
Protokol Nr XI/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 30 paidziernika 2019r. 

poczcitek posiedzenia — godz. 14.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl jedenastq Sesjc Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Poinformowal, Ze obrady Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i utrwalane 

za pomocg urzqdzen rejestrujqcych obraz i &wick. 

Nastcpnie Przewodniczqcy Rady stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecnoSci w 

posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego skladu Rady 

wynoszqcego 17 os6b stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie 

prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, laureatow konkursu 

„Przyjazny Konsumentowi", stypendystow, zaproszonych goki, przedstawicieli 

prasy oraz wszystkich, ktorzy przybyli na dzisiejsze obrady. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu drugiego porzqdku 

Sesj i Wreezenie statuetek zwyciezcom konkursu „PRZYJAZNY 

KONSUMENTOWI". 

Przewodniczqcy Rady udzielil glosu Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentow 

Pani Longinie Liszewskie. 

Powiatowy Rzecznik Konsument6w p. Longina Liszewska- poinformowala, iZ 

cyt. „ Szanowni Panstwo, jest mi niezmiernie milo poinformowae Paristwa o 

jedenastej jut edycji konkursu „ Przyjazny Konsumentowi", ktorego 

organizatorami sq: Zarzqd Powiatu w Pultusku, Pultuska Gazeta Powiatowa i 

Powiatowy Rzecznik Konsumentow. Glownym celem konkursu bylo wylonienie 

i promowanie sprzedawcow oraz uslugodawcow z terenu powiatu pultuskiego, 

znajqcych i szanujqcych w swojej codziennej dzialalnoki prawa konsumentOw, a 
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takze uhonorowanie tych przedsiebiorcow, kt6rzy swiadczq najwyZszy poziom 

uslug. Konkurs ma przede wszystkim promowae przyjaznq w szerokim 

rozumieniu ofertc rynku dla konsumentow, chronic ich prawa, tworzyo katalog 

dobrych praktyk konsumenckich oraz przeciwdzialae naduzyciom na szkode 

klientow. Jest to rownie2 doskonala forma podzickowania za rzetelno§e, 

profesjonalizm, za empatie, ktora wyraZa chee porozumienia i dobrej 

komunikacji, uwzglcdnia sposob myglenia i punkt widzenia konsumenta. 

Glownym kryterium oceny dokonanej przez konsument6w byla jakok obstugi 

klientOw, ktora zaklada, 2e to wia§nie klient i jego potrzeby powinny znaleie sic 

w centrum uwagi kaZdej firmy. Niewqtpliwie zdobycie trwalego zaufania 

konsumentow jest procesem diugofalowym i kosztownym, ale warto budowae 

lojalnok klientow, kt6ra w rzeczywistoki przeklada sic na stabilny i diugotrwaly 

wzrost wynik6w oraz wartoge firmy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie bylo 

prawidlowe wypelnienie i nadesianie oryginalnego kuponu ze wskazanq 

placOwkq na adres organizator6w konkursu. Mam przyjemno§e poinformowae o 

wylonieniu najlepszych w nastcpujqcych kategoriach: 

• Kategoria Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Handlu na Terenie Miasta 

Pultusk". W tej kategorii Laureatem zostala: Hurtownia ArtykulOw 

Papierniczych i Biurowych „Grafit" s.c., mieszczqca sic przy ul. Kolejowej w 

Pultusku, 

• Druga Kategoria „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Uslugach na Terenie 

Miasta Pultusk". Laureatem w tej kategorii zostal: Salon Urody „Afrodyta" 

Pani Anny Trzciliskiej, kt6ry mieki sic w Pultusku przy ul. Mickiewicza. Jest 

mi milo poinformowae, ze po raz drugi Pani otrzymala tytul od konsumentow. 

• Kategoria „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Handlu na Terenach Wiejskich 

Powiatu Pultuskiego". Laureatem w tej kategorii zostala firma: „BarKam " 

Pana Macieja Skurczyka, ktora mieki sic Szyszkach Wiokialiskich w gminie 

Gzy. 
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• Kategoria „ Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenach Wiejskich 

Powiatu Pultuskiego". Laureatem w tej kategorii zostal: Dom Gokinny 

„Przemyslaw" Pani Jolanty Kowalskiej, mieszczqcy sic w Sulnikowie 

w gminie Gzy. 

Nastepnie Pani Rzecznik poinformowala, i2 w dniach od 1-15 paidziernika 2019r. 

przez Pultuskg Gazete Powiatowq zostala przeprowadzona sonda internetowa, w 

ktorej udzial wziely wszystkie podmioty zgloszone przez konsumentow. 

Internauci wybrali: 

I. „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Handlu na Terenie Powiatu Pultuskiego". 

W tej kategorii zwyciczcq zostala: Kwiaciarnia „IRYS", mieszczqca sic w 

Pultusku przy ul. Baltazara. 

II. „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenie Powiatu Pultuskiego". 

Laureatem w tej kategorii zostala firma PARTY TIME, mieszczqca sic w Pultusku 

pry ul. ul. Wiscniowej. 

Zgodnie z regulaminem konkursu spogrod ()sob biorqcych dzial w glosowaniu 

komisja wylosowala jednq osobc, Pana Michala Majewskiego, ktory otrzyma 

upominek. Wszyscy wymienieni laureaci otrzymujg tytul Firmy „Przyjaznej 

Konsumentowi". Podkre§lenia wymaga, ze zwyciezcow cechuje zachowanie 

etyczne, traktowanie klientow w sposob uczciwy, przyzwoity, z szacunkiem, co 

wzmacnia lojalno§e samych konsumentow. My§lc, ze warto nie tylko 

kontynuowae, ale tworczo rozwijae pomysly, ktore inspirujq do poszerzenia 

§wiadomoki konsumenckiej, ale takze profesjonalizm samych przedsiebiorcow. 

Skladam serdeczne podziekowania wspolorganizatorom i uczestnikom konkursu. 

Gratulujc wszystkim laureatom, zwlaszcza, ze o ich wyroZnieniu zadecydowali 

sami konsumenci. Zapraszam zwyciczcow a Staroste Pultuskiego Pana Jana 

Zalewskiego oraz Przewodnicz4cego Rady Powiatu w Pultusku Pana Tadeusza 

Nalewajka mam zaszczyt prosie o wreczenie statuetek i upominkow. Dziekuje 

bardzo." 
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Przewodniczqcy Rady - poinformowal, iZ cyt. „my§le, Ze najwaZniejsze jest to, ze 

jestekie Panstwo oceniani przez samych konsumentow. Odnoszc to do tego tak 

jak my sic co cztery lata weryfikujemy, poddani jeste§my osqdowi mieszkaricow. 

To jest bardzo istotne a nie komisja to z nas wyloniona, kogo§ ocenia kto jest 

lepszy a kto gorszy. Dzickujc." 

Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzadzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za wybitne osiqgniecia artystyczne, 

- za osiqgniccie wysokich wynik6w sportowych. 

Przewodniczqcy Rady udzielil glosu Pani Wicestarokie Beacie JOiwiak. 

Wicestarosta Beata JOiwiak- poinformowala, iZ na podstawie programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniow oraz regulaminu w sprawie 

przyznawania stypendiow sportowych przyznane zostaly stypendia Starosty 

Pultuskiego. Otrzymali je uczniowie, ktorzy w II semestrze roku szkolnego 

2018/2019 osiagneli §redniq ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, ktorzy mogq 

sic pochwalie osiqgnicciami w dziedzinie sportu. Jako pierwsi stypendia za 

wybitne wyniki w nauce otrzymajq uczniowie Liceum Ogolnoksztalcqcego 

im. P. Skargi w Pultusku. Poprosila aby kolejno wystcpowali wyczytani 

uczniowie: 

Uczniowie Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku: 

1. Damian Gierek 

2. Mateusz Pawel Piqtek 

3. Alicja Marcinkowska 

4. Oliwia Domala 

5. Aleksandra Gregajtys 

6. Emilia Jenoch 
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7. Gabriela Karolina Karkowska 

8. Julita Pawlak 

9. Piotr Baprawski 

10. Damian Kiela 

11. Daniel Stankowski 

12. Weronika Wysocka 

13. Norbert Olkowski 

14. Zuzanna Kaim 

15. Zuzanna Myszor 

16. Pola Wojtowicz 

17. Zuzanna Charzyfiska 

18. Wiktoria Anna Drobot 

19. Dominik Krzysztof Nuszkiewicz 

Wicestarosta Beata JoZwiak poprosila Staroste Pultuskiego- Pana Jana 

Zalewskiego oraz Przewodniczqcego Rady Powiatu - Pana Tadeusza Nalewajka 

o wreczenie stypendiow. Poprosila takze o wystqpienie z uczniami dyrektora 

Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P.Skargi w Pultusku- paniq. Anne Majewskq. 

Nastepnie Wicestarosta Beata JoZwiak poinformowala, i2 w Zespole Szkol 

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego stypendia Starosty Pultuskiego otrzymali: 

1. Szymon Boliglowa 

2. Katarzyna Borek 

3. Tomasz Czajkowski 

4. Kacper DoniZalski 

5. Kamil Sebastian Gerek 

6. Wiktoria Jaglarska 

7. Patrycja Karkowska 

8. Jakub Kuchiski 

9. Emilia Kwiatkowska 

10. Jakub Leshiski 
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11. Weronika Niegocka 

12. Hubert Nowak 

13. Kacper Pawlak 

14. Sebastian Pek 

15. Filip Prusiliski 

16. Ewa Roshiska 

17. Weronika Szymanska 

18. Paulina Ulatowska 

19. Agnieszka Wigniewska 

20. Dawid Wolniak 

21. Patrycja Zadworna 

22. Karolina Zurawhiska 

Pani Wicestarosta poprosila o wystqpienie wraz z uczniami dyrektora Zespolu 

Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego- paniq. Antic Kmiolek-Gizarc. 

