
Protokol Nr XXXVI/2017 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 grudnia 2017r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 14.00 

Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl trzydziestq szostq Sesjy 

Rady Powiatu w Pultusku. 

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

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 osob stanowi quorum 

pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital Radnych Rady Powiatu, przedstawicieli prasy oraz 

wszystkie osoby uczestniczqce w dzisiejszej Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji drugiego punktu porzqdku 

obrad Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali 

porzqdek obrad dzisiejszej Sesji. Zapytal, sq wnioski w sprawie zmiany porzqdku 

obrad? 

Wobec braku propozycji zmiany porzqdku obrad Przewodniczqcy zapytal, czy 

odczytywa6 porzqdek obrad? 

Radni zdecydowali, aby Przewodniczqcy nie odczytywal porzqdku Sesji. 

Sesja prowadzona byla wedlug ni2ej podanego porzqdku. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Przyjycie protokolow XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
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5. Podjecie uchwaly w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowogci pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkolom i niepublicznym 

placowkom. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 28 grudnia 2016r. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

10.Podjecie uchwaly w sprawie: uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na 

rok 2018. 

a. przedstawienie projektu uchwaly budZetowej, 

b. przedstawienie opinii komisji oraz wniosk6w radnych, 

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d. przedstawienie stanowiska Zarzqdu w sprawie: opinii i wnioskow 

radnych, 

e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeglosowanie, 

f. glosowanie nad przyjeciem uchwaly bud2etowej. 

11.Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej. 

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

Powiatu. 

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

powiatu. 

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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15. Wnioski i ogwiadczenia radnych, 

16.Zamkniccie Sesji. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem porzqdku Sesji. 

Za glosowalo 	 15 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Porzgalek zostal przyjgty. 
Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Przyjecie protokolow XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze do dnia dzisiejszego nie wplynely Zadne 

wnioski aM uwagi dotyczqce protokolow Sesji Rady Powiatu. Nastcpnie zwrocil 

sic z zapytaniem, czy kto§ z Panstwa Radnych chcialby zabrae glos w powy2szej 

sprawie? 

Wobec braku wnioskow Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem 

protokolu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu 

Za glosowalo 	 15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Protokoly XXXIV/2017 i XXXV/2017 zostaly przyjete 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radny W. Nalecz —zwrocil sic do Starosty Pultuskiego z pytaniem w sprawie 

drogi, ktora byla przebudowywana w tym roku, na odcinku Winnica-Domoslaw. 
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Radny poinformowal, 2e osoba mieszkajqca na przeciwko mleczarni zglaszala 

problem zwiqzany ze zbierajqcq sic woda na tej drodze, ktOra zalewa jej garaz. 

Sprawa to byla juz zglaszana kilka razy, natomiast nic nie zostalo zrobione. Radny 

zapytal, kiedy zostanie to wykonane? 

Radna K. Estkowska- zapytala o przyszioge ul. Bartodziejskiej, czyli co jest 

planowane i kiedy bcdzie realizowane? 

Radny M. Barszcz- poinformowal, 2e na ostatniej Sesji zwrocil sic do Starosty 

Pultuskiego ze sprawq dotyczqcq ruchu drogowego na terenie miejscowoki 

Obryte i czc§e z tych prac zostala wykonana. Radny zapytal, czy sq planowane 

dalsze czynnoki zwiqzane z oznakowaniem miejsca przy Szkole Podstawowej w 

Obrytem? 

Nastepnie poinformowal, iz na terenie Gminy Obryte, przy glownej drodze w 

kierunku m. Psary, powstal punkt handlowy, dlatego te2 istnieje pilna potrzeba 

budowy brakujqcego odcinka chodnika. Radny zaznaczyl, iz nie wiedzial 

§rodkow zabezpieczonych na ten cel w bud2ecie, ale mygli, ze Zarzqd Drog 

Powiatowych w Pultusku ze grodkow bie2qcych, nawet przy wspoludziale Wojta 

Gminy Obryte, mogiby wykonae ten chodnik. 

Sprawa dotyczy rownie2 drugiej cze§ci miejscowoki Obryte, w kierunku m. 

Grodek tj. od skrzy2owania do punktu paliw. Tu rownie2 potrzebny jest chodnik. 

