
Protokół nr XXII/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 20 października 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 13.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący   otworzył  dwudziestą  drugą  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku.

Stwierdził,  że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał

Przewodniczący powitał  Radnych  Rady Powiatu,  Pana  Witolda  Chrzanowskiego  -

Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli prasy oraz wszystkie

osoby uczestniczące w Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  14  października  2008r.  do

Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Sesji

Rady Powiatu, której głównym tematem byłoby:

1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008r. -

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  i  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego nt.

analizy  oświadczeń majątkowych.  

4. Wydelegowanie kandydata powiatu pułtuskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

5. Wydelegowanie dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa. 

Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej Sesji przekazany Szanownym

Radnym  jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę. 

 

Przewodniczący zapytał czy są propozycje dotyczące porządku obrad?

Starosta - poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu wnioskuje o zmianę zapisu

tematu  w   porządku  obrad.   Poprosił  aby  w  punkcie  piątym  -  Wydelegowanie



kandydata  powiatu  pułtuskiego  do  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  zmienić  słowo

„kandydata” na „kandydatów” ponieważ nastąpił błąd w druku.

Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  zmianą  zapisu  punktu  piątego  porządku

obrad,  tj.:  Wydelegowanie  kandydatów  powiatu  pułtuskiego  do  Powiatowej  Rady

Zatrudnienia. 

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Zmiana zapisu punktu piątego została przyjęta. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Pułtuskiego. 

Starosta -   poinformował,  że  na  Sesji  w dniu  22  września  bieżącego  roku,   Rada

Powiatu utworzyła Środowiskowy Domu Samopomocy w Pułtusku oraz  nadała  mu

Statut. 

Wojewoda  Mazowiecki  na  utworzenie  i  działalność Domu w roku 2008  przyznał

dotację celową w wysokości 147.000zł

Dotacja celowa przeznaczona jest na prace remontowe, wyposażenie, wydatki bieżące

i powinna zostać wykorzystana do końca roku. 

Konieczność przeprowadzenia prac remontowych i rozpoczęcia działalności jednostki

od  1  grudnia  br.  spowodowało  złożenie  przez  Zarząd  Powiatu  wniosku  do

Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji w trybie pilnym.

Poza  tym  Prezes  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

przyznał powiatowi pułtuskiemu dodatkowe środki w kwocie 124.786zł na zadania z

zakresu  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej,  które  do  budżetu  powiatu  można

wprowadzić tylko  uchwałą Rady Powiatu. 



Zbliżający się koniec roku i konieczność wydatkowania ww. środków przyczyniło się

również do  złożenia wniosku o zwołanie Sesji.  

Na salę obrad wszedł Radny Wiesław Barkała. Obecna liczba Radnych wynosi 14. 

Ad. 2 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.  

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.

Skarbnik –  poinformowała,  że  projekt  uchwały w sprawie  zmian  budżetu  powiatu

pułtuskiego na 2008r. zawiera wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji celowej od

Wojewody  Mazowieckiego  na  Środowiskowy  Dom  Samopomocy.  Skarbnik

poinformowała, że kwota dotacji ogółem 147.000 zł.  będzie przeznaczona na:

– remont pomieszczeń – 60.000 zł.,

– wyposażenie – 70.000 zł., 

– bieżąca działalność Domu – 17.000 zł.

Skarbnik dodała, że środki muszą zostać wykorzystane do końca roku a przeznaczone

są w znacznej mierze na remont i wyposażenie nowej jednostki. Procedurę zamówień

publicznych można uruchomić po wprowadzeniu do budżetu wymienionych środków. 

Kolejne zmiany w projekcie budżetu to:

– środki finansowe ze spółdzielni mieszkaniowej na zakup narzędzi hydraulicznych

dla KP PSP w Pułtusku – 5.000 zł.,

– zwiększono wpływy z odsetek bankowych o kwotę 4.250 zł. z przeznaczeniem na:

– budowę chodnika w Pniewie  - 3.750 zł. ( w budżecie jest kwota

80.000 zł., natomiast po przetargu kwota wzrosła do 83.750 zł. )

– dla PCPR na dowóz chorego ucznia do szkoły – 500 zł.  