Nastepnie Wicestarosta Beata Jo2wiak poinformowala, i2 w Zespole SzkOl 

im. Boleslawa Prusa stypendia Starosty Pultuskiego otrzymali: 

1. Dagmara Piqtkowska 

2. Weronika Luniewska 

3. Viktoriia Zderka 

4. Klaudia Kempczyliska 

5. Julita Malgorzata Gajowiecka 

6. Aneta Kuczyliska 

7. Patrycja Orlowska 

Pani Wicestarosta poprosila o wystqpienie wraz z uczniami dyrektora Zespolu 

Szkol im. B.Prusa - Paniq Dorote Orlowsk4. 

Nastepnie Wicestarosta Beata J&wiak poinformowala, i2 za osiqgniccia 

artystyczne stypendium otrzymala uczennica Liceum Ogolnoksztalcq.cego 

im. Piotra Skargi w Pultusku: Olga Rutkowska. 
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Za osiagniccie wysokich vvynikow sportowych stypendia otrzymali: 

-uczennica Liceum Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku: Zuzanna 

Kaminska 

-uczennica Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: 

Olga Gasiewska 

Przewodniczqcy Rady zarzgdzil 5-cio minutowg przerwc. Po Przerwie 

Przewodniczqcy Rady wznowil obrady. 

Ad.4 

Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

Sesji Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady- zawrocil sic z pytaniem czy ktos z paristwa radnych ma 

uwagi do porzadku obrad? 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „w imieniu Zarzadu Powiatu wnoszc o 

uzupelnienie porzadku Sesji o punkt 5a tj. Podjccie uchwaly w sprawie 

nieodplatnego nabycia mienia. Temat zostal pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie komisje Rady Powiatu. Kolejna sprawa to uzupelnienie porzadku Sesji 

o punkt 5b tj. Stanowisko jakie chcemy skierowae do Burmistrza Miasta Pultusk 

dot. umorzenia zalegloki podatkowych wraz z odsetkami Szpitala Powiatowego 

w Pultusku sp. z o.o. za lata 2016-2019." 

Wobec braku innych wnioskow o zmiang porzadku obrad Przewodniczqcy Rady 

zarzadzil glosowanie nad wnioskiem Starosty Pultuskiego dotyczacym 

uzupelnienia porzadku obrad Sesji o punkt 5a- Podjccie uchwaly w sprawie 

nieodplatnego nabycia mienia. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Wniosek zostal przyjcty. 
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Nastypnie Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad wnioskiem Starosty 

Pultuskiego dotyczgcym uzupelnienia porzqdku obrad Sesji o punkt 5b — 

stanowisko do Burmistrza Miasta Pultusk dot. umorzenia zalegloki podatkowych 

wraz z odsetkami Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. za lata 2016-2019. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Wniosek zostal przyjvty. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Wryczenie 	statuetek 	zwyciczcom 	konkursu 	„PRZYJAZNY 

KONSUMENTOWI". 

3. Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za wybitne osiqgniecia artystyczne, 

- za osiqgniecie wysokich wynik6w sportowych. 

4. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

5. Sprawozdanie nadzoru wodnego z dzialan podejmowanych na terenie powiatu 

pultuskiego za rok 2018. 

5a. Podjycie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia mienia. 

5b.Petycja w sprawie umorzenia zalegloki podatkowych (wraz z odsetkami) 

Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. za lata 2016-2019. 

6. Podjycie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na dokonanie zmian w umowie 

poddzierzawy i dzierZawy nieruchomoki i ruchomoki. 

7. Podjycie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okregenia zadari 

finansowych w 2019r. ze §rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych. 

8. Podjycie uchwaly w sprawie zmiany regulaminu Spolecznej Strazy Rybackiej 

powiatu pultuskiego. 
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9. Podjecie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 

z organizacjami pozarzqdovvymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki 

pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wysokoki oplat za usuniccie i 

przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku 

odstqpienia od usuniccia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego 

na rok 2020. 

11. Informacja o stanie realizacji zadan o§Wiatovvych przez organy wykonawcze 

samorzqdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

12. Podjecie 	uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

13. Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzgcego w sklad Zespolu 

SzkOl Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w piecioletnie 

Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzqce w sklad Zespolu Szkol Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

14. Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzqcego w sklad Zespolu 

Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku w piecioletnie Technikum Nr 2 w 

Pultusku, wchodzqce w sklad Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w 

Pultusku. 

15. Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcqcego dla Doroslych w Pultusku, 

wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 

w Pultusku, w czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych w 

Pultusku, wchodzqce w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego w Pultusku. 
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16. Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego 

trzyletniego I Liceum Ogolnoksztalcqcego w Pultusku, wchodzqcego w sklad 

Zespolu Szkeil Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w 

czteroletnie I Liceum Ogolnoksztalcqce w Pultusku, wchodzqce w sklad 

Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

17. Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w Pultusku w 

czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku. 

18. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno§e Zarzqdu 

Powiatu. 

19. Podjccie uchwaly w sprawie petycji dotyczqcej wprowadzenia Polityki 

Zarzqdzania Konfliktem Interesow. 

20. Informacja o przebiegu wykonania budzetu powiatu za I polrocze 2019r. wraz 

z informacjq o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej. 

21. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly buaetowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

22. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

23. Informacja Przewodniczqcego Rady Powiatu w Pultusku i Starosty 

Pultuskiego nt. analizy o§wiadczeii majqtkowych. 

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

25. Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budzetu 

powiatu. 

26. Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

27. Zamkniecie Sesji. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie nadzoru wodnego z dzialan podejmowanych na terenie 

powiatu pultuskiego za rok 2018. 
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Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze informacjc Radni otrzymali na piknie, 

byla ona rownie2 przedmiotem obrad posiedzen Komisji Bezpieczenstwa oraz 

Komisji Polityki Regionalnej i Promocji. Nastepnie zapytal czy ktog chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy poinformowal, Ze informacja zostala 

przyjcta i podzickowal za zlo2enie informacji. 

Nastcpnie przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punkt6w porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienie 

opinii Komisji, kt6re odbyly sic przed rozpoczcciem Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyna Estkowska, 

poinformowala, iZ cyt. „Komisja Spraw Spolecznych obradowala na posiedzeniu 

w dniach 22 paidziernika 2019r. i 30 paidziemika 2019r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji" 

Przewodnicz4cy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

iz cyt. „Komisja Bezpieczenstwa obradowala 17 paidziernika 2019r., 

22 paidziernika 2019r. oraz 30 paidziernika 2019r. Tematy, ktore sa zawarte w 

porzqdku obrad zostaly zaopiniowane pozytywnie choe nie wszyscy byli „za"." 

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata 

Chelstowska — poinformowal, iz cyt. „Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dziesiqtej Sesji. 

Komisja odbyla swoje posiedzenia w dniach: 17 paidziernika 2019r., 

22 paidziernika 2019r. i 30 paidziernika 2019r." 

Przewodniczqcy Komisji Budzetu i Finansow Pan Wojciech Zukowski, 

poinformowal, iZ cyt. „Komisja BudZetu i Finansow obradowala na posiedzeniu 

w dniu 22 paalziernika 2019r. i 30 paidziernika 2019r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowala tematy bedq.ce przedmiotem obrad 11 Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku." 
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Na salt/ weszia radna E. Ggsecka. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

15 radnych. 

Ad. 5a 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia mienia. 

Przewodniczqcy Rady poprosil Pana Staroste o zabranie glosu. 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „powiat nabyl dzialkc, ktora jest 

wieczystym uZytkowaniu i chcemy wystqpie do Pana Wojewody o wyrazenie 

zgody na to aby dzialka stala sic wlasno§ciq powiatu pultuskiego. Zeby nie byla 

w trwalym zarzqdzie tylko Zeby byla wiasno§ciq powiatu". 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia mienia. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/74/2019 zostala podjyta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna K Estkowska. 

Ad. 5b 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Petycja w sprawie umorzenia zaleglogci podatkowych (wraz z 

odsetkami) Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. za lata 2016-2019. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, ir2 cyt. „zgodnie z naszym statutem Rada 

Powiatu mote podejmowae stanowiska zgodnie z §15 ust. 4 naszego statutu. 

RownieZ bylo to przedmiotem obrad wspolnych Komisji w dniu dzisiejszym." 