Ponadto Radny poinformowal, iz otrzymal informacje, ze zostala podpisana 

umowa dotycz4ca budowy Komendy Powiatowej Policji. Radny zapytal, czy 

powiat dysponuje jakim§ harmonogramem realizacji tej inwestycji? 

Nastcpnie radny poinformowal, iz do kompetencji Zarzqdu Powiatu na1e2y m.in. 

transport zbiorowy. Natomiast o tym, co sic dzieje przy dworcu PKS, radny jest 

caly czas alarmowany przez mieszkaricow gminy Obryte a przede wszystkim 

rodzicow uczniow, ktorzy doje2d2ajq do szkoly. Radny poinformowal, ze tam jest 

totalny balagan. Czy Starosta Pultuski posiada jakieg informacje, czy sq jakieg 

ustalenia z Burmistrzem Miasta Pultusk, 2eby ten problem rozwiqzae? 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz w uzupelnieniu do pytania pana radnego 

M. Barszcz chcialby zapytae, czy byly organizowane jakieg spotkania z gminami 
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powiatu pultuskiego w celu rozwiqzania problemu z dworcem PKS, poniewa2 to 

w kompetencji powiatu jest zapewnienie transportu publicznego. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienia 

opinii Komisji. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczeristwa — Pana 

Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczeristwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

i2 Komisja Bezpieczeristwa obradowala na posiedzeniu w dniu 5 i 20 grudnia 

2017r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Spraw Spolecznych Paniq 

Krystyne Estkowskq o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani K. Estkowska -  

poinformowala, iz Komisja Spraw Spolecznych obradowala na posiedzeniach w 

dniach 5 grudnia 2017r. oraz 20 grudnia 2017r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce przedmiotem obrad dzisiejszej 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Polityki Regionalnej i 

Promocji — Pana Witolda Saracyna o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pan Witold Saracyn —

poinformowal, iz Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie 

zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 5 grudnia i 20 grudnia 

2017r. 
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Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Bud2etu i Finansow — Paniq 

Emilig Gqseckq o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqca Komisji BudZetu i Finansow Pani Emilia Gqsecka — 

poinformowala, j2 Komisja BudZetu i Finansow obradowala na posiedzeniach w 

dniu 5 grudnia 2017r, 13 grudnia 2017r. oraz 20 grudnia 2017r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy *lace przedmiotem obrad 36 Sesji 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 15 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XXXVI/213/2017 zostala podjcta. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjvcie uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowoki pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkolom i niepublicznym 

placowkom. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem, czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidlowoki pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 
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niepublicznym szkolom i niepublicznym placowkom i zarzqdzil glosowanie nad 

jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr 2UXVI/214/2017 zostala podkta. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy zapytal, czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny W. Debski- poinformowal, i2 po posiedzeniach Komisji Rady nurtuje go 

kwestia przesuniccia dotyczqcego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania 

powiatu pultuskiego. 

Radny poinformowal, Ze w tej chwili jestegmy w okresie przed szczegolnq porq 

roku i gdyby sluZby, ktorymi dowodzi Komendant Pan Henryk Krasucki, 

pracowaly tak, jak powstaje ten system wczesnego ostrzegania, to pewnie ju2 

kilka razy bygmy plywali. Trzeba o tym pamictae, ze zima na rzece Narew w 

zwiqzku ze stanem toru wodnego, jest porq roku czesto nieprzewidywalnq i tak 

naprawde zdarzajq sic sytuacje, Ze zimq stan wody ro2ni sic tylko nieznacznie od 

roku 1979. Co wowczas sic wydarzylo to wickszoge z nas pamieta. 

Radny poinformowal, 2e rozumie, 2e mamy do czynienia z sytuacjq takq, ze 

system ktory wykonala firma nie daje sic zintegrowa6 z systemem Wojewody. 

Zostaly tam okreglone ro2ne terminy i rownie2, zapewne, zostaly okreglone kary 

w przypadku niezachowania terminu. Radny zwrocil sic z pytaniem, co w 

zwiqzku z tym, ze wykonawca nie wywiqzal sic z terminu wykonania. Czy Zarzqd 

p odj 41 jakieg dzialania wyjagniaj qce? 

