
Protokol Nr V/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 6 marca 2019r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 14.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, 2e obrady Rady Powiatu 

w Pultusku sq transmitowane i utrwalane za pomocq urzqdzeti rejestrujqcych 

obraz i &wick. 

Nastepnie Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl piqtq Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 ()sob stanowi quorum 

pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, przedstawicieli gmin, 

przewodniczqcych rad gmin, wojtow, stypendystow powiatu pultuskiego, 

zaproszonych goki , przedstawicieli prasy oraz Pana Mieczyslawa Wale§kiwicza. 

Nastepnie Przewodniczacy Rady poinformowal, i2 jest mu bardzo milo, Ze przed 

procedowaniem wlakiwego porzqdku obrad bedq dwie bardzo mile uroczystoki. 

Pierwsza jest zwiqzana z Panem Mieczyslawem Wale§kiewiczem a druga to 

wrcczenie stypendiow Starosty Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk przedstawil zyciorys Pana Mieczyslawa 

Wale§kiewicza. Pan Mieczyslaw obecny na Sali od najmlodszych lat interesowal 

sic pszczelarstwem. Na poczqtku fascynowala go pasieka prowadzona przez 

wujka a gdy otrzymal sw6j pierwszy ul z zamilowaniem i pracowitokiq oddal sic 

swoim pasjom. W wieku 20 lat wstqpil do Powiatowego Kola Pszczelarzy w 

Pultusku. Bral udzial w roZnych szkoleniach i wycieczkach pszczelarzy do wielu 

pasiek na terenie kraju. Systematycznie powickszal swojq pasiekc i w 1968r. 

posiadal juz 30 rodzin pszczelich. Ukonczyl kurs i zdobyl tytul Mistrza 
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Pszczelarza oraz Rzeczoznawcy Chor61) Pszczol. W 1975r. byl 

wspolorganizatorem powolania Wojewodzkiego Zwiqzku Pszczelarzy w 

Ciechanowie wchodzqc w sklad Zarzqdu Zwiqzku. Wowczas powstaly tzn. male 

wojewodztwa , ktorych bylo 49, w tym wojewodztwo Ciechanowskie. W 1982r. 

zostal wybrany na Prezesa Powiatowego Kola Pszczelarzy w Pultusku. W 1983r. 

zostal wybrany na Prezesa WojewOdzkiego Zwiqzku Pszczelarzy w Ciechanowie. 

Obecnie zwiqzek nosi nazwe Zwiqzek Pszczelarzy Polnocnego Mazowsza w 

Ciechanowie i rownieZ jest pod przywodztwem pultuszczaka, bylego 

Komendanta Henryka Krasuckiego. Za aktywnq prace w zakresie rozwoju 

pszczelarstwa zostal wyroZniony srebrnq a nastcpnie zlota odznakq Polskiego 

Zwiqzku Pszczelarskiego. Byl inicjatorem organizacji wielu szkoleri 

pszczelarskich, wycieczek szkoleniowych i ro2nego rodzaju imprez o tematyce 

pszczelarskiej. W 1990 r. zostal wyroZniony medalem a w 2015r. statuetkq im. ks. 

dr Jana DzierZona- jest to ojciec polskiego pszczelarstwa. W 2008r. podczas 

uroczystoki obchod6w 60-lecia dzialalnoSci Powiatowego Kola Pszczelarzy w 

Pultusku polqczonych z ufundowaniem sztandaru Kola zostal wyroZniony 

odznakq honorowq „ZasluZony dla rolnictwa" przyznanq Przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2014r. z powodow osobistych zrezygnowal z funkcji 

Prezesa Zwiqzku Pszczelarzy 1361nocnego Mazowsza w Ciechanowie. Zwiqzek 

doceniajqc wieloletniq aktywnq prace Pana Mieczyslawa nadal mu tytul 

„Honorowego Prezesa Zwiqzku" a Marszalek WojewOdztwa Mazowieckiego 

odznaczyl go medalem „ProMazowia". Pan Mieczyslaw nadal czynnie 

uczestniczy w pracach Zarzqdu Zwiqzku w Ciechanowie. 17 lutego 2019r. Pan 

Mieczyslaw zrezygnowal z funkcji Prezesa Zarzqdu Kola w Pultusku, kt6rego byl 

Prezesem od 1982r., czyli 37 lat. Pan Mieczyslaw rownie2 zostal uhonorowany 

tytulem „Honorowego Prezesa Kola". Stqd dzisiejsza uroczystok bo to jest 

nietuzinkowa postae jeSli chodzi nie tylko o pszczelarstwo ale rownieZ czas 

dzialalnoki i jej szeroki zakres. 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk w imieniu Rady Powiatu, Zarzqdu Powiatu, 

Burmistrza Miasta Pultusk wreczyl upominek oraz podzickowal Panu 
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Mieczyslawowi Waszkiewiczowi za prace, aktywno§6, zaangaZowanie Zyczqc 

duzo zdrowia, przyjemnoki z dzielenia sic pasjq oraz samych udanych zbiorOw. 

Pan Mieczyslaw Wale§kiewicz- poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczqcy, 

Panie Starosto, Pani Wicestarosto, Panie i Panowie radni, zaproszeni gokie, jest 

mi niezmiemie milo uczestniczya w tak wspanialej dla mnie uroczystoki. Ciesze 

sic niezmiemie, ze zostala zauwaZona moja wieloletnia dzialalno§e, ta wynikajqca 

z pasji do pszczelarstwa i ta wynikajqca z dzialalnoki spolecznika na rzecz tej 

wielkiej organizacji pszczelarskiej, nawet czckiowo i w kraju. Pszczola 

towarzyszy czlowiekowi od zarania dziejow. W Starym Testamencie jest 

zapisane, ze pszczola to mucha Boza a mind to Iza BoZa. Natomiast w ksigdze 

przyslow, w Biblii napisano: udaj sic do pszczoly i zobacz jak jest pracowita, jak 