Nastcpnie Przewodniczqcy zapytal czy sq pytania w sprawie petycji? 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Palistwo, jakby to 

dyskusja z komisji mote przedwcze§nie zakonczonej bo juZ czas naglil na 

rozpoczccie Sesji bo taki czas wia§nie uplynql. Jakby podtrzymujemy w imieniu 
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klubu radnych, po pierwsze okre§lenie bo lata 2016-2019 to jest spora kwota bo 

to prawie 900 tys. zl. i absolutnie jestegmy „za". Szkoda tylko, Pe Zarzqd Powiatu 

systematycznie w roku 2016, 2017 i 2018 tego nie podejmowal, natomiast my 

by§my byli za tym Peby byl, ze nie zwracamy sic my z pro§bq, bo nie jeste§my tu 

strong., tak jak Pan Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk slusznie zauwaPyl, to jest 

stanowisko nasze. Ja my§le, Peby zamienie slowa: „zwracamy sic z proSbg" mote 

na „rekomendujemy". Moelepiej by brzmialo, mote Pan mecenas tak jak na 

komisji nie podziela mojego zdania bo mowi, Pe akurat zwrot „zwracamy sic z 

proSbq o umorzenie", Pe to jest wszystko w porzqdku. Moe tak, natomiast my 

by§my tu zmienili na „rekomendujemy" bo my nie jeste§my wnioskodawcq ale to 

poddaje pod rozwagc. Kolejna sprawa to oczywigcie Pan Burmistrz bedzie 

decydowal o umorzeniu bg.di nie i nie jest to teP wig2g.ce zarowno to stanowisko 

jak rownie2 i rekomendacja czy chociaPby sugerowanie czy sugestia na co te 

Srodki majq bye przeznaczone. Jednak wnioskujemy Zeby jednak w tym naszym 

stanowisku czy rekomendacji Zeby jednak okre§lie cel na jaki te §rodki zostanq 

przeznaczone. Nie okre§lajgc mote sztywno celu ale rozmawiali§my na komisji 

o karetce pogotowia bo te2 nie jest to tajemnicq bo Pan Robert Gajda na komisjach 

tez o tym mowil, ze potrzebuje karetki pogotowia. Pan Starosta mowil, Pe moze 

z innych PrOdel to zostanie sfinansowane. Mope Peby nie okreglae, ze to jest 

rzeczywi§cie ten cel ale Peby to byl sprzct medyczny, ktory sluZy szpitalowi 

Gajda-Med, jak rownieP mieszkancom Pultuska. Po drugie bye moze trzeba 

rozwaPye bo teP takie byly glosy w dyskusji, Pe np. czeSe §rodkow moZna 

przeznaczye na podwyPke wynagrodzen dla lekarzy, dla pielcgniarek czy dla 

zalogi. Ja bym tu jednak okreSlil moze mimo wszystko cel. Jakby nie zamykajqc, 

nie ograniczajqc zarzqdzajgcych szpitalem powiatowym Gajda-Med, natomiast 

taka rekomendacja to nie jest te2 wiq2qce zarowno dla Pana Burmistrza ani dla 

zarzgdzajgcych szpitalem Gajda-Med bo to jest tylko taka rekomendacja, czy 

stanowisko, tak jak Pan mecenas powiedzial. Natomiast my§lc, Pe takie zdanie 

mogloby sic zawrzee, to chyba nie stanowiloby przeszk6d Peby takie stanowisko 

ale poddaje to pod rozwagc paristwu radnym." 
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Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczqcy ja my§19, ze je§li 

to petycja wplynie do Pana Burmistrza, je§li sic pod niq podpiszemy to my§19, ze 

je§li Pan Burmistrz bcdzie mial takq wok umorzenia podatku to doproawdzi do 

spotkania i wtedy dojedziemy do jakiego§ konsensusu i wypracujemy jakieS 

wspOlne zdanie czy stanowisko na co te §rodki ewentualnie 1)94 przekazane, czy 

to na zakup sprzetu, remontu czy wynagrodzenia. My§19, ze dzisiaj nie ma takiej 

potrzeby Zeby juz tak na sztywno to okre§la6 bo my nie wiemy dokladnie gdzie 

sq dzi§ najwieksze potrzeby. A te potrzeby sic zmieniajq tak naprawde z dnia na 

dzien je§li chodzi o sluZbc zdrowia bo jak wspominal Pan doktor jest problem z 

kadrq, mote bedzie trzeba zatrudnie lekarzy, mote pielegniarek a mote faktycznie 

bedzie trzeba zakupie potrzebny sprzet je§li Pan Burmistrz umorzy. Tak jak w 

tamtym roku spalila sic lampa tomografie, ktorej koszt to ok 300 tys.zi." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „ja sobie sam udziel9 glosu bo tak 

jak powiedzialem na komisjach, Sesja jest online transmitowana, obserwujq nas 

mieszkancy. Ja dam przyklad samorzqd6w powiatu wyszkowskiego, ktore od 

czterech lat po pierwsze Burmistrz obecny od czasu urz9dowania co roku umarza 

podatek od nieruchomoki SP ZOZ w Wyszkowie. Od 2014 roku samorzqd 

gminny i samorzqd powiatu wyszkowskiego zobowiqzal sic i w formie darowizny 

rok rocznie gminy przekazujq ziotowk9 miesiccznie od kaZdego mieszkafica na 

potrzeby SP ZOZ w Wyszkowskie. To wiadomo ile to jest, 12z1 rocznie od 

mieszkafica razy ilo§e mieszkaricow gminy, jest to zaloZmy 50-70tys. zi w 

zaleZnoki od wielkoki gminy. Druga kwestia to powiat za placi za kaZdego 

mieszkafica 50 gr miesiccznie, czyli 6 zi od kaZdego mieszkafica. Powiat ma 70 

tys. mieszkancow, to latwo policzye ze jest to ponad 400 tys. zi. od samego 

powiatu i oczywikie gmina Wyszkow, ktora jest najliczniejszq gminy plus 

podatek od nieruchomoki i gminy tee sic dokladah. To jest taka forma pomocy, 

kt6ra opiewa na ponad 1 min zi. rocznie na potrzeby funkcjonowania SP ZOZ w 

Wyszkowie. Z tego co Pan Starosta rownieZ informowal w wywiadzie w jednym 

z tygodnikow to Burmistrz Przasnysza rownieZ mowil o umorzeniu podatku 

szpitalowi. Przypominam, ze jest to jeden z lepiej funkcjonujqcych szpitali na 
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terenie mazowsza. Takze Zeby zobrazowae temat bo nikt nas nie zwolni z ustawy 

o samorzqdzie powiatowym, gdzie zamknicte lecznictwo to jest domena i 

odpowiedzialno§e samorzqdu powiatu w Polsce bez wzgledu na forme 

organizoacyjno-prawnq o czym mowilem na komisjach na podstawie, kt6rej jest 

obsiugiwany. Szpital jest publiczny tylko zarzqdzany przez spolke i utrzymuje 

sic rownieZ Narodowego Funduszu Zdrowia w formie kontraktu i to nie podlega 

dyskusji. Druga kwestia to Pan Starosta rownie2 mowii na komisjach, ze podmiot 

jakim jest zamkniete lecznictwo jest jeden na terenie powiatu natomiast jest wiele 

podmiotow tzn. NZOZ, czyli Niepublicznych Zakladow Opieki Zdrowotnych i 

szpital powiatowy spolka Gajda-Med, kt6ry dzierzawi od naszego szpitala 

powiatowego spolki przychodnie rejonowq placi normalnie podatek od 

nieruchomoki. Takze to jest dodatkowa taka informacja je§li chodzi o cale 

kompendium wiedzy na ten temat. Oczywikie ja uwaZam, ze kaZdy wniosek jest 

sluszny, ze spoike mozna w ro2ny spos6b dokapitalizowae. Jak byloby to 

umorzenie to Zarzqd Powiatu jest tzn. Walnym Zgromadzeniem Wspolnikow je§li 

chodzi o spoike naszq szpital powiatowy i my§le, ze kazda forma jest do 

rozwaZenia i dyskusji. Na dzieri dzisiejszy mamy temat taki czyli przyjecie 

stanowiska do Burmistrza w sprawie umorzenia zalegloki, tak jak powiedzialem 

to tak forma, nie jest to wi4ce dla organu. Nie jest to dow6d w sprawie bo 

postepowanie sic toczy przed organem podatkowym jakim jest Burmistrz 

Pultuska ale my§le, ze jest dodatkowy argument. Wiadomo, ze szpital to zadanie 

publiczne. TakZe to jest taki dodatkowy argument. Dla tego ktory chcialby takq 

czy inna decyzje podjqe. Dzickuje bardzo." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iZ cyt. „ to jest pelna zgoda, tak ja mowie 

absolutnie jeste§my jako klub „za" tylko jezeli taka jest propozycja Pana Starosty 

to czy to jest zobowiqzanie takie, my§le, ze tez moZemy to traktowae jako taka 

deklaracja. Oczywikie spolki nie majq obowiqzku takiego Zeby z nami 

dyskutowae ale jezeli Pan zobowiqzuje sic do tego, ze w przypadku umorzenia 

przez Pana Burmistrza Zeby zarzqdzajqcy...nie to, ze poprosie nas o rekomendacje 

ale zaproponowae jakie sq potrzeby i wtedy by§my mogli takq opinie swojq 
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wyrazie bo to jest bardzo istotne Zeby to stuZylo rozwojowi spolki i 2eby 

pracownicy dobrze zarabiali, Zeby byla zapewniona opieka. Druga sprawa czy to 

jest rzeczywi§cie zwrocenie z pro§b4 czy mote zastqpie to slowem 

„rekomendujemy", czy nie bylo by lepiej Panie mecenasie? 