Ze wzgledu na to, Ze jak jest system Wojewody, kt6ry funkcjonuje i tak naprawde 

mamy sobie zafundowao system, ktory daje sic latwo zintegrowao z systemem 

Wojewody, to sytuacjq dziwnq jest, gdy nagle wykonujemy cog, co wymaga 

7 



bardzo dlugotrwalego procedowania, 2eby to systemy zintegrowao. 

Starosta Pultuski-poinformowal, iz na pytanie radnego Dcbskiego odpowie dr 

Robert Dynak- Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego. 

Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego p. R.Dynak - poinformowal, iz 

chcialby wyja§nie, ze ten problem ma nie tylko Powiat Pultuski, ale 19 powiatow, 

kt6re zgodnie z rekomendacj4 przystqpily do budowy systemu wykrywania i 

alarmowania. Problem ten le2y po stronie Wojewody, poniewa2 firmy nie mogly 

sic zintegrowae z systemem WojewOdzkim. W tej chwili wszystko jest juZ na 

dobrej drodze. Umowy zostaly aneksowane a warunkiem wydatkowania grodkOw 

unijnych bylo to, 2eby system byl zintegrowany. Ponadto Pan Dynak 

poinformowal, iz w dniu 3 stycznia 2018r. bedzie podjeta pierwsza pr6ba z 

Urzgdem Wojewodzkim dotyczqca zintegrowania sic z systemem. 

Prawdopodobnie w styczniu ten problem zostanie rozwiqzany. 

Co do kar Pan Dyrektor uwa2a, 2e jest to trudna sprawa i bcdzie le2ala po stronie 

wykonawcy, bo on odpowiada za strong technicznq. 

Radny W. Debski- poinformowal, 2e Pan dr Dynak powiedzial, ze bedzie podjcta 

pierwsza pr6ba zintegrowania systemu. To znaczy, ze wczegniej nie bylo takich 

prob? Wobec powy2szego skqd wiemy, ze on sic nie daje zintegrowad? Bo tak to 

sprawa byla radnym przedstawiana. 

Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego p. R.Dynak- poinformowal, iz 

byly podejmowane wielokrotnie proby. Od Wojewody byly wystosowane pisma 

w celu podjccia pr6b od strony technicznej, bezpieczeristwa i od strony 

szczelno§ci. Jednak dopiero teraz jest mo2liwoge takiej integracji. 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytari Przewodnicz4cy odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 2 radnych 
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Uchwala Nr XXXVI/215/2017 zostala podjyta. 

Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 28 grudnia 2016r. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 chcialaby przeprosie radnych, poniewa2 

na dzisiejszych posiedzeniach komisji, podczas omawiania projektu uchwaly w 

sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2017 zapominala 

poinformowae Radnych o zmianie dochod6w i wydatk6w o kwotc 700z1. Jest to 

dotacja celowa otrzymana z innych powiatow na zadania dotyczqce utrzymania 

dziecka w rodzinie zastcpczej w naszym powiecie. Skarbnik poinformowala, Ze 

Pan Przewodniczqcy odczyta trek uchwaly z uwzglcdnieniem tej zmiany. 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 

Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 2016r. i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podj cciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 3 radnych 

Uchwala Nr )0(XVI/216/2017 zostala podjgta. 

Ad. 9 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 9 porzqdku 

Sesji „Podjecie uchwaly w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego". 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Skarbnika Powiatu o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Pani Skarbnik odczytala Uchwalc Nr Ci.417.2017 Skladu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie 

wydania opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego projekcie 

uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej, ktora stanowi zalqcznik do 

protokolu Sesji. 

Przewodniczqcy zapytal, czy sq pytania w sprawie uchwaly. 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego" i zarzqdzil glosowanie 

nad jej podj cciem: 

Za glosowalo 	9 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	6 radnych 

Uchwala Nr .XXXVI/217/2017 zostala podjoa. 

Ad. 10 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10 porzqdku 

Sesji „Podjecie uchwaly w sprawie: uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2017" 

Przewodniczqcy Rady zwrocil sic do Starosty Pultuskiego, aby zgodnie z punktem 

10 „A" porzqdku Sesji przedstawil projekt uchwaly bud2etowej 

Starosta Pultuski Pan Jan Zalewski poinformowal, i2 Zarzqd Powiatu przyjql 

projekt uchwaly bud2etowej na 2018 rok. - Uchwalq Zarzqdu Powiatu 

nr 496/2017 w dniu 15 listopada 2017 r. 