wspanialq wykonuje pracc. Z jej pracy korzystajq i krolowie i prostaczkowie. To 

§wiadczy o tym, ze pszczola jest zauwaZana i szanowana przez wszystkich za to 

co wykonuje. Spelnia dwie zasadnicze funkcje, ktore sq tak istotne w dzialalnoki 

i w Zyciu czlowieka. Pierwsza funkcja to jest ta zapylania wszystkich ro§lin, to 

podstawowa funkcja, ktora decyduje o tym jakie zbieramy plony, jak rozwija sic 

§rodowisko. Jak ksztahuje sic sytuacja w zakresie rozwoju wielu dziedzin w 

§rodowisku, szczegolnie w produkcji rolnej jak rnwnieZ i produkcji ro§lin dziko 

Zyjqcych. Druga funkcja to sq poZytki, kt6re pszczola gromadzi i ktorymi 

obdarowuje ludzi. Pszczola od czlowieka nie potrzebuje nic natomiast daje mu 

corocznq darling w postaci miodu, pylku, pierzgi, propolisu, jadu pszczelego, 

owocku i wszystko to co w tej chwili zaczyna bye bardzo doceniane. W 

medycynie jest powr6t do tych produkt6w, kt6re kiedy§ byly tak powszechnie 

stosowane. Jako galqi specjalna rolnictwa powinna bye bardzo zauwazona a 

roZnie z tym bywa. W Polsce i generalnie na terenie naszego powiatu mamy w 

miarc poprawnq wspolprace z wiadzami powiatu i gmin, choe nie wszystkich , z 

ubolewaniem chcialbym powiedziee, ze na spotkaniu o ktorym mowil Pan 

Przewodniczqey czyli na walnym zgromadzeniu 17 lutego br. w tej Sali 

zaproszeni byli rownieZ w6jtowie i zaszczycil nas tylko Pan Burmistrz Miasta i 

Gminy Pultusk za co serdecznie dziekujc. Natomiast nie zauwaZyli§my wojtow 
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ani ich przedstawicieli z terenu powiatu. Pozostawiam to bez komentarza, myglc, 

ze palistwo Radni reprezentujqcy te gminy wezmq to pod uwage. Zalezy nam na 

tym 2eby ta wspolpraca z gminami dobrze sic ukladala. Tu nie chodzi o pieniqdze, 

chodzi o szeroko pojetq. wspolpracc na rzecz ochrony grodowiska, rozwoju 

produkcji rolnej i ochrony pszczoly miodnej. W tej chwili sq dwa podstawowe 

zagrozenia dla pszczol, to jest nadmierna niekontrolowana chemizacja rolnictwa 

i sq to choroby pszczol. Pszczoly jako Zywy organizm chorujq tak jak chorujq 

ludzie i majq wiele chor6b, kt6re dziesiqtkujq. Dlatego mogc zapewnie, ze my 

jako pszczelarze uczynimy wszystko Zeby pszczoly utrzymae i te pasieki 

rozwijae. Mygle, ze na terenie powiatu wychodzi nam to doge dobrze. Mamy 

zrzeszonych stu pszczelarzy, czlonkow kola, ktorzy posiadajq 2,5 tysiqca rodzin 

pszczelich. Mygle, ze jest to znaczna pozycja i ze strony pszczelarstwa 

zaangaZowanie jest dune. Liczymy tylko na wsparcie i pomoc zar6wno wladz 

panstwowych jak i samorzqdowych. Mygle, ze ta wspolpraca bcdzie ukladala sic 

dobrze. Ja jako emeryt, ktory juZ jest na tej ostatniej fazie swojego dzialania bcdc 

sic teZ staral w to wszystko wlqczye. Ciesze sic bo ja mam nastcpcc i moja pasieka 

bcdzie istniala i bcdzie funkcjonowala. Jeszcze raz pragnc serdecznie 

podziekowae panstwu za tak mile wyroZnienie, traktuje to tak, ze jest to 

wyroZnienie dla calej mojej organizacji pszczelarskiej, ktorq reprezentujc i zrobie 

wszystko aby z tq organizacjq bye do ostatnich chwil w Zyciu. Dzickujc bardzo." 

Przewodniczqcy Rady T.Nalewajk- cyt. „Panie Mieczyslawie ja spuentujc Pana 

wypowied2 bo Pan tak szeroko mowil nt. pszczol. Powiem tak i myglc, Ze jest to 

najbardziej do zapamietania „kto mind lyka jak koli bryka" i tyle. Takze 

wszystkiego dobrego Panie Mieczyslawie". 

Przewodniczqcy Rady wraz ze Starostq Pultuskim oraz Wicestarostq Pultuskim 

wrcczyli Panu M. Walegkiewiczowi tabliczkc pamiqtkowq oraz upominek. 

Nastcpnie Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk udzielil glosu Sekretarzowi 

Powiatu Pani Katarzynie Jankowskiej. 

Sekretarz Powiatu Pani Katarzyna Jankowska- cyt. „Panie Przewodniczqcy, 
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Szanowni Panstwo, jest mi niezmiernie milo poinformowae, ze po raz kolejny w 

ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniow oraz na podstawie 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniow" oraz „Regulaminu w 

sprawie przyznawania stypendiow sportowych" przyznane zostaly stypendia 

Starosty Pultuskiego. Otrzymali je uczniowie, ktorzy w I semestrze roku 

szkolnego osiqgncli §redniq ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, ktorzy mom. sic 

pochwalie osiqgnicciami w dziedzinie sportu. Takich uczniow w naszych 

szkolach mamy 14cznie czterdziestu. 

W Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w Pultusku stypendium za 

bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: 

1. Gabriela Karkowska 

2. Julita Pawlak 

3. Piotr Baprawski 

4. Damian Kiela 

5. Zuzanna Kaim 

6. Pola Wojtowicz 

7. Zuzanna Charzyfiska 

8. Wiktoria Drobot 

9. Dominik Nuszkiewicz 

10. Karolina Gwiazdowska 

11. Aleksandra Jaworska 

12. Natalia Kosakowska 

13. Malgorzata Piefikosz 

14. Karolina Parzychowska 

15. Natalia Szymanska 

16. Alicja Zawisza 

17. Karolina Ambroziak 

18. Katarzyna Kordowska 

19. Amanda Orlowska 
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20. Agnieszka Piekarska 

21. Natalia Wysocka 

Sekretarz Powiatu Pani K. Jankowska poprosila o wystapienie wraz z uczniami 

Dyrektora Liceum Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi Pania Barbare Meredyk 

a Przewodniczacego Rady Powiatu Pana Tadeusza Nalewajka oraz Staroste 

Pultuskiego Pana Jana Zalewskiego o wreczenie stypendiow. 

W Zespole Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku 

stypendium za bardzo dobre wynik w nauce otrzymali: 

1. Konrad Holender 

2. Patrycja Zadworna 

3. Karolina Morawska 

4. Ilona Ogrodnik 

5. Weronika Niegocka 

6. Aleksandra Malicka 

7. Ewa Rosiliska 

8. Weronika Szymariska 

9. Patrycja Borek 

Sekretarz Powiatu Pani K. Jankowska poprosila o wystapienie wraz z uczniami 

Dyrektora ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku Pana Jaroslawa Druchniaka. 

W Zespole Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku stypendia za bardzo dobre 

wyniki w nauce otrzymali : 

1. Dagmara Pigtkowska 

2. Roksana Mielczarczyk 

3. Wiktoria Krol 

4. Weronika Luniewska 

5. Wiktoria Zderka 
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Sekretarz Powiatu Pani K. Jankowska poprosila o wystapienie wraz z uczniami 

Dyrektora ZS im. im. Boleslawa Prusa w Pultusku Pania( Dorote Orlowski. 

Stypendium ZA OSIAGNIKIE WYSOKICH WYNIKOW 

SPORTOWYCH otrzymali: 

W Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w Pultusku: 

• Zuzanna Kaminska 

• Igor Wielechowski 

W Zespole Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: 

• Bartlomiej Kobylinski 

• Daniel Gerek 

W Zespole Szkal im. Boleslawa Prusa w Pultusku: 

• Hubert Sokolowski 

Sekretarz Powiatu Pani K. Jankowska — poinformowala, iZ bardzo serdecznie 

gratuluje stypendystom, nauczycielom, rodzicom uczniow, Zyczac dalszych 

sukcesow. 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil 5-minutowq przerwc. 

Po Przewie Przewodniczqcy Rady wznowil obrady. 

(na sale weszla radna K. Estkowska oraz radna E. Gqsecka. Od tej chwili w 

posiedzeniu uczestniczy 17 radnych. ) 

Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 radni otrzymali porzqdek Sesji. Zapytal 

czy sq. wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad? 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian, 

7 



porzadek Sesji bydzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na 

posiedzenie Rady. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych. 

3. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

4. Sprawozdanie z dzialalnoki Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku za rok 

2018. 

5. Sprawozdanie z dzialalnoki Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

za rok 2018. 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Panstwowej Stray PoZarnej w 

Pultusku o stanie bezpieczenstwa, ochrony przeciwpoZarowej, zagroZeniach 

pozarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu 

pultuskiego. 

7. Sprawozdanie z wysokoki §rednich wynagrodzen nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placOwkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

8. Podjccie uchwaly w sprawie okre§lenia zadan finansowanych w 2019r. 

ze §rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i 

finansowania zadania publicznego. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

11. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 

grudnia 2018r. 

12. Podjycie uchwaly w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 
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13. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno§e Dyrektora 

Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku. 

14. Podjecie uchwaly w sprawie okre§lenia zasad wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwalodawczej przyslugujqcej mieszkancom powiatu 

pultuskiego. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady 

Powiatu. 

16. Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu. 

17. Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu 

powiatu. 

18. Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

19. Zamkniccie Sesji. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktOw porz4dku Sesji 

Przewodnicz4cy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienie 

opinii Komisji, ktore odbyly sic przed rozpoczeciem Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczqza Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyne Estkowskq, 

poinformowala, iZ Komisja Spraw Spolecznych obradujqca 27 lutego br,. 

pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

iZ 27 lutego 2019r. obradowala Komisja Bezpieczenstwa. Wszystkie tematy, ktore 

byly przedmiotem obrad Komisji i sq. w porzqdku dzisiejszej Sesji Komisja 

zaopiniowala pozytywnie. 

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata 

Chelstowska — poinformowal, i2 Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

pozytywnie zaopiniowala tematy bedace przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 27 lutego 

2019r. 
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Przewodniczqcy Komisji BudZetu i Finansow Pan Wojciech Zukowski, 

poinformowala, iz Komisja BudZetu i Finansow obradowala na posiedzeniu w 

dniu 27 lutego 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce 

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z dzialalnoki Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku za rok 

2018. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz Komisja Bezpieczenstwa to Komisja w 

ktorej Przewodniczqcym jest Pan Starosta i dziala niezaleZnie od pozostalych 

Komisji Rady. 

Nastcpnie zapytal czy kto§ z Panstwa, chcialby zabrae glos w powy2szej sprawie? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy poinformowal, iz zgodnie ze statutem 

sprawozdanie przyjmuje sic w formie zapisu do protokolu. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z dzialalnoki Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

za rok 2018. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy poinformowal, iz cyt. „zgodnie z § 15 

statutu Rada Powiatu w formie zapisu do protokolu przyjmuje informacje o pracy 

powiatowych jednostek, slu2b, inspekcji i straZy. Take informacja zostala 

zaprotokolowana i przyjeta". 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja Komendanta Powiatowego Palistwowej Straiy Pozarnej w 

Pultusku o stanie bezpieczenstwa, ochrony przeciwpoiarowej, zagroieniach 

poiarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym 

powiatu pultuskiego. 
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Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 pisemna informacja Komendanta zostala 

omowiona na posiedzeniu komisji. Nastepnie zapytal czy kto§ z Paiistwa, chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy poinformowal, iz informacja zostala 

przyjeta zapisem w protokole dzisiejszej Sesji. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz sprawozdanie Szanowni Radni omowili 

na posiedzeniu Komisji. Nastcpnie zapytal czy kto§ z Panstwa, chcialby zabraC 

glos w powyZszej sprawie? 