– zwiększono dochody z tytułu najmu i  dzierżawy o 7.300 zł. z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej w

Ołdakach.  Cena samochodu wynosi  57.300 zł.,  natomiast  DPS w budżecie  było

zabezpieczone 50.000 zł.

– w  ramach  działania  kapitał  ludzki  przyznane  są  środki  na  realizację  projektu

pn.”Pomagamy naszym klientom  aby  potrafili  sami  sobie  pomóc”.  Projekt  jest

realizowany przez PCPR w Pułtusku. 



– dotacja  rozwojowa  składa  się  z  dwóch  części:  udziału  budżetu  państwa  oraz

Europejskiego Funduszu Społecznego – stąd zmiana klasyfikacji. Wartość zadania

ogółem 291.473 zł nie uległa zmianie. 

Jednocześnie zwiększono:

– przychody gospodarstwa pomocniczego DPS Obryte o kwotę 30.000 zł.

– dochody własne w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku o 6.000 zł. 

– inwestycję  budowy  chodnika  w  Psarach  zapisano  jako  inwestycje  dwuletnią,

ponieważ w budżecie powiatu są zabezpieczone środki w wysokości 300.000 zł. a

za zadanie po przetargu wynosi 532.000 zł. W związku z tym środki w wysokości

232.000 zł. przesunięto do realizacji na rok 2009

– dokonano przeniesień w ramach planów finansowych jednostek. 

Skarbnik poinformowała, że wszystkie przestawione zmiany zostały uwzględnione w

projekcie uchwały przekazanym Radnym. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwala Nr XXII/165/08 została podjęta. 

Ad. 3 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  porządku  obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  i  podziału  środków  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.

Skarbnik – poinformowała,  że  Prezes  Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  zwiększył  środki  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  o  kwotę  124.786  zł.  Skarbnik  poinformowała,  że  środki



zostały  przeznaczone  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej

następująco:

– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 3.000 zł.,

– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym  na  podstawie

odrębnych przepisów – 91.786 zł. 

– dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych  w  komunikowaniu  się  i

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –

30.000 zł. 

Pan  finansowy  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  po

zmianach przedstawia załącznik do uchwały. 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie? 

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad jej podjęciem.

Za 14 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwala Nr XXII/166/08 została podjęta. 

Na salę  obrad  weszli  Radni  Stanisław  Kaczmarczyk oraz  Dariusz  Mikuś.  Obecna

liczba Radnych wynosi 16. 

Ad. 4 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  porządku  obrad:

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego

nt. analizy oświadczeń majątkowych.  

Przewodniczący -  poinformował,  że artykuł 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca

1998r.  o  samorządzie  powiatowym,  obliguje  Przewodniczącego  Rady  do  złożenia

Radzie Powiatu informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych,  w terminie do

30 października. 



Przewodniczący poinformował,  że  w terminie do dnia  30 kwietnia  2008r.  wszyscy

Radni  Rady  Powiatu  złożyli  oświadczenia  o  stanie  majątkowym  –  w  dwóch

egzemplarzach wraz z kserokopią zeznania podatkowego PIT. 

Zgodnie  artykułem  25c  ustęp  6  cytowanej  ustawy,  przekazałem  po  jednym

egzemplarzu  oświadczenia  majątkowego  oraz  zeznania  podatkowego   Urzędowi

Skarbowemu w Pułtusku.

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem  Nr  85/2007  wydanym  przez

Starostę Pułtuskiego w dniu 12 grudnia 2007r., przyjmuje  i przechowuje Sekretarz

Powiatu.

W  wyniku  przeprowadzanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  w  złożonych

dokumentach nie zostały stwierdzone nieprawidłowości.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym treść oświadczeń majątkowych została opubli-

kowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 

Przewodniczący dodał, że oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu

zostało przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Przewodniczący poprosił  Pana Starostę  o  przedstawienie  informacji  nt.  oświadczeń

majątkowych.