Radca Prawny p. J. Godlewski- poinformowal, 12 cyt. „tak jak mOwilem na 

komisji, ten dokument nie wymaga szczegolnej formy prawnej bo to jest tylko 

apel, stanowisko. Wyraz „rekomendacja" nie bydzie bledem w tym rozumieniu 

natomiast rekomendacja oznacza — zalecamy, wskazujemy na i nie wiem czy to 

bydzie wlakiwy zwrot grzeczno§ciowy, bo tak naprawdy my chyba prosimy, to 

zwrot grzeczno§ciowy. Rekomendowanie jest to jakby zwracamy uwagy, 

wskazujemy, zalecamy Tobie Burmistrzu 2eby§ umorzyl. Rekomendacja to 

oznacza" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, 12 cyt. „ja bym rozszerzyl to w formie 

zapisu do protokolu Zeby jasno§e byla sprawy. Zostalbym przy tej petycji, probie, 

stanowisku, ktOre jest z zapisem w protokole, ze jeZeli moZliwo§ci finansowe 

spolki po umorzeniu i innych kwestiach pozwolq to zakup sprzytu w ramach 

posiadach §rodkow. Proponujy to przeglosowae w takim ksztalcie jak jest. Czy 

czytae stanowisko, panstwo radni znah trek?" 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, i2 cyt. „nie" 

Wobec braku dalszych pytan Przewodniczacy Rady zarzgdzil glosowanie nad 

przyjyciem petycji. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Petycja zostala przyjcta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna K Estkowska 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzgdzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na dokonanie zmian w 

umowie poddzieriawy i dzieriawy nieruchomoici i ruchomoici. 
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Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy bo w 

uzasadnieniu powoluje sic Zarzqd Powiatu....rozumiem, ze chodzi o dzialki na 

ktOrych znajduje sic budynek szpitala w Pultusku i powolujecie sic panstwo na 

umowy poddzierZawy, inaczej mowiqc, 2e w 18 maja 2016r. dzialki zostaly m.in. 

podzielone, ja ju2 nie bede czytal fragmentu, wicc wynika to z podzialu dzialek 

na ktorych wcze§niej jakby inne numery mialy. Nie wiem czy jest ktog z 

geodezji?" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Jest, zaraz bedzie wszystko 

wyjagnione" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „To teraz pytanie, poniewaz takie 

aneksy byly wcze§niej, w aneksie numer 2 powolujecie sic panstwo, Ze spolka na 

zasadach i tak dalej, i to aneksy byly zmieniane 18 maja, 29 maja 2016r. i 12 

grudnia 2018r. Dlaczego wtedy nie zrobiligmy tych zmian, tylko teraz je robimy 

oddzielnie i pytanie czy to dotyczy rzeczywikie podzialu dzialek?" 

Dyrektor Wydzialu Geodezji p. S. Niedzielska- poinformowala, iz cyt.,, dostalam 

do zaopiniowania projekt uchwaly i zgadzam sic z jego trekiq, mianowicie w 

wyniku decyzji podzialowej polegajqcej na wydzieleniu nieruchomoki pod Dom 

Pomocy Spolecznej w Pultusku ,dzialka DPS ma jut sw6j numer i ma swoja 

powierzchnic, ktora z malych dzialek zostala scalona w jednq duZq dzialkc i 

zostaly przy okazji wydzielone dwie dzialki na poszerzenie ulicy granicznej i stal 

sic jakby nieaktualny ten paragraf opisujqcy dzialki bo czck dzialek, ktOre tam 

figuruje w ewidencji gruntow nie wystcpuje. Dlatego, Ze dostalam to do 

zaopiniowania, to sprawdzilam to zgodnie z rejestrem ewidencji gruntow i 

budynkow aby trek umowy zgadzala sic z obecnym stanem figurujqcym w 

aktach." 

Przewodniczqcy Rady- zwrOcil sic z pytaniem cyt. „czyli jest to czynnok 

techniczna, tak?" 

Dyrektor Wydzialu Geodezji p.S. Niedzielska- poinformowala, iz cyt." Jest to 

takie czyszczenie pod kqtem opisu nieruchomoki." 
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Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „mam jeszcze jedno pytanie. 

Ostateczny termin poddzierZawy to jest jaki? Bo nie pamietam jak to aneksy byly 

robione. Ostateczny termin poddzierZawy" 

Radca Prawny p. J. Godlewski- poinformowal, iz cyt. „na 20 lat od 2015r." 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, i2 cyt. „dobrze to mote nie ma takiego 

znaczenia ale chcialem przypomniee sobie. A jeszcze mam takie pytanie bo 

pytalem na jednej z Sesji w marce bqd2 w kwietniu..." 

Radca Prawny p. J. Godlewski- poinformowal, iz cyt. „przepraszam 25 lat, czyli 

do 2040r. " 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „dobrze dziekuje za odpowiedZ, 

mam pytanie czy bilans starej spOlki to paristwo jako Zarzqd do korica czerwca 

zatwierdzali, tak? Bo te2 zadawalem takie pytanie, jaki jest bilans tej spolki i 

paristwo mielikie teZ odpowiedziee i nie bylo dyskusji na ten temat do tej pory." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „byla dyskusja na komisjach, Pana 

Przewodniczqcego nie bylo. Byl Pan Prezes, czekal na pytania ale niestety nikt 

ich nie zadal a w porzqdku obrad komisji byl punkt szpital powiatowy." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „dzickuje bardzo" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt." czyli stwierdzenie, ktore padlo z 

z mojej strony Pani Dyrektor potwierdzila, jest to kwestia techniczna w zwiqzku 

z podzialem geodezyjnym." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „czyli jest to porzqdkujqca sprawa" 

Wobec braku dalszych pytan Przewodnicz4cy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

podjcciem uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie zmian w umowie 

poddzierzawy i dzierzawy nieruchomoki i ruchomoki. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/75/2019 zostala podjyta. 

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

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwalg w sprawie okreglenia zadan 

finansowych w 2019r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

()sob Niepelnosprawnych. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly zmieniajqcej uchwaly w sprawie okre§lenia zadan finansowych w 2019r. 

ze §rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XI/76/2019 zostala podjgta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna K. Estkowska 

Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmiany regulaminu Spolecznej Straiy 

Rybackiej powiatu pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie zmiany regulaminu Spolecznej Stray Rybackiej powiatu 

pultuskiego. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XI/77/2019 zostala podjcta. 

Podczas glosowania na Sall nieobecna byla radna K Estkowska 
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Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu 

Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Przewodniczgcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami 

pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki poZytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2020. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/78/2019 zostala podjyta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna K Estkowska 

Ad. 10 

Przewodniczgcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podkcie uchwaly w sprawie ustalenia wysokoici oplat za usuniccie i 

przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku 

odstqpienia od usuniecia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego 

na rok 2020. 

Przewodniczgcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z pytaniem, cyt. „czy w oplatach jest wzrost 

czy zostajq na tym samym poziomie? Mam jeszcze pytanie jakie sq §rodki rocznie, 

ktore wplywajq z tego tytulu do budzetu powiatu?" 

Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Drog p. W. Balcerowski- poinformowal, i2 cyt. 

„wplywy sq rzedu ok 40 tys. z1 a na koniec wrze§nia na roZnicy miedzy stawkami, 

kt6re obowiqzujq dla wlakicieli pojazdow a tymi, ktOre wyplacamy 
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przedsiebiorcom, ktorzy §wiadczq uslugi to 2900z1 jest powiat na plusie." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, i2 cyt. „jut teraz mote jest p62. no bo jest 

przygotowany projekt uchwaly ale mote trzeba sic zastanowie nad tym Zeby to 

zasilenie budZetu powiatu bylo wiesze bo potrzeb jest bardzo duzo a zalegajqce 

pojazdy wiemy, Ze stojq wiec ja to nie widze przeszkod Zeby te rzeczy 

porzqdkowae bo nawet niebezpieczenstwo dla ruchu kolowego stanowiq niektore 

te pojazdy bo wiemy o jakich ja pojazdach w tym momencie mowie." 

Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Dr6g p. W. Balcerowski- poinformowal, i2 cyt. 

„tak ale poruszamy sic w tym wyznaczaniu stawek na przyszly rok w obrcbie tego 

maksymalnego pulapu, kt6ry wyznacza Minister Finansow." 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iZ cyt." Czyli my jut nie bardzo moZemy 

podniek?" 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „moZemy" 

Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Drog p. W. Balcerowski- poinformowal, iZ cyt. 

„moZemy ale to mamy 20z1 poniZej maksymalnej stawki" 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, i2 cyt. „Pan kierownik mowi, Ze nie 

moZemy a Pani Skarbnik mowi Ze moZemy" 

Starosta Pultuski- poinformowal, it2 cyt. „nie, Ze 20z1 mamy rezerwy" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „nie zaproponowali§my 

maksymalnej." 

Wobec braku dalszych pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

podjcciem uchwaly w sprawie ustalenia wysokoki oplat za usuniecie i 

przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku odstqpienia od 

usuniecia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego na rok 2020. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/79/2019 zostala podjyta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna K Estkowska 

21 



Ad. 11 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja o stanie realizacji zadati ogwiatowych przez organy 

wykonawcze samorzqdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iZ povvyZszq informacje Szanowni Radni 

otrzymali na pigmie. Byla ona rowniet przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. Nastepnie zapytal czy sq. pytania w sprawie informacji? 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy to informacja 

jest bardzo obszerna i szczegolowo zrobiona w zwiqzku z tym dziekuje tym 

osobom, ktore to wszystko opracowywaly. Niemniej jednak mam tutaj takie 

pytanie do Pani Skarbnik, mote to nie dotyczy samego sensu tej informacji ale 

czy grodki finansowe, kt6re otrzymujemy my jako Starostwo Powiatowe sq 

wystarczajqce do realizacji tych zadari powiatowych? Czy wszystkie informacje 

zostaly w sposob rzetelny wprowadzone do SIO?" 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iZ cyt. „w zakresie czy grodki finansowe sq 

wystarczajqce niestety musze powiedziee, ze nie sq wystarczajqce. Mygle, ze nie 

tylko jest to nasz problem ale problem w calej Polsce bo wszystkie samorzqdy 

dokladajq do ogwiaty. Co roku tak sic dzieje, ze dokladamy i co roku te kwoty sq. 

wyZsze. Tych zadari szczegolnie w tym roku przybylo bardzo duzo bo i reforma 

i dwa razy podwyZka wynagrodzen dla nauczycieli. W tym roku jegli paristwo 

bedziecie glosowae uchwale w sprawie zmian w budZecie bedziemy dokladae 

grodki do ogwiaty i w roku 2019 doloZyligmy kwote ponad 3 min z1 do ogwiaty, 

wiec tych grodkow nigdy nie jest doge. Marzeniem na pewno paristwa i moim jest 

szczegolnie Zeby warunki w jakich pracujq nauczyciele, uczq sic dzieci, rozwijala 

sic nasza mlodzieZ, byly jak najlepsze, take tych grodkow nie jest dosye. 