Wobec braku dyskusji sprawozdanie zostalo przyjete. 

Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie okre§lenia zadan finansowanych w 2019r. 

ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepeinosprawnych. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy poinformowal, iz zgodnie ze nowym 

statutem przyjctym w grudniu przed przystqpieniem do procedury glosowania nad 

projektem uchwaly nie zachodzi obowiqzek czytania w calogci projektu uchwaly. 

Jegi palistwo bcdziecie uwaZae to ja bede odczytywal jegli nie widze wnioskOw 

to po prostu przeczytam numer uchwaly, czego dotyczy, wykonanie komu sic 

powierza bo to jest bardzo istotne i kiedy uchwala wchodzi w zycie. 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwata Nr V/36/2019 zostala podjeta. 
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Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia 

i finansowania zadania publicznego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie uchwaly? 

Radny P. Brodzki- cyt. „ja chcialem sic zapytae bo poprawa warunkOw 

komunikacji rowerowej to jest priorytet na najbliZsze lata, chodzi to o 

bezpieczenstwo mieszkancOw , zwlaszcza tych najmlodszych. Wiadomo, ze w 

tym okresie wiosenno-letnim mieszkancy chetnie korzystajq z tej formy 

komunikacji, dlatego bardzo sic ciesze, ze te sciezki rowerowe powstanq przy 

tych wspomnianych drogach. Chcialem tylko sic zapytae, czy te inwestycje sq 

zaplanowane jako dlugofalowy i kompleksowy projekt, ktorego celem bedzie 

powstanie calej sieci komunikacji rowerowej w naszym mie§cie, kt6ra umozliwi 

plynne poruszanie sic rowerem po miejscowo§ci, czy taki plan wspolnie z 

miastem powstal i w powiecie, jak to wyglqda?" 

Starosta Pultuski- cyt. „Taki plan powstal, dzi§ powiat realizuje na 

ul. Mickiewicza §cieZkc rowerowq, jak i chodnik na odcinku 2 km. Jak Pan radny 

sic pewnie zapoznal, takie §cieZki rowerowe 1)04 na ul. Jana Pawla II, 

ul. Bartodziejskiej, ul. Gajkowicza, takze w miarc moZliwoki pozyskania 

§rodkow, je§li drogi bedq modernizowane na terenie miasta Pultusk, takie §cieZki 

zamierzamy teZ budowae." 

Radny P. Brodzki- cyt. „czyli rozumiem, ze praca ma na celu aby te wszystkie 

§cieZki byly ze sobq polqczone, tak?" 

Starosta Pultuski- cyt. „Tak, o ile bedzie to moZliwe. Musimy pamictae o tym, ze 

musi na to pozwalae pas drogowy , musi bye grunt wlasno§ciq powiatu. Je§li sic 

bcdq miekily §cieZki rowerowe to takie bcdq. budowane". 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania 

publicznego i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 
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Za glosowalo 
	

17 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr V/37/2019 zostala podjeta. 

Ad. 10 

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? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego. i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr V/38/2019 zostala podjeta. 

Ad. 11 

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? 

Radny M. Barscz- cyt. „W zwiqzku z tym, iz przeglqdajqc projekt uchwaly nie 

zauwaZylem, Zeby byly zwickszone §rodki dla Zarzqdu Dr6g Powiatowych w 

Pultusku. W zwiqzku z tym wiadomo, jaki jest teraz okres czasu, przemierzamy 

te odcinki drogowe, na pewno jest sporo wyrw, niedomagania w tych drogach. 

W zwiqzku z tym, czy te §rodki, ktore akurat sq, Pan Dyrektor ZDP akurat jest, sq 

wystarczajqce do poprawy nawierzchni utrzymania drog, czy teZ nie.?" 

Starosta Pultuski - cyt. „nie bylo potrzeby Panie radny przesuwania grodkow gdyZ 

sq oszczednoki z zimowego utrzymania dr6g. Jegli Pan Dyrektor bedzie 
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wnioskowal o dodatkowe §rodki, to takie sic znajdq w budZecie. Budzet Zarzqdu 

Drog Powiatowych zostal zwiekszony na dzieti dzisiejszy o 500 tys. zl na 

wykonanie projekt6w dokumentacji." 

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. M.Kowalewski- cyt. „tak jak Pan 

Starosta powiedzial , je§li bcdzie taka potrzeba wowczas wystqpie z wnioskiem o 

zwickszenie §rodkow." 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

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

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr V/39/2019 zostala podjeta. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze Komisja Skarg Wniosk6w i Petycji 

zaopiniowala uznanie skargi zlozonej na Staroste Pultuskiego bez rozpoznania i 

zioZyla stosowny projekt uchwaly w tej sprawie. ROwnie2 pozostale Komisje 

Rady Powiatu zaopiniowaly pozostawienie skargi bez rozpoznania. 

Nastepnie Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmariski- cyt. „Szanowni Panstwo my§lc, ze powinni§my unikao w 

ogole sprawy, wniosku pozostawienia bez rozpoznania, ale to jest taka moja 

refleksja. Je§li chodzi o paristwa propozycje, nie mowic o zarzutach do Komisji, 

bo wszystkie procedury sq, je§li chodzi o procedury w tej konkretnej sprawie. Bo 

rzeczywikie panstwo wezwali skarZqcego zgodnie z art 9 rozporzqdzenia 

Ministra, wezwalikie panstwo skarZqcego do vvyja§nienia lub uzupelnienia o 

jakie to rzeczywikie chodzi sprawy. Natomiast zastanawiam sic nad jednq rzeczq, 

czy paristwo rozpatrywali skargi, co do ktOrych skarzqcy ma wqtpliwoki je§li 
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chodzi o odpowiedzi, bo bez wzglcdu na ich ilo§e, to mamy obowiqzek jako 