Starosta – poinformował, że do dnia 30 kwietnia br. wszystkie osoby zobowiązane do

złożenia oświadczeń majątkowych złożyły wymagane dokumenty. 

Oświadczenia złożyli: 

- członkowie Zarządu Powiatu, 

- Sekretarz Powiatu, 

- Skarbnik Powiatu, 

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

oraz  pracownicy  Starostwa  i  jednostek  organizacyjnych,  którzy  wydają  decyzje  w

imieniu Starosty

Zgodnie z art.  25 c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego zostało przekazane  do Urzędu

Skarbowego  w  Pułtusku,  natomiast  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dwóch

pracowników jeden egzemplarz oświadczenia został złożony w Urzędzie Skarbowym



w  Ciechanowie  a  jeden  w  Urzędzie  Skarbowym  w  Wyszkowie.  Oświadczenie

majątkowe Starosty Pułtuskiego zostało przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu. 

Oświadczenia  majątkowe  zgodnie  z  upoważnieniem  Nr  85/2007  wydanym  przez

Starostę  Pułtuskiego w dniu 12 grudnia 2007r.,  przyjmuje i  przechowuje Sekretarz

Powiatu.

Podczas  przeprowadzania  analizy  oświadczeń  majątkowych  nie  stwierdzono

merytorycznych nieprawidłowości. 

Zgodnie  z  obowiązkiem  ustawowym  treść  oświadczeń  majątkowych  została

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Ad. 5 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego   porządku  obrad:

Wydelegowanie  kandydatów  powiatu  pułtuskiego  do  Powiatowej  Rady

Zatrudnienia.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta – poinformował, że w dniu 28 października 2008r.  upływa 4-letnia kadencja

Powiatowej Rady Zatrudnienia Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia zgodnie z

art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy, powołuje Starosta spośród działających na terenie powiatu:

terenowych struktur  każdej  reprezentatywnej  organizacji  związkowej  w rozumieniu

ustawy o Trójstronnej Komisji  ds. społeczno – gospodarczych.   

1. terenowych  struktur  każdej  reprezentatywnej  organizacji  pracodawców  w

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji  ds. społeczno – gospodarczych,  

2. społeczno–  zawodowych  organizacji  rolników,   w  tym związków  zawodowych

rolników indywidualnych i izb rolniczych.

3. jednostek samorządu terytorialnego – (kandydatów zgłaszają  Rady Gmin i  Rada

Powiatu). 

4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta  poinformował,  że  wnioskuje  o  wydelegowanie  3  przedstawicieli  Powiatu

Pułtuskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Zaproponował następujące kandydatury:



- Radnego Wiesława Cienkowskiego 

- Radnego Zbigniewa Szczepanika 

- Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku   Panią  Beatę

Jóźwiak 

Przewodniczący  zapytał  czy  ktoś  z   Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  powyższej

sprawie?

Wiceprzewodniczący Rady – p. Krzysztof  Łachmański – poinformował, że do Rady

Zatrudnienia należy wydelegować 3 przedstawicieli Rady Powiatu. W Radzie Powiatu

działa klub Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej.

W dniu dzisiejszym nie będzie zgłaszał  przedstawicieli  z tego klubu, ponieważ nie

było to  uzgodnione,  jednak uważa,  że Rada Zatrudnienia  byłaby wówczas bardziej

reprezentatywna. 

Podkreślił,  że  nie  ma  nic  przeciwko  Dyrektorowi  Powiatowe  Centrum  pomocy

Rodzinie  w  Pułtusku,  jednak  myśli,  że  delegaci  reprezentują  Radę  Powiatu.

Oczywiście Starosta ma prawo zgłosić. Wiceprzewodniczący poinformował, że jest to

jego refleksja, ale czy można by było zmienić coś w porządku, może zrobić chwilę

przerwy aby Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej mógł się

spotkać i porozmawiać na ten temat. 