Dokladamy i mygle, ze paristwo widzicie te wysilki Zarzqdu, to jest odpowied2 

na to pierwsze pytanie. Natomiast jegli chodzi o wplyw do Systemu Informacji 

Ogwiatowej to wiem, ze Pani Sekretarz doloZyla wszelkich starari Zeby te 

informacje byly rzetelne ale szczegoly to juz Pani Sekretarz, ja bezpogrednio nie 

nadzoruje tej pracy." 
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Sekretarz Powiatu- poinformowala, iz cyt. „ja tylko chcialam potwierdzio, ze 

informacje do SIO zostaly wprowadzone rzetelnie, wszystkie dane zostaly 

wprowadzone i potwierdzone przez przeslane dokumenty przez szkoly i nie wiem 

skid po raz kolejny pojawia sic takie pytanie i taka informacja sic pojawia, ze to 

dane sq w jaki§ spos6b nieprawidlowe. Ju2 ktory§ raz, kto§ nas pyta, czy rzetelnie 

wprowadzamy dane do SIO." 

Rady K. Lachmatiski- poinformowal, 12 cyt. „chyba nie moZna inaczej" 

Sekretarz Powiatu- poinformowala, iz cyt. „wla§nie dlatego pytam" 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „byl taki okres czasu, jak ja juZ zostalem 

radnym w tamtej kadencji, ze praktycznie rzecz biorqc to o§wiata na terenie gmin 

nam sic nie finansowala, natomiast na terenie powiatu ona byla w miare 

zbilansowana. W zwiqzku z tym szukam tutaj przyczyny dlaczego akurat jest taka 

rozbieZno§6 i zaczynamy my z kolei jako powiat doklada6 do o§wiaty. Gminy sic 

rzqdzq innymi prawami bo tam troche inaczej pewne rzeczy sq ustawione niz w 

powiecie i akurat dlatego taka moja dociekliwo§6." 

Wicestarosta B. J&wiak- poinformowala, iz cyt. „Mygle, ze cze§ciowo na to 

pytanie odpowiedziala juZ Pani Skarbnik, je§li chodzi o zmianc przepisow prawa 

o§wiatowego, ktore dose czesto sic zmieniaja i to teZ skutkuje duZymi nakladami 

finansowymi ale rownieZ jak wiecie patistwo zmienilo sic finansowanie je§li 

chodzi o szkoly specjalne i §rodki, ktore byly wcze§niej jak gdyby w jednej puli, 

w tej chwili sq wydzielone na szkoly specjalne wiec te2 w jakim§ stopniu to 

skutkuje tym, ze naleZy tych §rodkow dokladae. Zmiany przepisow, podzialy na 

grupy, niz demograficzny, ktOry byl, dzieci bylo mniej a nauczycieli wiadomo, ze 

tyle samo a nawet i wiccej bo teZ w zaleZno§ci czy byly podzialy na grupy, czy 

teZ np. indywidualne nauczania w szkolach i stqd takie wyniki finansowe. 

Dzickujc" 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iz cyt. „Ja bym chcial powiedziee Panu 

radnemu Barszczowi dlaczego tak sic dzieje, bo troche sic tym interesowalem. 

Nasza gmina dofinansowywala 1,6 min zl do gimnazjum i tutaj z Paniq 

Wicestarostq rozmawiali§my, stworzyla takq grupe, ze nie ma grupy wiekszej niz 
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20 osob w klasie, gmina nie zrobi 20 osob bo tyle jest dzieci, jest ich 5-cioro w 

klasie i ich nie bedzie wiecej a w powiecie sq grupy wicksze, dlatego to sic nie 

finansuje samo bo wiadomo, ze jak sq wicksze to potrzeba dotacji powiatu." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, it cyt. „zapewne system jest tak ustawiony, ze 

§rodki finansowe idq za uczniem i za nauczycielem. Natomiast od tego czy jest 

klasa 20 czy 25 osobowa to decyduje organ nadzorujqcy. W zwiqzku z tym organ 

akceptuje arkusz organizacyjny i tutaj na tym etapie mote bye popelniony blqd. 

Czy akurat mamy 20, 15 czy 17 ()sob w klasie, wiec to jest nieco inna struktura." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, it cyt. „ Szanowni Paristwo jeden radny 

ma racje i drugi radny ma racje. Jezeli chodzi o podstawowke to jest okre§lona 

ilo§e dzieci, natomiast jeteli chodzi o szkoly ponadpodstawowe to tet nie zmusi 

sic nikogo co do wyboru klasy. Jeden chce bye w takiej klasie, drugi w takiej 

klasie. Malo tego, jut nie mowie o podziale na grupy jeSli chodzi o nauke jczykOw 

czy praktycznej nauki zawodu. Przeciet wiemy o czym rozmawiamy w tym 

gronie. Juz sic nie mowi o podwytkach nauczycieli, gdzie trzeba wysuplae srodki 

finansowe. Wszyscy mamy racje, wiadomo, to jest kwestia wysokoki 

procentowo do budzetu ile sic dofinansowuje o§wiate i ile sic doklada, taka jest 

rzeczywistok i na tym musimy sic skupie. Juz nie mow* o tym, ze sq. 

przedstawiciele gminy Pultusk, ze jest wiecej nauczycieli nit uczniow i szkola 

jest. Mote troche przesadzilem ale prawie nie. Bo nie ma zgody nadzoru dla 

likwidacji takiej szkoly bo troche sic orientuje w tym. Z jednej strony chce sic 

szkole a z drugiej strony nie chce sic drogiej i teraz co i jedno dobre i drugie dobre. 

To sq takie dylematy. Jedno potrzebne i drugie potrzebne, taka jest rzeczywistoSe. 

Z drugiej strony S'rodki techniczne tez ale jeste§my w XXI w. i chcemy t eby to 

chodzilo i inaczej funkcjonowalo jak bylo 50 lat temu, jak my chodzili§my do 

szkoly. Mowie o sobie bo nie wszyscy sq w takim wieku. Ta informacja jest 

naprawde skrupulatnie zrobiona i ktos kto chce mice kompendium wiedzy o 

owiacie to wszystko mote wyczytae zaczynajqc od rzeczy najbardziej 

ekscytujqcych czyli poborow." 
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Radna K. Estkowska- poinformowal, i2 cyt. „w moim punkcie do ktorego jest mi 

najbliZej wnosilam w czasie komisji, nie wiem czy byla mowa tu czy nie, do tej 

informacji, 2e porownywania szkol, ktore akurat sic znalazly w informacji moim 

zdaniem, mowie to jako osoba pracujqca w o§wiacie wystarczajgcq ilo§e lat i jest 

nieadekwatne i niesamowicie krzywdzqce dla wielu szkol a wrecz dajace takq 

furtke w ktorej dyrektor stoi na takim stanowisku, ze bede sobie przyjmowal 

rzeczywikie tylko tych, ktorzy mi zapewniq odpowiednie miejsce, natomiast my 

wszyscy w szkolach musimy sic pochylae nad wszystkimi dzieemi, ktorzy maja 

rOZnego rodzaju deficyty. Ja powolywalam sic na to, ze koriczylam akurat 

zarzadzanie z dyrektorami tych wla§nie liceow warszawskich z najwy2szej pOlki 

i oni jak ja z jakim§ tam...na szczekie nie patrzylam na to i z podziwem przede 

wszystkim to oni kompletnie tego nie podjcli tylko powiedzieli, ze sluchaj je§li 

przyjmujesz z czerwonych paskOw najlepsze czerwone paski to czego sic 

spodziewasz. Dlatego trudno porownywae w ogole Pultusk z Warszawskimi 

szkolami. Tu sic akurat zgodzili§my, ze jaki§ miemik przyjmowali§my ale moje 

zdanie jest takie, ze to kompletnie nie przystaje do rzeczywistoki naszych 

pultuskich." 

Sekretarz Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „ja tu chcialabym jeszcze uzupelnie 

swojq wypowied2 z komisji. Tak jak mowilam, uwaZam, ze ambicjq dyrektora 

szkoly i organu prowadzqcego jest to aby nasze Liceum Ogolnoksztalcqce im. 

Piotra Skargi bylo jednq z najlepszych szkol. Takq renome mialo Liceum przez 

dlugi czas, wiem teZ, ze wielu z panstwa rownieZ §ledzi wyniki rankingu i wyniki 

szczegolnie perspektywy. Bye mote rankingi i wszelkie zestawienia sq 

krzywdzace, poniewaz opierajq sic na pewnych danych, ktore nie §wiadczq 

zazwyczaj o caloSci zadaii, ktore wykonuje szkola. Natomiast je§li chodzi o 

wyniki maturalne sq najbardziej mierzalne i wSrod rodzicow cieszq sic 

najwickszym zainteresowaniem. Sama jako rodzic dziecka, ktore jest w osmej 

klasie rownie2 §ledze wyniki Liceow Ogolnoksztalcqcych. Natomiast zgadzam 

sic z paniq radnq, ze jeSli to informacja nie wnosi nic dla palistwa nie bedziemy 

jej zamieszczaa. Natomiast nasze liceum nie bylo porOwnane tak jak macie 
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panstwo w tym zestawieniu z Liceum CN-B Fenix czy Liceum 

Ogolnoksztalcqcym im. Jana Ruszkowskiego. Te licea zostaly porownane ze sobq, 

poniewa2 sq o podobnym profilu. Nasze liceum ogOlnoksztalcqce zostalo 

porownane z najlepszymi liceami z okiennych powiatow tj. z Makowem, z 

Wyszkowem, z Plonskiem i tu tylko jako ciekawostka byla zamieszczona 

informacja. Jegli chodzi o szkoly warszawskie, przypominam, ze 5 lat temu byl 

to wla§nie jeden z wnioskow radnych Zeby wia§nie takq informacjc zamieszczae. 