organy administracji samorzqdowej odpowiedziee. Nie patrzqc na to, czy to jest 

skarga zasadna, czy bezzasadna to mamy obowiqzek odpowiedziee. Czemu sluZy 

to wyjakiienie Komisji, ze 55 wnioskow w 2018r. ten wiakiie skarZacy zloZyl , 

bo to jakby nie jest przedmiotem, mote bye nawet 1500 wnioskow i my musimy 

odpowiedziee, jako organy administracji samorzqdowej. Wiec jakby nasuwa mi 

sic pytanie, bo rzeczywikie proceduralnie paristwo dopelnilikie wszystkich 

formalnoki. Skoro skar2qcy nie uzupelnil wyjakiien, zatem moZna uznae jq za 

skargc bez rozpatrzenia. Natomiast pytanie moje nasuwa sic, czy rzeczywikie 

wszystkie odpowiedzi na wnioski byly satysfakcjonujqce, czy wyczerpujqce. To 

jest pierwsza sprawa i druga sprawa, czy palistwo analizowalikie takie 

odpowiedzi i pytania, bye mote trzeba zaprosie osobe skaitqcq i wyjakiiae, tu 

mam wqtpliwoki. Rzeczywikie wszystkie procedury zostaly wyczerpane je§li 

chodzi o osobe skar2qcq. Oczywikie proceduralnie do tej skargi nie mam nic, 

natomiast czemu sluZylo, jakby wymienienie ile to wnioskow wplynclo od tej 

osoby w danym roku, bo 62 wnioski w 2017r., 55 w 2018r., nie wiem czemu to 

sluZy , bo nie ma nic jegi chodzi o przedmiot tej sprawy, nie wnosi nic, ani 

pozytywnie, ani negatywnie. Czyli tu moje wqtpliwoki sq, czy rzeczywiki 

odpowiedzi Pana Starosty, pracownikow Pana Starosty byly rzeczywikie 

wyczerpujqce." 

Starosta Pultuski- cyt." my§lc, ze byly wyczerpujqce, bo tych skarg byloby 55 a 

czemu to mialo sluZye? MoZe Komisja chciala zaznaczye, ze po czcki jako urzqd 

jestekny nykani, bo pytania pojawiajq sic to same wielokrotnie. Dzi§ jeden 

urzednik zajmuje sic tylko odpowiedziami na moZna powiedziee powtarzajqce sic 

pytania. Dlatego mote w uzasadnieniu bylo wskazane, ze wlakiie ten skar2qcy 

zadal tyle pytaii." 

Radny K. Lachmanski- cyt. „trudno powiedziee, czy to jest nekanie, czy nie. 

Natomiast jaki§ wqtpliwoki ten skar2qcy wnosi. Ja nie mowic, ze palistwo nie 

zachowalikie procedur, bo procedury zostaly zachowane natomiast zwracam sic 

do Komisji, do organow Panu Starokie podleglych, bo zdaniem Pana Starosty to 
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jest nckanie a mote to nie jest nckanie, czy Komisja rzeczywikie rozpatrywala 

wszystkie te wnioski. Mona miee pojccie wzgledne, ja nie znam sprawy, jakie 

to byly sprawy stud te2 mam wqtpliwoki. Skoro skar4cego nie satysfakcjonuj4 

te odpowiedzi, to bye mote to jest racja. Ja nie odnosze sic do tej ostatniej skargi 

bo proceduralnie rzeczywikie panstwo wyczerpalikie procedury 

administracyjne natomiast pytanie czy rzeczywikie odpowiedzi sq mote nie tyle 

satysfakcjonuj4ce co wyczerpujqce temat." 

Starosta Pultuski- cyt." pytania zadawane Starokie sq tak nieprecyzyjne, ze 

bardzo trudno nieraz jest odpowiedziee precyzyjnie wiec wtedy niektOre 

odpowiedzi sq lakoniczne ale nie wiemy o co konkretnie pytaj4cemu chodzi. Tak 

bardzo czesto jest." 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ja sic zgadzam z Krzysztofem, ze procedury zostaly 

zachowane i to nie ma wqtpliwoki ale takie mam wrazenie ale mote pytania 

najpierw do Pana Starosty, ile takich skarg §rednio wplywa na Pana Staroste w 

roku lub na dyrektorow jednostek, czy ma Pan takg wiedzg? Tak §rednio, z 

tolerancjq do 10. Ile jest mote takich zasadnych w ciqgu roku?" 

Starosta Pultuski- cyt." zasadnych nie bylo a ile wplywa? Trudno mi powiedziee, 

50 rocznie ale nie skarg, to sq zapytania." 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ale to zapytania w formie podania informacji 

publicznej, tak?" 

Starosta Pultuski- cyt." Tak, skarga byla pierwsza na Staroste" 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ dobrze a czy Urzqd Starostwa ma jakie procedury 

pouczenia skar24cych o moZliwoki uczestniczenia w pracach Komisji? Czy jest 

taka procedura?" 

Starosta Pultuski- cyt." Nie , my§lc, ze §wiadoma jest osoba, ktora zadaje pytania, 

ze ma prawo uczestniczenia w Komisjach i uczestniczy." 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „je§li mozna sic wtrqcie to zapis jest 

bardzo precyzyjny tj. wedlug uznania Komisji Skarg i Wnioskow. JeZeli sobie 

zaZyczy to wtedy ze skar4cym rozmawia. Je§li nie to wystarczq ich odpowiedzi 

czy wyja§nienia organow wykonawczych, tak jak Pan Radny Lachmanski 
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zauwaZyl, Starosty i Zarzqdu. Je§li ma dostateczna ilosc wiedzy, nie jest to 