Przewodniczący Rady –  zaznaczył,  że  materiały  na  dzisiejsze  posiedzenie  zostały

dostarczone  w  czwartek.   Gdyby  Klub  SPZP  przedstawił  kandydaturę  do  Rady

Zatrudnienia  to na pewno zostałaby ona rozważona. Niestety nikt takiej kandydatury

nie zgłosił. 

Przewodniczący zapytał  czy  Pan  Wiesław  Cienkowski  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Rady Zatrudnienia?

Radny Wiesław Cienkowski – poinformował, że wyraża zgodę. 

Przewodniczący zapytał  czy Pan  Zbigniew Szczepanik  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Rady Zatrudnienia?

Radny Zbigniew Szczepanik – poinformował, że wyraża zgodę. 



Przewodniczący zapytał czy Pani Beata Jóźwiak wyraża zgodę na udział w pracach

Rady Zatrudnienia?

Dyrektor PCPR w Pułtusku – p. Betata Jóźwiak -  poinformowała, że wyraża zgodę

Przewodniczący zarządził głosowanie na zgłoszonymi kandydaturami

Przewodniczący  zarządził   głosowanie  nad  kandydaturą  Radnego  Wiesława

Cienkowskiego:

Za 10 Radnych 

Przeciw 3 Radnych 

Wstrzymało się 2 Radnych 

Kandydatura Radnego Wiesława Cienkowskiego została przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  kandydaturą  Radnego  Zbigniewa

Szczepanika:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 

Kandydatura Radnego Zbigniewa Szczepanika została przyjęta. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad kandydaturą Pani Beaty Jóźwiak:

Za 12 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 3 Radnych 

Kandydatura Pani Beaty Jóźwiak została przyjęta. 

Ad. 6
Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad: Wydelegowanie dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta – poinformował, że w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji 2005-2008

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 1 ustawy z



dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym,  jestem  Przewodniczącym  -

zachodzi konieczność powołania Komisji, która będzie działała w latach 2008-2011.

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 2, dwóch przedstawicieli – radnych do Komisji, wybiera

Rada Powiatu. Starosta poformuję, że obecna Rada Powiatu w Pułtusku w roku 2006

(po wyborach samorządowych) wybrała jako swoich przedstawicieli radnych:

- Zbigniewa Szczepanika,

- Wojciecha Żukowskiego. 

Jako  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Starosta  wnioskował  o

delegowanie wymienionych radnych do składu  Komisji na kadencję 2008-2011. 

Przewodniczący zapytał  czy Pan  Zbigniew Szczepanik  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji 

Radny Zbigniew Szczepanik – poinformował, że wyraża zgodę. 

Przewodniczący  zapytał  czy  Pan  Wojciech  Żukowski  wyraża  zgodę  na  udział  w

pracach Komisji 

Radny Zwojciech Żukowski – poinformował, że wyraża zgodę. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  kandydaturą  Radnego  Zbigniewa

Szczepanika:

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 1 Radny

Kandydatura Radnego Zbigniewa Szczepanika została przyjęta. 

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  kandydaturą  Radnego  Wojciecha

Żukowskiego.

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się 1 Radny

Kandydatura Radnego Wojciecha Żukowskiego została przyjęta. 



Ad. 7

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  następnego  punktu  porządku

obrad: Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Wiceprzewodniczący Rady – p.  Jerzy Król  –.  Poinformował,  że  chciałby poruszyć

następujące niezmiernie ważne dla społeczeństwa pułtuskiego kwestie, nad którymi od

lat  trwają  dyskusje  i  w  tych  tematach  nie  zostały  podjęte  konkretne  decyzje,

mianowicie:

– w  mieście  i  gminie  Pułtusk  należy  przeanalizować  miejsca  niebezpieczne  dla

pojazdów samochodowych, ustawienie  znaków drogowych ,  które o  tym mówią

oraz respektowanie z tego tytułu przepisów. Wiceprzewodniczący poinformował, że

ma tu na myśli powiększenie granic miasta. Od 20 lat liczba mieszkańców Pułtuska

jest taka sama, może nawet ulega zmniejszeniu, a granice Pułtuska można by było

wydłużyć na tyle, aby mogło mieszkać w mieście ok. 100.000 mieszkańców. 