Natomiast od nastepnego roku bcdziemy nadal robie zestawienie natomiast 

informacji nie bedziemy zamieszczae. Dzickujc". 

Radna K. Estkowska- poinformowal, i2 cyt. „ ja musze rozwinqe bo to nie jest 

zarzut ale absolutnie w tym wypadku podkreMam, ze tu nie chodzi o to, ze nic nie 

wnosi tylko wrccz przynosi krzywde i rozmawiali§my o tym, nie w formie zarzutu 

bo tak jak Pani mowi, roZne informacje poszczegolne osoby chcq zrobiO ale ja 

wiem doskonale, ze porOwnujqc szkole warszawskq bo jeZeli bcdziemy 

porownywae Wyszkow czy Makow to porownujemy mniej wiccej ten sam 

problem szkol znajdujqcych sic w takich miastach jak Pultusk, Wyszkow, Mak6w 

ale jezeli porownujemy Warszawe najlepsze czyli z tych najwy2szych miejsc 

warszawskich to porownujemy zupelnie dwie roZne instytucje i w momencie 

kiedy tak jak m6wimy, ze czesto sic osoby tym interesujq i wchodzq w rankingi 

to ka2dy kto robi rankingi, tez z takimi osobami rozmawialam, to wiemy, e to 

rankingi zawsze slu2q r62nym rzeczom i w tym wypadku nam tu lokalnie 

kompletnie taka polityka jest niepotrzebna. Dlatego, ze osoby, kt6re nie majq w 

ogole nic wspolnego z o§wiatq, nie wiedzq na czym to polega i rzeczywikie 

powiedzq tak: bcde oddawal do tego naszego liceum jak w Warszawie jest liceum. 

Tylko bardzo prosze idi i dostali sic ze §redniq blisko 6,00 bo to sq takie dzieci 

tam zebrane w jednej szkole i o to mi chodzi. Ale to tylko dodaje bo 

rozmawialy§my na ten temat dlugo, nie jest to kompletnie do informacji bo nie 

ma przepisow, ktore sq formq wymogu do sprawozdania. Ale my tutaj czuwajqcy 

nad politykq ogwiatowq lokalnie musimy dbae o to, Zeby nie podsuwaO 

argumentow spoleczenstwu, ktore kompletnie nie przystajq, nie oddajq 
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rzeczywistoki naszych pultuskich szkol, tak wolf tylko wyja§nienia." 

Wobec braku dalszych pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do 

kolejnego punktu porzqdku obrad. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwalc w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy pytania w sprawie uchwaly? 

Wicestarosta B. Jo2wiak- poinformowala, iz cyt. „temat powraca, poniewaZ na 

ostatniej sesji toczyla sic burzliwa dyskusja. Jak najbardziej wszyscy byli§my za 

tym, Zeby podniek ten dodatek za wychowawstwo. Jestegmy po otrzymaniu 

subwencji, mamy juz takq informacje, mamy podanq kwote jaka jest planowana 

na rok nastcpny i Zarzqd podjql decyzje aby zwiekszye dodatek na 340z1." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iZ cyt. „moje zdanie jest takie, w imieniu 

klubu tez dzickujc bardzo, bo to tez byly propozycje z komisji moich kolegOw, 

mnie nie bylo na komisjach. Takie propozycje, wnioski byly skladane przez Paniq 

Estkowskq i Pana Mirka Barszcza, dzickujc bardzo, ze Zarzqd sic przychylil do 

tego i bardzo dziekujemy za takq propozycje. Ja my§le, ze tu mocno nie byla 

decydujqca to wysokok subwencji bo jak w6wczas vvykazywali§my na tej sesji i 

tutaj byli§my jednomy§lni, nie chodzilo tu o §rodki ktore jak gdyby zablokujq 

jakiekolwiek inwestycje, czy plynno§e finansowq Starostwa, to bylo akurat moje 

zdanie ale oczywikie bardzo sic cieszymy i dzickujemy za takq propozycjc 340z1 

bo nauczyciele w tym samym miekie pracujqcy majq ten sam dodatek za 

wychowawstwo i myglc, ze jest to bardzo wazne. KaZda inwestycja w o§wiatc jest 

bardzo wazna mimo to, ze wiemy, ze subwencji nie wystarcza i musimy doplacae. 

Ale bez zalu to robimy bo warto inwestowa6 w o§wiate." 

Wicestarosta B. J62wiak- poinformowala, iz cyt. „tu tez jak gdyby ulegla zmianie 

kwota bo mamy wieksm kwote na ucznia o 415z1 a uczniow mamy wiccej. 

Chcieliby§my jeszcze wiccej, mote bedzie wieksza subwencja i moZe bedziemy 
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mogli jeszcze powrocie do rozmowy i jeszcze zwickszye bo my§lc, ze praca 

wychowawcy jest bardzo trudna take mamy nadzieje, ze nauczyciele, wszyscy 

radni a przede wszystkim wychowawcy 1)04 zadowoleni." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „ tak jak powiedziala Pani Wicestarosta 

podejmujemy odpowiedzialne decyzje, czekalikliy na informacjc jaka bcdzie 

subwencja na 2020 rok. Jezeli bylaby mniejsza proponowaliby§my kwotc 320z1 a 

ze sic zwickszyla proponujemy kwote 340z1. Dzickuje bardzo." 

Przewodnicz4cy Rady T. Nalewajk- poinformowal, iz cyt. „Chcialem tylko 

przypomniee, ze wnioskodawc4 i projektodawcq jest Zarzqd Powiatu w 

Pultusku." 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

podjeciem uchwaly zmieniajgcej uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. 

Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 
Uchwala Nr XI/80/2019 zostala podjcta. 

Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p.M.Korbal-poinformowala, 

iz cyt. „bardzo dzickuje, poniewaZ nasza propozycja byla w imieniu obydwu 

Zwiqzkow, dzickuje bardzo, ze panstwo sic pochylili ponownie. Dzickuje 

Palistwu radnym, dzickuje Pafistwu Starostom, bo bylo to bardzo 21e odebrane 

przez §rodowisko, gdzie mamy w mie§cie szkoly prowadzone przez gminc i przez 

drugi organ czyli przez Starostwo. Byla ta dysproporcja zupelnie niepotrzebna. 

Ciesze sic, Pani Wicestarosta zaznaczyla bcdziemy tak pilnowae bardzo czy ta 

subwencja bcdzie wzrastae. Dziekujemy bardzo. Nauczyciele bedg nas pytae, 

czyli od wrze§nia bcdzie wyrownane, tak?" 

Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- poinformowal, i2 cyt. „z moc4 obowiqzujqc4 

od 1 wrze§nia br." 

Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, iz cyt. „ to ustawodawca Pani Prezes to 

okre§lil" 
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Przewodniczqcy Rady T. Nalewajk- poinformowal, iZ cyt. „bedzie wieksza 

subwencja to wrocimy do wnioskow" 

Z Sali wyszedl radny W Kaczmarczyk. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

14 radnych. 

Ad. 13 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzjcego 

w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w 

piecioletnie Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzqce w sklad Zespolu Szkol 

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w piecioletnie Technikum Nr 1 w Pultusku, 

wchodzqce w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 

w Pultusku. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymato sic 	- 
Uchwala Nr XI/81/2019 zostala podjcta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla radna E. Ggsecka. 
Ad. 14 

Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzqcego 

w skiad Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku w piecioletnie 

Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzjce w sklad Zespolu Szkol im. Boleslawa 

Prusa w Pultusku. 
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Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol im. Boleslawa 

Prusa w Pultusku w piecioletnie Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzqce w sklad 

Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/82/2019 zostala podjOa. 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarz4dzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcgcego dla Doroslych w 

Pultusku, wchodwego w skiad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego w Pultusku, w czteroletnie Liceum Ogolnoksztaltqce dla 

Doroslych w Pultusku, wchodzjce w skiad Zespolu Szkol Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Przewodnicmcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjcciem 

uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogolnoksztalcqcego dla Doroslych w Pultusku, wchodzqcego w sklad 

Zespolu Szkol Zawodowych 	im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w 

czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych w Pultusku, wchodzqce w 

skiad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/83/2019 zostala podjcta. 
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Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogolnoksztalcqcego w Pultusku, 

wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w 

Pultusku, w czteroletnie I Liceum Ogolnoksztalcqce w Pultusku, wchodzqce w 

sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego trzyletniego I 

Liceum Ogolnoksztalcqcego w Pultusku, wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol 

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w czteroletnie I Liceum 

Ogolnoksztalcqce w Pultusku, wchodzqce w sklad Zespolu Szkol Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/84/2019 zostala podkta. 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w 

Pultusku w czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytari Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w Pultusku w czteroletnie Liceum 

Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 
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Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XI/85/2019 zostala podjcta. 

Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoge 

Zarzjdu Powiatu. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 

zaopiniowala uznanie skargi zio2onej na dzialalno§e Zarzqdu Powiatu za 

bezzasadnq i zlo4la stosowny projekt uchwaly w tej sprawie. RownieZ pozostale 

Komisje Rady Powiatu zaopiniowaly uznanie skargi za bezzasadnq. Nastepnie 

zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno§e Zarzqdu Powiatu. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XI/86/2019 zostala podjcta. 

Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjgcie uchwaly w sprawie petycji dotycz4cej wprowadzenia Polityki 

Zarzgdzania Konfliktem Interesow. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie petycji dotyczqcej wprowadzenia Polityki Zarzqdzania 

Konfliktem Interesow. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/87/2019 zostala podjcta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecny byl radny MBarszcz. 
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Ad. 20 

Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja o przebiegu wykonania budietu powiatu za I polrocze 

2019r. wraz z informach o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz powy2szq informacje Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownie2 przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. Nastcpnie zapytal czy kto§, chcialby zabra6 glos w powyZszej sprawie? 

Wobec braku pytari Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do kolejnego 

punktu porzqdku obrad. 

Ad. 21 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad 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 K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni 

Panstwo mote moje pytania wydadzq. sic banalne ale na komisji mnie nie bylo i 

mam kilka pytan do Pani Skarbnik odno§nie zmian w budzecie. Odwoluje sic do 

uzasadnienia, wplywy z uslug realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w 

Obrytem to jest 170 tys. zl, tak? Teraz mowimy o wydatkach bo proponujecie 

panstwo zwickszenie planu wydatk6w bie2qcych Domu Pomocy Spolecznej w 

Pultusku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, to jest 

kwota?" 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „240 tys. zl, tak?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „tak, pytanie z czego to wynika te 

240 tys. z1 ? 

Skarbnik Powiatu- zapytala, iz cyt. „z czego wynika te 240 tys. zl?" 
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Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „tak bo to wynagrodzenia plus 

skladki w Domu Pomocy przy ul. Kwiatkowskiego w Pultusku, jak dobrze 

zrozumialem m.in. teZ z pieniedzy wypracowanych przez Dom Pomocy 

Spolecznej w Obrytem." 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „Prosze Panstwa byl wniosek skiadany 

przez Dyrektora DPS-u w Pultusku z uwagi na to, ze tam byla kwota wicksza niz 

240 tys. zl z tym, ze uzupelniamy ten wklad, poniewa2 DPS w Pultusku z 

wlasnych §rodkow dokonal inwestycji. W zwiqzku z tym, ze byly takie rozmowy, 

ze jegli te dochody bcdq wypracowane wicksze to zrekompensujemy te wydatki 

na inwestycje z wlasnych 2rodel DPS-u w Puhusku, §rodkami, kt6re poiniej 13,04 

wypracowane z innych Domow Pomocy Spolecznej. To jest nasz dochod wlasny, 

Zarzqd mote proponowae podzial wedlug wlasnego uznania. Sq takie wnioski, 

Pani Dyrektor wnioskowala i uzasadnila. Mamy pismo, take Zarzqd uznal za 

zasadne przeniesienie tych §rodkow, tak jak wczekliej bylo ustalone by 

zrekompensowae ten ubytek na wynagrodzeniach." 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic zapytaniem cyt. „to grodki byly zdjete przez 

dyrektora z wynagrodzen na inwestycje? To jakie§ wydaje mi sic dziwne, to chyba 

nawet jest niezgodne z przepisami" 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iz cyt. „nie byly zdjcte z wynagrodzen. 

Zawsze na bie2qco jest pokrycie w planie i nie mote bye inaczej." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „Rada musi wyrazie zgodc na to." 

Skarbnik Powiatu- zwrocila sic z pytaniem cyt. „No co?" 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „Na to Zeby grodki zmniejszye na 

wynagrodzenia i przeznaczye na inne cele." 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „nie musi Rada wyraZae zgody. Rada 

daje upowaZnienie dla Zarzqdu w tej kwestii. Uchwalajqc budzet na rok Rada 

Powiatu upowaznila Zarzqd do wykonywania takich zmian." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „ale to jest kwota 240 tys. zl 

dokiadnie na wynagrodzenia i skladki, to zwickszyly sic zdania, zwiekszylimy 

zatrudnienie w DPS na ul. Kwiatkowskiego?" 
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Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „w DPS nie zwiekszali§my zatrudnienia. 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku korzysta w mniejszym stopniu z robot 

publicznych, czy prac interwencyjnych. Po prostu juz niektorym osobom takie 

§wiadczenie Zeby zatrudnie ich przez Urzad Pracy nie przysluguje. Skqd to 

kwota? Pani Dyrektor poczynila inwestycjc na kwote ponad 400 tys. z1 w ciagu 

roku, bylo to dokoficzenie budynku w ktorym mieki sic pralnia, gara2e i 

archiwum. Zostalo rOwnie2 wybudowane nowe przylgcze wodociagowe i po 

prostu zabraklo Pani Dyrektor §rodkow na wynagrodzenia i stad jest to 

zwickszenie." 

Radny K. Lachmafiski- poinformowal, iz cyt. „mam pytanie wia§nie, ile jest osOb 

zatrudnionych z Urzcdu Pracy? Rozumiem, ze to sa osoby, ktore juz jakby nie 

placi urzad i wymagalo to zatrudnienia i zobowigzafi pewnych, tak? 

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Pultuski p. A. Popowicz- - poinformowala, 

iz z dniem 31 paidziernika br. koficzq sic umowy ostatnim czterem osobom, ktore 

zostaly zatrudnione przez Urzad Pracy a oprocz tego zatrudnionych jest ok 20 

osob, ktore nie korzystaja z pomocy Urzcdu Pracy. Pozostalym osobom 

musieli§my przedluZye umowy na czas nieokre§lony." 

Przewodniczacy Rady- zwrocil sic z pytaniem cyt. „Czy wqtpliwoki zostaly 

rozwiane Panie Przewodniczacy?" 

Radny K. Lachmafiski- poinformowal, iz cyt. „tak, dzickuje bardzo za 

vvyja§nienie. Teraz jeszcze mam pytanie je§li chodzi o nagrody specjalne w 

Powiatowym Urzedzie Pracy. Kwota 46 tys. zi to sq §rodki z WojewOdzkiego 

Urzcdu Pracy, tak?" 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iz cyt. „sa to §rodki przyznane decyzja. 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej na wniosek Pana Starosty. Warunki 

wszystkie, ktore byly niezbedne do przyznania tych §rodkow Powiatowy Urzad 

Pracy spelnil. W zwiazku z ty z funduszu pracy Minister przeznaczyl 46 tys. zi 

na nagrody specjalne." 

Radny K. Lachmafiski- poinformowal, iz cyt. „to wspaniala wiadomo§e, zawsze 

jest dobrze jak jest nagradzanie pracownikow. WaZny jest tez ziozony wniosek." 
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dobrze dziala to dostal nagrody" 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „tak, za pracc, za wszystko. 

Dziekuje bardzo nie mam wiccej pytari." 

Wobec braku dalszych pytali Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

podjeciem 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 
	

14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XI/88/2019 zostala podjyta. 

Ad. 22 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XI/89/2019 zostala podjyta. 

Ad. 23 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja Przewodniczjcego Rady Powiatu w Pultusku i Starosty 

Pultuskiego nt. analizy ogwiadczen majqtkowych. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz powyZszq informacje radni otrzymali na 

pi§mie. Nastepnie zapytal czy sq pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do kolejnego 

punktu obrad. 
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Ad. 24 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad 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 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przyjvta. 

Ad. 25 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Przewodniczgcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjeciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymato sic 

Informacja zostala przyjvta. 

Ad. 26 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Wnioski i oiwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radna E.Gqsecka- poinformowala, iz cyt. „korzystajqc z okazji, ze jest Pan 
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Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych dziekuje bardzo za pozytywne zalatwienie 

mojej pro§by w sprawie wymiany przepustu w Zambskach Kokielnych. 

Widzialam dzisiaj, Ze praca bardzo dobrze przebiegla take dziekuje bardzo." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, i2 cyt. „bedge przy temacie drog chcialby 

zapytae Pana Staroste bo wiem, Ze zostala podpisana umowa na przebudowe ulicy 

Bialowiejskiej i w tej kwestii mam pare pytari. Pierwsza sprawa, to mote banalne 

pytanie ale chcialbym sic zapytae, czy nawierzchnia zostanie poloZona po 

wykonaniu kanalizacji? Chcialbym uslyszee takie zapewnienie bo wiem, Ze 

rOZnie z tym bywa. Najpierw sq drogi kladzione a potem jest robiona kanalizacja 

i takie zapewnienie chcialbym uslyszee, chyba Ze tego nie ma w planach. Druga 

sprawa czy na ulicy Bialowiejskiej przewidziana jest rownieZ §cieZka rowerowa? 