obowiqzek ale Komisja mote. To jest nowy punkt jeSli chodzi o rozstrzyganie i 

opiniowanie. Jeszcze jedna sprawa, propozycja komisji to jest propozycja a rada 

glosuje i jak zaglosuje to wtedy jest obowiqzujqce to co wynika z glosowania, 

Zeby byla jasnok sprawy. Najwiekszq wiedzy silq rzeczy ma komisja bo uzyskuje 

wyja§nienia, mote porozmawiae bezpogrednio tylko jest jeszcze jedna kwestia, to 

co paristwo podnosicie, procedury rzetelnoki a satysfakcji z tej drugiej strony, 

czy to jest satysfakcjonujqce, tego sic nigdy nie zmierzy, bo mozna pisae bez 

opamictania i zawsze miee niesatysfakcjonujqca odpowied2. To sq dwie rowne 

kwestie, tylko z tego co patistwo podpowiadacie nie mote bye to bezdusznok 

urzednika. Ja to tak nazywam i tyle. Dziekujc" 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ja rozumiem Pana, nie ma obowiqzku zapraszania, 

informowania ale bye mote naleZaloby sic zastanowie i w statut wpisae albo w 

Regulaminie." 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „ ale to jest w statucie" 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ moze zaprosie ale nie musi. Moze dobra praktyka by 

nakazywala Zeby pouczae takq osobe, ze moZe brae udzial bo nie kaZdy...ja nie 

mOwic teZ Zeby zapraszae, podawae konkretnq date tylko pouczye 

zainteresowanego, ze taka informacja o tym kiedy taka Komisja, kazda Komisja 

bo to nie chodzi mi o samq Komisje Skarg i Wniosk6w tylko kaZda, Zeby taka 

informacja pojawila sic w Biuletynie Informacji Publicznej. W momencie kiedy 

skarga wplywa, w tym samym dniu idzie pouczenie o przyslugujqcym prawie 

uczestniczenia." 

Radny W. Zukowski- cyt. „musze Panu powiedziee, ze na jednq skargy na 

Dyrektora ZDP zaprosili§my Paniq SkarZqcq, ktora z nami rozmawiala. A tutaj w 

tej skardze to nie wiedzieli§my o jakie dokumenty chodzi, wystosowaHmy pismo 

Zeby Pan nam wyja§nil o co chodzi, w tej sprawie nie dostali§my odpowiedzi i nie 

bylo efektu." 

ZL- cyt. „w tej skardze wszystko jest wyszczegolnione o jakie pisma...." 

Przewodniczqcy Rady- cyt. „dobrze ale Panie Lachowski, Pan nie jest 
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uczestnikiem dyskusji." 

ZL- cyt. „ dobrze, tak jest..." 

Przewodniczqcy Rady- cyt. „Na Komisji, gdyby Pana poprosila takq zachowajmy 

procedure. Ja jestem tu od tego Zeby tu pilnowae procedury i porzqdku. Prosze 

Pan Cichowicz" 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ja rozumiem, ze Pan tu nie zachowal sic zgodnie z 

prawem czyli nie odpisal paristwu na pytanie, nie doprecyzowal ale bye mote 

gdyby uczestniczyl w takiej komisji, chociaZby w ktorej ja biorc udzial, bye mote 

takie vvyja§nienia by padly. Dlatego ja mam wqtpliwo§ci, co do podjecia decyzji. 

Czy pozostawie tq skarge bez rozpoznania, bo tak naprawde nie mam ku temu 

podstaw, nie mom tego ocenie racjonalnie. Bo ja mam suche pismo, suchq 

uchwale, projekt uchwaly i tak naprawde tej decyzji nie mom szczerze ..... " 

Radny W. Zukowski- cyt." Bo tak naprawdc to nie wiadomo bylo o co chodzi...',  

Radny M.Cichowicz- cyt. „no wla§nie nie wiadomo bylo o co chodzi a mote takie 

wyjagnienia by zloZyl Pan skarZqcy, ja nie mowie konkretnie o tej skardze tylko i 

wylqcznie, tylko o wszystkich skargach jakie beda wplywaly." 

Radna R. Krasucka- cyt. „ja rozumiem Pana intencje Panie Radny tylko, ze 

procedowae i nad tym sic zastanawiae, czy jest bezzasadne, czy zasadne to trzeba 

miee powod, przyczyne i nad tym procedowae. Je§li nie ma nic dalej na kartce 

napisanego, u konkretyzowanego to jak komisja mote cog wnioskowae. Je§li by 

wplynelo na pi§mie, zapraszamy pana i rozmawiamy, jak to ma miejsce w innych 

sytuacjach. Natomiast prosze zrozumiee te2 nas, ze tez opieramy sic na 

dokumentach, bo slowa to sq. slowa. Natomiast je§li by Pan uzupelnil to z calym 

szacunkiem Komisja oczywi§cie, by Pana zaprosila bo my rzetelnie staramy sic 

w tym skladzie naprawde rozwaZae dobro petenta, mieszkafica, kaZdego. Wobec 

powy2szego uwaZam, ze w tym momencie my wiemy, ze proceduralnie jest 

wszystko dobrze, mamy podobne odczucia. Natomiast nad czym tu procedowae 

jak nie ma nic konkretnego." 

Radny M.Cichowicz- cyt. „ja nie podwaZam rzetelno§ci Komisji i checi 

wyja§nienia tej sprawy tylko ja osobi§cie mam problem z tym jakq decyzje pod*, 
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czy zaglosowae za odrzuceniem tej skargi calkowicie bez rozpatrywania, czy sic 

wstrzymae czy bye przeciw bo tak naprawde nie znam szczegolow sprawy." 

Radna R. Krasucka- cyt. „ ja Pana doskonale rozumiem ale po to jest Komisja 

Skarg i Wnioskow, Zeby przedstawie radnym konkretnq propozycje. Bo my teZ 

musimy sic opierae na dokumentach i paristwo te2, natomiast je§li ma Pan 

wqtpliwo§ci to zawsze bedzie mial Pan wqtpliwo§ci. Ja te2 powtarzam, ze my teZ 

mamy wqtpliwo§ci ale nad czym§ musimy procedowae. Nie wiemy, co kto ma na 

my§li. My musimy pracowae na dokumentach. Pani w nastepnej skardze, ju2 

pOjdc do przodu, mieli§my spotkania z paniq takze nie wszedzie sic da, ale je§li 

sq dokumenty plus jeszcze osoba, to dzialamy. Natomiast jest dokument 

przedstawiony i do tego trzeba sic odnie§e a wqtpliwo§ci zawsze bcdziemy Pan 

mial, natomiast ma Pan prawo „za", „przeciw" albo „wstrzymuje sic"." 

