie takich czy innych i nie bylo potem uwag. Problemy byly takie, 

ze jeden ma zjazd asfaltowy, drugi z kostki ale to jest bardzo istotne bo jak sic cos 

robi to trzeba to po prostu dograe." 

Radny W. Kaczmarczyk — poinformowal, iZ „I to jest wia§nie ten punkt, ktory jest 

taki newralgiczny, czy lepszy jest zjazd z kostki czy asfaltowy. Wiadomq, Ze 

kostke moZemy zdjqe i odbudowae i to jest to roZnica, Ze sq porownywalne 

koszty a p6Zniej jest latwiej bo kostka jest do odbudowy a asfalt nie." 
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Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamknigcie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, Ze pormdek obrad zostal wyczerpany. 

Podzickowal za udzial w obradach dwunastej Sesji Rady Powiatu i zamknql 

dwunast4 Sesje Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protokol zakoriczono. 

Sesja zakoticzyla sic o godz. 16.15. 

Protokolowala: 

Martyna Laskowska 

Przewodniczyl obradom: 

Tad sz Nalewajk 
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