Wiceprzewodniczący  podał  za  przykład  miejscowość  Moszyn.  Teren  jest

niezabudowany ale  ze  względu  na  fakt,  że  został  tam postawiony znak  z  nawą

miejscowości istnieje konieczność ograniczenia prędkości. Kierowcy zazwyczaj nie

przestrzegają regulaminowej prędkości za co musza płacić mandaty. 

Taka  sytuacja  ma  miejsce  nie  tylko  na  obrzeżach  miasta.  Wiceprzewodniczący

poinformował,  że  sprawa  zupełnie  inaczej  wygląda  w  mieście  Płock,  gdzie  w

miejscach bezpiecznych można jechać z prędkością 70-80 km. Zmiana organizacji

ruchu odbyła się za zgodą Burmistrza , Wójta. Takie rozwiązanie można również

zastosować w Pułtusku, np. przy wylotach z miasta, np.; od targowicy na Popławach

do lasu. Wiceprzewodniczący poinformował, że przedłużamy granice miasta o zym

świadczą postawione tablice  ,  ale  chodników nie  ma  ani  metra.  Drogi  są  albo

krajowe,  albo  wojewódzkie,  albo  powiatowe  i  dlatego  też  powinni  się  spotkać

zarządcy poszczególnych dróg, przedstawiciele policji, oraz osoby odpowiedzialne

za bezpieczeństwo, np. powołana komisja i o tym porozmawiać.  

– Wiceprzewodniczący poinformował,  że kolejna sprawa ,  którą chciałby poruszyć

jest  bardzo  ściśle  związana  z  poprzednią  i  należy  zaznaczyć  że  jest  tu  tzw.

spychologia samorządowa. W samorządzie pracuje piątą kadencję. Sprawa dotyczy

budowy chodników,  które  są  na  styku samorządu  miejskiego  i  gminnego,  czyli



właściwie  nie  wiadomo  czyje.  Wiceprzewodniczący  Król  zwrócił  się  do

Wiceprzewodniczącego  K.  Łachmańskiego,  którego  ugrupowanie  od  18  lat  ma

władzę w Pułtusku. Poprosił o wskazanie choćby jednej ulicy, która ma zrobiony

chodnik do granic miasta. Po prostu ten temat nie istnieje, bo drogi nie są miasta

tylko  są albo krajowe albo powiatowe a chodników nie ma. Wszystkie miasta po

kolei – Ciechanów, Maków, Przasnysz, podejmują takie działania, żeby za swojej

kadencji wykonać przynajmniej jedno czy dwa wyloty z miasta. W Pułtusku jest ich

6.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  ze  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  ani

Burmistrz  ani  Starosta  sami  tego  nie  zrobią.  Dlatego  tez  konieczne  jest  w  tym

temacie  porozumienie.  Zadanie  to  znajduje  się  na  terenie  miasta  i  za  realizację

odpowiedzialne jest miasto. 

Wiceprzewodniczący  –  p.  K.  Łachmański –  zapytał  „chyba  Pan  nie  sugeruje,  że

Wiceprzewodniczący K. Łachmański sam to zrobi?”

Wiceprzewodniczący – p.J. Król – odpowiedział, że nie. Tylko sugeruje, że poprzez

swoje  ugrupowania  partię  można  wywrzeć  jakiś  nacisk.  Sprawy  o  których  mówi

powinny być są  ponadpartyjne.  Są  to  sprawy dla  samorządowców,  ale  niestety  w

samorządach  jest  luka  i  spychologia  samorządów  gminnych  na  powiatowy  i  z

powiatowego na gminny. Wiceprzewodniczący zwrócił się do przedstawicieli klubów

z PSL i SPZP żeby w miarę możliwości te tematy omówili i uzgodnili. Może należy

powołać komisję,  zawrzeć jakieś porozumienie. Mija następny rok kadencji. 