Radny M.Cichowicz- cyt. „Zeby koriczye, nie przedluZae to mote warto sic 

wla§nie zastanowie nad tq propozycjq i zmienie to i pouczae takie osoby, jeZeli 

przyjdq wyja§niq, jeZeli nie przyjdq to nie majq obowiqzku ale na pozostale 

komisje, chodzi glownie o to pozostale, nie tylko Komisje Skarg i Wnioskow" 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „ale nie, to zaprzecza idei, po to jest 

Komisja Skarg i Wnioskow Zeby rozpatrywala skargi i wnioski. Tak jak 

powiedzialem, jest kwestia procedury to jest jedna sprawa a satysfakcji piszqcego 

to jest druga sprawa i to nigdy nie znajdzie sic zlotego §rodka. Znajdzie sic to co 

Pani RoZa Krasucka powiedziala, na dzien dzisiejszy Komisja Skarg i Wnioskow 

nie ma informacji czy wiedzy co ma rozpatrywae, czy ja to dobrze zrozumialem?" 

Radna R. Krasucka- cyt. „tak". 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „bedzie uzupelniony material, bcdzie 

Komisja reagowae". 

Radna R. Krasucka- cyt. „jest Panie Przewodniczqcy zloty §rodek, wszystkich 

radnych Rady Powiatu zaprosie do pracy w Komisji Skarg Wnioskow i Petycji, 

bardzo prosze, jestem nawet za." 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „sluchajcie bylo tak, to jest przepis, nie 

podoba sic, odwolae i zmienie komisje bo na czymg musimy sic opierae. Teraz 
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druga kwestia to jest podstawowa, teraz komisja daje opinie a kaZdy z nas glosuje 

tak jak uwaZa. To nie jest wiqZqce dla rady czy organu stanowiqcego." 

Radny K. Lachmaliski - cyt. „ja chcialem sic upewnie o Komisje, przecieZ jest 

ogloszenie na BIP wicc mozna sobie przyjk i zalatwiamy temat wszystkich 

komisji. Natomiast ja my§lc, ze patrzqc na intencje Pana Cichowicza to chodzi o 

to, ze to jest wola Komisji jeli chodzi o zapraszanie skarZqcego, ja my§lc, ze o 

takq rzecz chodzi, jeZeli sic mylc to mnie Pan Marcin poprawi, natomiast dobrze, 

ze Pani RoZa jako czlonek tej Komisji mOwi, ze ma watpliwo§ci bo zawsze mamy 

wqtpliwo§ci. Natomiast idea jest taka Zeby pouczae, w momencie wplyniccia 

skargi, ze na BIP bedzie rownieZ termin posiedzenia Komisji Skarg i Wnioskow. 

Chce to nie przyjdzie natomiast zwalniamy sic z pewnego obowiqzku. Druga 

sprawa...na pi§mie trzeba, bo Pan mowil, ze na pi§mie, ze ma prawo uczestniczye 

i w tym momencie zamieszczamy na BIP i zalatwiamy tc sprawc. Ale tego ze 

np. jeZeli wzywamy skarZqcego do stawienia sic na takq Komisje, on mogl 

zachorowae, mogla bye jaka§ zwloka w dostarczeniu listu..." 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „Prosze o lepsze slowo bo wzywanie to 

jest sqdowe." 

Radny K. Lachmariski - cyt. „ Komisja Skargi Wnioskow to raczej wzywa, tak mi 

sic wydaje. Ale my§le, ze nad czym§ takim naleZaloby sic zastanowie. Czy 

rzeczywigcie nie przekazywae takiej informacji, ze posiedzenie Komisji odbcdzie 

sic zgodnie z ogloszeniem na BIP. Wiec bye mote cos takiego mozna rozpatrzee 

i wtedy w regulaminie takiej komisji mozna to zamie§cie. Natomiast to, czy Pani 

radna Krasucka powiedziala to wqtpliwo§ci, zawsze bcdq, bo nie mowimy o 

procedurach w konkretnej tej sprawie, tej skardze ostatniej, mowmy tylko czy 

rzeczywi§cie odpowiedzi Pana Starosty byly merytoryczne czy byly rzeczywi§cie 

na temat. Wicc o tym jakby tylko dyskutujemy, czy Komisja to rozpatrywala 

natomiast nie podwaZamy Komisji, sami opiniowali§my jednoglo§nie wicc my§le, 

ze to nie ma problemu." 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „proszc panstwa, ja kilkanakie lat 

przyjmowalem skargi i wnioski i nie zdarzylo mi sic Zeby ktog do korica byl 
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usatysfakcjonowany bo taka jest rzeczywistok. Kwestia doglebnego to co 

paristwo mowicie wyja§nienia tematu i nic wiecej. Czy skoriczyli§my dyskusje 

nad tym punktem? Proponuje podjccie uchwaly" 

Radny K. Lachmanski - cyt. „wicc bye mote warto by bylo sic zastanowie kiedy§ 

nad taka dyskusja, czy nie zmienie zapisow w regulaminie komisji skarg i 

wnioskow i czy takiej informacji nie dawae skarZacemu i umieszczae na BIP 

terminu posiedzenia Komisji Skarg i WnioskOw. Wiec ja bym wnosil do Pana 

Przewodniczacego Zeby mote pomy§lee nad takim, nad wnioskiem Pana Marcina 

Cichowicza, 2e moze warto byloby sic nad tym zastanowie. Dzickuje" 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicz4cy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania i zarzadzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	10 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	7 radnych 

Uchwala Nr V/40/2019 zostala podjeta. 

Ad. 13 

Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoie 

Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku. 

Przewodniczacy Rady zapytal czy sa pytania w sprawie uchwaly? 