Projekt zostal przedlo2ony w dniu 15 listopada 2017 r. Przewodniczqcemu Rady 

Powiatu i w dniu 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Zalozone wielkoki bud2etu to: 

1. Planowane dochody 	- 81.749.826 z1 

w tym: 

- planowane dochody bie2qce: 70.690.958 zl 

- planowane dochody majqtkowe: 11.058.868 zl 
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2. Planowane wydatki 	- 89.229.826 zI 

w tym: 

- planowane wydatki bie4ce: 64.500.322 zl 

- planowane wydatki majqtkowe: 24.729.504 zl 

Planowany deficyt bud2etu wynosi 7.480.000 zI. Przypadajqce na 2018 rok splaty 

rat kredytow, poZyczek i obligacji wynoszq 3.120.000 zI. W zwiqzku z tym na 

planowany deficyt i splatc rat wczegniej zaciqgnietych zobowiqzali planuje sic 

emisjc obligacji komunalnych na °going. wartoge: 10.600.000 zI, z wykupem: 

- lata 2018-2019 - karencj a, 

- rok 2020 - kwota 500.000 zI, 

- lata 2021-2026 - kwota po 1.500.000 zI, 

- rok 2027 - kwota 1.100.000 zI. 

W ramach projektu bud2etu zaplanowano wydatki majqtkowe na ogolnq kwotc: 

24.729.504 zI i sq to przede wszystkim: 

- wklad wlasny przekazany do Samorzqdu Wojewodztwa 

Mazowieckiego na realizacjg projektu „Regionalne partnerstwo 

samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczeristwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 	490 011 zI 
( Projekt ASI): 

- realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 

i alarmowania Powiatu Pultuskiego": 	 513 200 z1 
- realizacja projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej"(tzw. RIT): 

1.204.278 zI 

- realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum 

Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi": 

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W 	3.185.110 zI 

Nasielsk - Gqsocin - Ciechan6w na odcinku Bylice - Klukowo" w 

ramach infrastruktury drogowej na lata 2016-2019": 
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- 	realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W 

Ojrzen - Ggsocin - Lady na odcinku Szyszki - Zebry Falbogi w 

ramach infrastruktury drogowej na lata 2016-2019": 

- 	realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekc Prut w 

miejscowo§ci Zatory wraz z rozbudowq drogi powiatowej nr 3432W 

na odcinku w m. Zatory: 

4 567 757 z1 

4.320 000 z1 

1.400 000 z1 

(wklad wlasny) 

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W 

Kozlowka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy: 

- realizacja zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 1 200 000 zi 

Pultusk - Bulkowo - Skorznice - Ggsiorowo na odc. Pultusk 

ul. Mickiewicza - Lipniki Stare: 

- 	modernizacja istniejgcej sieci wodociqgowej o dlugoki okolo 

180m (wymiana awaryjnej sieci wodociggowej) w Domu Pomocy 7 000 000 z1 

Spolecznej w Oldakach: 

150 000 z1 

- 	budowa pomieszczenia garazowo - gospodarczego (DPS w 280 000 z1 

Pultusku): 

- dofinansowanie zakupu samochodow z PFRON (dot. DPS Obryte, 

Oldaki i SOSW) 263 148 z1 

- zakup sprzctu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 

156 000 z1 

W projekcie bud2etu zaplanowano rezerwy: 

-ogolnq - 100.000 zi co stanowi 0,11% wydatkow ogolem (pulap ustawowy 1%) 

-celowq - 2.485.434 zl, co stanowi 2,78% wydatkow - (pulap ustawowy 5%) 

Rezerwa celowa zaplanowana zostala z przeznaczeniem na: 
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- zadania ogwiaty - 	1.575.434 zi 

- zadania z zakresu pomocy spolecznej - 	800.000 zi 

- zarzqdzanie kryzysowe - 	110.000 zi 

W ramach projektu bud2etu wyodrebnione zostaly wynikajqce z ustawy o 

finansach publicznych obligatoryjne zadania, a micdzy innymi: 

a) Dochody i wydatki na zadania rzgdowe (jest to wymog ustawowy). Na rok 

2018 dotacje na zadania rzgdowe wynoszq 8.105.274 zi i tak4 kwotc 

przeznaczono na wydatki. 

b) Dochody i wydatki realizowane w ramach porozumien miedzy jednostkami 

samorz4du terytorialnego. 