– trzeci temat, który poruszył Wiceprzewodniczący Rady to  zlikwidowana od kilku

lat  kolejka  na  trasie  Pułtusk  –  Nasielsk.   Dotyczy ona  2  powiatów  i  3  gmin.

Mówimy tutaj o pseudo trasach rowerowych, ścieżkach rowerowych. Tego nie ma w

Pułtusku.  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  zapewne  Pan  Burmistrz  się

obrazi,  za  wypowiedź  ,  że  w  Pułtusku  nie  ma  ścieżek  rowerowych.  Są  znaki

informujące  o  trasie  rowerowej  na   ul.  Warszawską  albo  drogą  na  Ciechanów.

Jednak  “nie daj Boże, żeby ktoś się posłuchał i pojechał zgodnie z tymi znakami”.

Obecnie  jest  możliwość  wykorzystania  terenu  po  kolejce  na  stworzenie  trasy

rowerowej. Uważa, że jest to dobry pomysł. Na budowę takiej trasy można pozyskać

90% środków unijnych. Jest to długa 50 kilometrowa trasa w dwie  strony. Uważa,

że powinno się pozwolić rolnikom na całkowite “rozebranie” kolejki, bo część już

została rozebrana. Radny zaproponował zawrzeć jakieś porozumienie, wystąpić z



wnioskiem do UE o pozyskanie środków finansowych na ww. zadanie. Byłaby to

trasa rowerowa z prawdziwego zdarzenia. Natomiast w Golądkowie można by było

wykonać trasę pieszo – rowerową wraz z chodnikiem. 

– Kolejna  sprawa dot.   Jednostki  Wojskowej w Pułtusku.  Cały czas ten teren jest

dewastowany. My jako samorządowcy jesteśmy za to odpowiedzialni i powinniśmy

coś z tym tematem zrobić. 

– Czwarty poruszany przez  Wiceprzewodniczącego temat  jest  związany z  ochroną

środowiska  a  dot.  zagospodarowana  i  wykorzystania  ekologicznych  czyszczalni

ściekowych przydomowych (przyzagrodowe). Ten temat na jednej z Sesji poruszał

Radny Brakała. W byłym województwie ciechanowskim to zadanie realizuje kilka

gmin z dotacjami Funduszu Ochrony Środowiska oraz samorządów. Natomiast w

powiecie pułtuskim nie ma żadnego kolektora, nie buduje się  kanalizacji wiejskiej.

Wiceprzewodniczący poinformował, ze jest to zadanie gminy ale w porozumieniu

ze  służbami  związanymi  z  ochroną  środowiska,  przy  udziale  Starosty  oraz

Marszałka Województwa Mazowieckiego ten temat można realizować.  

– Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  za  11  mln.  zł  budowana  jest  trasa

warszawka, która będzie przebiegać przez teren pułtuska ulicami Daszyńsiego, 3

Maja. Radni Powiatowi są odpowiedzialni za to miasto i powinni wiedzieć gdzie

będą  parkingi,  przejścia  dla  pieszych,  zajezdnie  dla  autobusów,  itd.

Wiceprzewodniczący poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie i można

było  się  dowiedzieć  co  zostanie  wykonane  w  Pułtusku.  Za  takie  sprawy

odpowiedzialny jest Burmistrz Pułtuska oraz Starosta Pułtuski. Z informacji jakie

Wiceprzewodniczący posiada wynika, że trasa jest przygotowywana, przeznaczono

na  nią  olbrzymie  pieniądze,  jest  pewne  porozumienie,  które  podpisał  albo

Burmistrz, albo przedstawiciel Burmistrza, ale nic poza tym nie wiemy. 