Radny W. Zukowski- cyt. „na Komisji byla Pani skarZaca, zloZyla wyja§nienia, 

nie podobal sic tej Pani chodnik, ze jest polozony naprzeciwko jej dzialki i ze jest 

parking ale on jest wlasno§cia 	,, 

Przewodniczacy Rady T. Nalewajk- cyt. „Szanowni Panstwo powiem wprost, ze 

jak mowilem wcze§niej, ze akurat to skarga po rozmowie z Pania zostala 

wykonana, nie moZna przyjmowae, ze Komisja ma jakie§ niecne zamiary tylko 

jak bylo to moZliwe, malo tego jak...bo to dotyczy znanej mi drogi w Lipnikach 

Starych i nie ma to zlotego §rodka nigdy, nie ma zlotego §rodka, jedna strona 

bedzie zawsze nieusatysfakcjonowana. Czy ktos z Patistwa ma jeszcze cos do 
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dodania w tej kwestii?" 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnok Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych 

w Pultusku i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr V/41/2019 zostala podjeta. 

Ad. 14 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie okreglenia zasad wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwalodawczej przyslugujgcej mieszkancom powiatu 

pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

okre§lenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej 

przystugujqcej mieszkancom powiatu pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr V/42/2019 zostala podjeta. 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady Powiatu i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjyciem. 
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Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr V/43/2019 zostala podjeta. 

Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Informacja zostala przyjeta. 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „w okresie od 19 grudnia 2018r. czyli 

od momentu ostatniej Sesji, Zarzqd Powiatu odbyl sic trzykrotnie je§li chodzi o 

zmiany budZetu tj. 19 grudnia 2018r. - dokonano podzialu rezerwy celowe w 

wysokoki 12 147z1, ktorq przeznaczono na zadania o§wiaty i wychowania oraz 

edukacyjnq opieke wychowawczq w szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach 

wychowawczych placowkach wychowawczych. Je§li chodzi o pomoc zdrowotnq 

dla nauczycieli to byla to kwota 4800z1 i dokonano regulacji wynagrodzen 

nauczycieli je§li chodzi o zmianc awansu zawodowego tj. kwota 7 347z1 . 

Rezerwa celowa po zmianie o ktorej mowilam wyZej wyniosla 197 805z1. Plan 

wydatkow po rozdysponowaniu rezerwy celowej wyniosl 104 249 123,25z1gdzie 
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wydatki bie4ce stanowily kwote 72 970 878, 25 zl, natomiast majqtkowe 

31 278 245z1. W 2018 roku ponownie Zarzqd spotkal sic je§li chodzi o zmiany w 

budZecie 28 grudnia 2018r. Tutaj na wnioski dyrektorow dokonano przeniesien i 

plan wydatkow w budZecie wyniosl 104 249 123,25 zl. W roku 2019 Zarzqd 

Powiatu dokonal zmiany budZetowej 23 stycznia 2019r. Rownie2 na wnioski 

dyrektorow placowek dokonano przeniesien. Plan wydatkow budZetu powiatu 

wyniosl 87 274 701 zl, wydatki bie2qce 68 579 818 zl, majqtkowe 18 694 883 zl. 

My§le, ze takq informacje molemy dolqczae paristwu do materialow Zeby§cie 

mieli paristwo jasnq sytuacjc je§li chodzi o zmiany budZetu." 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjeciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Informacja zostala przyjeta. 

Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „chce paristwa poinformowae, ze jest w 

strukturach powiatu Spoleczna Rada do Spraw °sob Niepelnosprawnych, gdzie 

to Komisje powoluje wzorem Komisji Bezpieczeristwa Pan Starosta, w naszym 

przypadku Pultuski. Rada rownie2 deleguje swojego przedstawiciela tak jak do 

Komisji Bezpieczenstwa i chcialem Paristwa poinformowae, ze dlugoletnim 

przedstawicielem tej2e Komisji z ramienia Rady Powiatu w Pultusku byla Pani 

Radna Krystyna Estkowska za co z tego miejsca jako Przewodniczqcy Rady 

dziekuje. Dziekuje Pani za pracc bo Pani uznala, ze byla wystarczajqco dlugo w 

tej Komisji take jest propozycja, Zeby przedstawicielem w tej2e Komisji byl Pan 

Pawel Brodzki, czy Pan wyraza zgody?" 
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Radny P. Brodzki- cyt. „tak, wyraZam zgode" 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

wydelegowaniem radnego Pawla Brodzkiego do pracy w Powiatowej Spolecznej 

Rady do spraw Osob Niepelnosprawnych w Pultusku 

Za glosowalo 
	

17 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Radny Pawel Brodzki zostal wydelegowany do pracy w Powiatowej Spolecznej 

Rady do spraw °sob Niepelnosprawnych w Pultusku 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- cyt. „wobec braku wniosk6w poinformuje 

patistwa, ze przed posiedzeniem Rady Powiatu w Pultusku odbylo sic spotkanie 

Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Klub przyjql regulamin. 

Czekam na nastepny regulamin Panie Przewodniczqcy, kt6ry w ciqgu 30 dni 

zgodnie ze statutem trzeba przedstawie Przewodniczqcemu. Klub sic 

ukonstytuowal. Chcialem Paristwa poinformowae, ze Przewodniczqcym Klubu 

zostal radny Tadeusz Nalewajk, Wiceprzewodniczqcym Wieslaw Cienkowski, 

Sekretarzem Pani Emilia Gqsecka a Skarbnikiem Zbigniew Ksie4k. Takze my 

mamy procedure i przypomina, ze zgodnie ze statutem regulamin nie mote bye 

sprzeczny ze statutem i z ustawami. Takze taka informacja z naszej strony." 

Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach piqtej Sesji Rady Powiatu i zamknql pit 

Sesjc Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protok61 zakoriczono. 
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Przewodniczyl obradom: 

Tadeusz Nalewajk 

Sesja zakoficzyla sic o godz. 15:35 

Protokolowaly: 

Bogumila Przybylowska 

Martyna Laskowska 
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