Trzecia rzecz, to pro§ba od mieszkancow, Zeby podczas przebudowy tej drogi 

postawie jakies spowalniacze, poniewaZ jest to taka droga wylotowa z Pultuska i 

nie ma tam ograniczen predkoki, tam do 120 km/h samochody sic rozpedzaja a 

jest to ulica przy ktorej sq domy jednorodzinne i malych dzieci nie brakuje, take 

ze wzgledu nawet na bezpieczenstwo chcialbym sic zapytae, czy takie 

spowalniacze mozna by bylo postawie? sq np. takie kwadratowe z kostki. Jeszcze 

propos ulicy Bialowiejskiej to z takich spraw bieZgcych jest takie skrzyZowanie 

od ulicy Tysigclecia to jut przechodzi w ul. Kardynala Stefana Wyszyriskiego, co 

jest skrzyZowanie z Bialowiejskg. Tam dochodzi do bardzo wielu wypadkOw, 

rednio 3-4 razy w roku. Jest juz jesien, robi sic szaruga i chcialbym poprosie o 

namalowanie tych grubych pasow przy znakach, Zeby byly widoczne dla 

kierowcow. Chcialbym uslyszee odpowiedzi odno§cie ul. Bialowiejskiej, jak to 

wszystko wyglada, jakie sq plany." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „je§li chodzi o §cieZke rowerowa to nie 

jest planowana na ul. Bialowiejskiej, poniewaZ mamy tam bardzo waski pas 

drogowy i nie mozemy nawet sic ubiegae o dofinansowanie na nakladkc. 

Bedziemy musieli zrealizowae ten projekt z wlasnych §rodkow. Jest to ok 1 km 

drogi. Musieliby§my wywlaszczae mieszkaricow z gruntow ale nie chcieliby§my 

tego robie. Takze ten 1 km drogi bedzie realizowany prawdopodobnie w 
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przyszlym roku z wlasnych §rodkow. Nakladka 4 cm i przebudowa fragmentu 

chodnika. Najpierw bedzie wykonana kanalizacja a nastcpnie nakladka. Je§.1i 

chodzi o spowalniacze to ju2 ktory§ raz mowimy, ze na drogach powiatowych nie 

moZna instalowae spowalniaczy o kt6rych Pan mowi. MoZemy tylko postawiO 

znak ograniczenie do 40 km/h, bo jest do 50 km/h, to mote do 40km/h. Je§li 

chodzi o pasy to myle, ze Pan Dyrektor ZDP slyszal Pana pro§be i my§lc, 2e te 

pasy zostanq zrobione na tym skrzyZowaniu o kt6rym Pan wspomnial 

tj. ul. Bialowiejska z ul. Wyszyriskiego." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „jeszcze a propos tych spowalniaczy to 

mote jezeli nie moZna spowalniaczy postawie to mote rozwiqzaniem by bylo 

zakaz wyprzedzania, mote linia ciqgla i zakaz wyprzedzania, Zeby to 

bezpieczeristwo zwiekszye. Nie wiem czy takie rozwiqzanie wchodzi w gre." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „przeanalizujemy to, dobrze?" 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „dobrze. Jeszcze tylko chcialem sic 

upewnie, to kanalizacja bcdzie do kofica ul. Bialowiejskiej, tak jak remont drogi 

bcdzie robiony, tak?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „to zadanie realizuje gmina i z tego co 

wiemy, to kanalizacja konczy sic na wysokoki mote 50 metrow dalej jak jest 

wjazd na Zielonq cie2kc." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „no wia§nie, bo tam mieszkalicy, ktorzy 

najdluZej mieszkajq zostajq bez kanalizacji w tym momencie a droga zostanie 

zrobiona takze mote bym sic zwrOcil z pro§bq do Zarzqdu Zeby jednak przekonaO 

wladze miasta." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „ja my§le Panie radny, ze niech Pan sam 

zwrOci sic do Pana Burmistrza o wydluzenie tej inwestycji, czy mieszkancy, 

zebras podpisy i i§e do Pana Burmistrza i moZe wydluZy tc inwestycjc o kolejne 

100 metrow." 

Radny P. Brodzki- poinformowal, i2 cyt. „no dobrze, my§lalem, ze to wspOlna 

inwestycja przebudowy drogi. Wiadomo, kaZdy ma swoje zdania ale te prace sic 

lqczq. Jeszcze chcialem sic zapytae bo na komisjach zglaszalem odnokie ulicy 
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Tysiaclecia, ktora zostala ostatnio wyremontowala. Jest tam miejsce postojowe 

dla osoby niepelnosprawnej, osoba niepelnosprawna podje2d2a w to miejsce ale 

Zeby dostao sic na chodnik musi wyjechae wozkiem na droge i dojechae do 

chodnika. Niestety nie zostalo to zrobione, chcialbym poprosie Zeby ten 

krawe2nik obni2ye, 2eby ten wozek mogl podjechae bo w Pultusku takie osoby 

mieszkajq i dla nich takie drobne sprawy sa utrudnieniem take jeszcze o to 

chcialem poprosie 2eby zrealizowae. Jeszcze ostatnie pytanie mam do Pana 

Dyrektora, rownie2 w kwestii tych drog. Chodzi mi o te §cie2ki rowerowe o ktore 

tez pytalem poprzednio. Mamy zrobione nowe §cie2ki rowerowe na 

ul. Tysigclecia, ul. Mickiewicza ul. Jana Pawla, te2 na skrzy2owaniu z ulica 

kolejowa. Zadna z tych §cieZek sic ze soba nie laczy, sa to odcinki §cie2ek ze soba 

niepolaczonych. Bede pytal caly czas, mam nadzieje, ze laden wypadek sic nie 

wydarzy i zostana jakie§ prace podjete. Jegli rowerzysta jedzie i nagle musi 

zjechae na droge Zeby przejechae rondo i znowu wjechae na §cie2ke rowerowa, 

mote doj§e do sytuacji niebezpiecznej, dlatego apeluje 2eby §cie2ki jako§ ze sobs 

polaczye Zeby umo2liwie ten przejazd rowerzystom. Sa to sprawy mote dla 

niektorych banalne ale to przede wszystkim chodzi o bezpieczenstwo 

mieszkancow ". 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „projektant analizowal mapy i jak 

wspominalem nie bylo takiej moZliwo§ci. Je§li chcemy wywlaszczae 

mieszkancow i placie odszkodowania to moZemy i bedziemy budowae te §cie2ki 

je§li sic zmieszcza ale to jest duty koszt i naprawde wyrzodzimy duZa krzywde 

mieszkancom bo trzeba przeciez poszerzye wtedy o kilka metrow, gdzie 

zabieramy dzialki i ogrodzenia a kazdy ma urzodzong swoja posesje i nie wiem 

czy 2eby wydluZye §cie2ke rowerowa o 30 metrow warto robie takie szkody. Ja 

je2d2g duo na rowerze, trzeba zachowae ostro2no§e, koficzy sic §cie2ka, jest 

znak, mozna nawet i z tego roweru zej§e, przej§e chodnikiem i za chwile dalej 

jechae. Ja tak to wiedze. Niektorych rzeczy nie jeste§my w stanie przewidziee i 

zrealizowae. Je§li by§my przestawili ludziom granice dzialek wzdluz ulicy 

Tysiaclecia to nie wiem czy byli by zadowoleni z Pana wniosku. My§le, 2e nie." 
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Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „mi absolutnie nie chodzi o budowanie 

§cieZek tam, gdzie nie jest to moZliwe. Mi chodzi o ich polaczenie" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „Panie radny je§li bylaby taka moZliwo§e 

to to §cieZki byly pol4czone." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ja tylko krociutko bo dostalam 

niedawno informacjc odno§nie ulicy Bartodziejskiej ale w miedzy czasie 

dowiedzialam sic, ze zglosil sic wykonawca do ul. Bartodziejskiej i chcialabym 

sic dowiedziee, czy cos w tym kierunku nowego mom uslyszee? 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie mam takiej informacji, urzad gminy 

nas o tym nie poinformowal." 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iz cyt. „czekamy na sprecyzowanie kwoty 

przez gminc, poniewaz pojawiaja sic dwie kwoty. W projekcie porozumienia 

jest kwota 2,9 min zi a w pi§mie 3,9 min zi, wiec czekamy, rozmawialam dzisiaj 

nawet z Panic Kierownik Ladd Zeby ta kwota byla precyzyjna bo je§li mamy 

zabezpieczye kwote na przyszlej Sesji, bo wklad musimy zabezpieczye, to 

chcemy Zeby ta kwota byla jednak precyzyjna i pod kontrola precyzyjna." 

Radna K. Estkowska- zwrocila sic z pytaniem cyt. „Czy na przyszlej Sesji 

bcdziemy zabezpieczae to kwotc?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „tak". 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, i2 cyt. „ja mam taka pro§be, gdzie mom 

znalek bilans starej spolki? Bo zatwierdzony bilans przez Radc Nadzorcza, to 

jest ju2 jawne, czy ja mom to gdzie sobie znale26?" 

Radca prawny J. Godlewski- poinformowal, i2 cyt. „Prezes starej spolki czyli 

Prezes Mossakowski jest wia§ciwym adresatem". 

Radny K. Lachmariski- zwrocil sic z pytaniem cyt. „a czy ja mom prosie o to 

Zarz4d? bo ja mom sobie znalek to elektronicznie, my§le, ze jest to gdzie 

publikowane bo powinno bye publikowane, to jest jawna rzecz, spolka jawna. 

Radca prawny J. Godlewski- poinformowal, i2 cyt. „jest w naszych dokumentach" 

Dyrektor Wydzialu Obslugi Rady i Zarzadu p. B.Przybylowska- poinformowala 

cyt. „Tak przekaZemy". 
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Przewodniczyl obradom: 

Tadeusz Nalewajk 

Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z pytaniem cyt. „to mom miee taki wniosek? 

Nie ma pcApiechu ale jeli mop poprosie to dzickujc". 

Ad. 27 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Zamknivie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podzickowal za udzial w obradach jedenastej Sesji Rady Powiatu i zamknql 

jedenastq Sesjc Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protokol zakoticzono. 

Sesja zakonczyla sic o godz. 16.05 

Protokolowaly: 

Bogua Przybylowska 

Martyna Laskowska 

rit 46.thect 
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