– Ostatnia  sprawa,  którą  Wiceprzewodniczący  chce  poruszyć  to  sprawa  budowy

wyjazdu z  Warszawy -  Jabłonnna  -  Legionowo –  Serock,  obwodnice  miast.  Za

kilkanaście miesięcy będzie budowana obwodnica  Serocka. Ten wyjazd kończy się

obwodnicą Pułtuska. W związku z tym Wiceprzewodniczący chciałby wiedzieć jak

jest  przygotowany  Pułtusk  do  tego  przedsięwzięcia.  Serock  tam  gdzie  będzie

przebiegała trasa ma już wykupione grunty. Natomiast jeśli chodzi o Pułtusk, to było



już kilka wersji i tylko na “gadaniu” się skończyło. Jako Radni nie mamy żadnych

konkretnych informacji na ten temat. 

Dlatego  tez  Wiceprzewodniczący zwrócił  się  z  prośbą,  aby  nad  tymi  tematami

wspólnie  się  zastanowić,  może  należy  powołać  jakąś  komisję  czy  podkomisję.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  przeprowadził  rozmowę  z

Przewodniczącym  Łachańskim,  że  jest  takie  ładne  Samorządowe  Porozumienie

Ziemi Pułtuskiej, które wygrywa pod ładnym szyldem wybory od 18 lat. Taki szyld

pasuje wszystkim. Z tego ugrupowania pochodzi poseł Kowalczyk, który razem z

Kaczyńskim chodzi, ale nie chce w to już wnikać.  Bądźmy szczerzy – wszędzie

zastawiamy się  pięknym szyldem samorządów,  ale  co  za  szyldem jest  to  sami

możemy popatrzeć – bijmy się we własne piersi, że my tego tematu (to już koniec

zdania). Dlatego jest prośba, aby te tematy, które przedstawiły potraktować ponad

podziałami  politycznymi,  włączyć  sie  w  działania,  wykorzystać  swoja  wiedzę  i

umiejętności.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że trochę już rozeznał temat i wie, ze w Pułtusku

będzie się dużo działo w inwestycjach.. Z wielu rzeczy Burmistrz musiał zrezygnować

dla miasta i dobrze by było gdyby Radni Rady Powiatu wiedzieli z czego Burmistrz

zrezygnował  w  i  za  co?  Np.  żeby  było  wiadomo  jaka  część  miasta  będzie

remontowana, jak zostaną zorganizowane objazdy itp. Wszyscy zdajemy sobie sprawę

z tego, że będą to olbrzymie trudności. Dlatego też jeszcze raz zwraca się z apelem o

spokojne zastanowienie się nad poruszanymi problemami, czy to przez komisję czy tez

poprzez inne metody. Wiceprzewodniczący chciałby aby na najbliższe posiedzenie Pan

starosta  przedstawił  co  się  udało  w tym zakresie  zrobić  i  wyznaczyć osoby,  które

przedstawią informacje o tych 6 tematach w jaki sposób będą realizowane. 

Wiceprzewodniczący Rady – p. K. Łachmański – poinformował, że miał nie zabierać

głosu,  jednak  Wiceprzewodniczący  J.  Król  mocno  wywołał  go  do  odpowiedzi.

Poinformował, że jest w innym samorządzie. Poza tym dobrze byłoby aby te sprawy

omawiać  w  obecności  Burmistrza.  Z  informacji  jakie  Wiceprzewodniczący

Łachmański  posiada wynika,  że   były prowadzone rozmowy, które nie  były łatwe,

ponieważ nie były planowane parkingi, później ustalenia zostały zmienione, że mają

być. Kolejna sprawa, która dotyczy propozycji Wiceprzewodniczącego Króla odnośnie

wykonania trasy rowerowej po starej kolejce, uważa, że miał czas przez dwie kadencje



żeby się wykazać w tym temacie, ponieważ to jest droga wojewódzka. Poza tym kiedyś

miało  miejsce  spotkaniu,  w  którym  uczestniczyła  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i

Autostrad, w którym niestety nie uczestniczył, ale do końca kadencji nie przewiduje się

żadnych  inwestycji  drogowych  na  terenie  powiatu  pułtuskiego.  W  związku  z

powyższym adresat wypowiedzi  Wiceprzewodniczącego Króla nie jest ten i nie jest

ona do końca sprawiedliwa. Wiceprzewodniczący Łachmański poinformował, że jak

najbardziej  się  pod  tym  podpisuje,  jeśli  spotkanie  w  tych  sprawach  zostanie

zorganizowane to z przyjemnością chciałby uczestniczyć w takiej komisji. Poza tym

przy powoływaniu takiej komisji bardziej obiektywne byłoby aby były różne “siły”.

Tak jak powiedział Wiceprzewodniczący Król pewne rzeczy trzeba wykonywać ponad

podziałami.  Jednak  są  to  różne  kompetencje  różnych  samorządów,  co

Wiceprzewodniczący Król pewnie wie najlepiej jako były wojewoda ciechanowski i

były  radny  sejmiku  województwa  mazowieckiego,  że  bardzo  trudno  pogodzić

przepływ środków itd.  W związku z tym znowu będzie  można sobie  w komisjach

porozmawiać a czy będą efekty Wiceprzewodniczący wątpi. Na pewno jakoś to inni

robią bo to się widzi. Na jakiej zasadzie powstają chodniki?- śmie przypuszczać, że

prawdopodobnie  współfinansowanie.  Zapewne przy okazji  znalezienia  się  tej  drogi

(tylko nie wiem jakiej) w planie, jest współfinansowane wykonanie chodnika. Tak się

Wiceprzewodniczący domyśla, ale nie jest pewny. Na pewno na wszystko jest czas. 

Radna  Henryka  Pielachowska –  poinformowała,  że  w  imieniu  mieszkańców  wsi

Grabówiec chciałaby zwrócić się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Przy byłej szkole w Garbówcu jest  bardzo duże suche drzewo, które ze  względów

bezpieczeństwa  powinno  zostać  usunięte.  Zagraża  ono  budynkowi  szkoły.  Liniom

energetycznym oraz  pobliskim  zabudowaniom  inwentarskim  mieszkańca  wsi.   W

związku z tym, żeby nie doszło do nieszczęścia prosi o usunięcie tego drzewa. 

Poza tym Radna chciałaby poprzeć Wiceprzewodniczącego Króla w temacie drogi. Po

interpelacji  Pana  Kaczmarczyka  przeszła  równarka,  jednak  gałęzie  nie  zostały

przycięte.  Pobocza  zostały  wyrównane,  jedna  wystarczyło  to  jedynie  na  2  dni  i

ponownie jest to samo. Radna już nie wspomina o nawierzchni asfaltowej na której są

duże  koleiny,  lecz  o  poboczach.  Nic  się  w  tym temacie  nie  dzieje.  Będąc  Radną

Gminną, temat ten był kilkakrotnie podejmowany a do dziś udało się tylko wykonać

oświetlenie. Trzeba tu wysiłku aby ten odcinek drogi poprawić. 



Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  K.  Łachmański –  poinformował,  że   z  całą

odpowiedzialnością  stwierdził,  że  na  listach  Samorządowego  Porozumienia  Ziemi

Pułtuskiej  na pewno nie  było tylko członków Prawa i  Sprawiedliwości,  jedna  byli

również  członkowie  Platformy  Obywatelskiej  jak  również  Sojuszu  Lewicy

Demokratycznej. To tylko tak informacyjnie. Może to udowodnić na przyszłej Sesji.

Wiceprzewodniczący zaznaczył, ze mówi tylko o historii a jak będzie w przyszłości to

nie wie. 

Przewodniczący – podziękował za  polityczne uświadomienie.  Temat dróg jest  tzw.

Tematem morze.  Dodał,  że  wiadomym jest,  że  przy budowie  szpitala  w  Pułtusku

zostały trochę zaniedbane drogi powiatowe, ponieważ pozyskane środki przeznaczane

zostawały na budowę szpitala. Taka jest przykra prawda, że coś za coś musiało się

odbyć. 

Ad. 20

Przewodniczący – zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za

udział w obradach dwudziestej drugiej Sesji Rady Powiatu - Radnym i zaproszonym

gościom. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski  zamknął XXII Sesję

Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.  

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.14.00

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

...................................................... ......................................

  Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski

......................................................

Sylwia Sekutowicz 