W naszym przypadku jest to: 

- teoretyczna nauka zawodu (porozumienia z innymi powiatami)- kwota 50 tys. zi 

- rodziny zastcpcze: 

. ponosimy wydatki z tytulu pobytu dzieci z naszego powiatu w innych 

samorzgdach kwota 359.098 zi 

. otrzymujemy dotacjv z innych samorzgdow na utrzymanie dzieci w 

rodzinach zastgpczych pochodzqcych z innych samorzgdOw 

( gmina, powiat ) kwota 120.000 zi 

- prowadzenie biblioteki z Miastem Pultusk - kwota 196.000 zi 

- zadania przebudowy drug, na ktorg zaplanowana jest pomoc finansowa gmin 

i tak: 

• pomoc finansowa Gminy :S'wiercze (400.000 zi) na przebudowc drogi 

Nasielsk - Ggsocin - Ciechanow na odcinku Bylice - Klukowo 

(tzw schetynowka ), 

• pomoc finansowa Gminy Gzy (400.000 zi) na zadanie Przebudowa drogi 

na odcinku Szyszki - Zebry Falbogi (tzw. schetynowka), 

• pomoc finansowa z Miasta Pultusk kwota 500.000 zi i pomoc Marszalka 

kwota 4.200.000 zi na przebudowc drogi ul. Mickiewicza, 

d) dotacje dla szkeil niepublicznych 
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(w naszym przypadku sq to szkoly: licea ogolnoksztalcqce dla doroslych i 

mlodzieZy, policealne szkoly dla doroslych oraz niepubliczne Poradnie 

Psychologiczno - Pedagogiczne) - kwota ogOlem: 1.687.906 zl, 

e) dotacja dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych 

W naszym przypadku jest to: 

- dotacja ( 60.726 zl) na nieodplatnq pomoc prawnq, 

- dotacja na ochrone zabytkow (tj. Parafia w Zambskach Kokielnych -15 tys. 

zl, Parafia Jana Pawla II - 20 tys. z1). 

Porownujqc projekt budZetu na rok przyszly w stosunku do projektu bud2etu na 

rok 2017 oraz aktualnego planu roku bie2qcego podstawowe wielkoki ksztaltujq 

sic nastepujqco: 

ifj>szczegolnienie Projekt roku 

2017 

Aktualny plan 

bucLetu roku 

bie±geego 

Projekt roku 

2018 

1. dochody ogolem 66.836.572 77.047.308 81.749.826 

w tym: 

- dochody bie2qce 64.362.015 68.470.440 70.690.958 

- dochody 2.474.557 8.576.868 11.058.868 

majqtkowe 

63.966.572 77.728.565 89.229.826 

2. wydatki ogotem 

w tym: 59.568.182 64.301.162 64.500.322 

- wydatki bie2qce 4.398.390 13.427.403 24.729.504 

- wydatki 

maj qtkowe 

Z przedstawionych, por6wnawczych danych liczbowych wynika, 2e 

proponowane dochody na rok przyszly, sq wy2sze o ok. 4,7 min zl w stosunku do 
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aktualnych. 

Dochody bie2qce w stosunku do obecnych sq wy2sze o ok. 2,2 min zi, a 

majqtkowe ok. 2,5 min A. 

Planowane wydatki na rok przyszly sq wy2sze o ok. 11,5 min w stosunku do planu 

obecnego (2017 r.), w tym wydatki majqtkowe stanowiq wzrost o 11,3 min A. 

Z uwagi na zaplanowany duty wzrost wydatk6w majqtkowych, planuje sic pokrye 

deficyt (7.480 tys. z1) oraz spiate waZniejszych zobowiqzarl (3.120 tys. z1), emisjq 

obligacji komunalnych na wartoge: 10.600.000 A. 

Przekazujqc projekt budZetu na 2018 rok, w imieniu wlasnym, jak rovvnie2 

Zarzqdu Powiatu proszc o jego uchwalenie, wraz z autopoprawkq, ktorq 

przedstawie w jednym z kolejnych punktow obrad. 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„B" 

porzqdku Sesji przedstawienie opinii komisji oraz wnioskow radnych, 

Przewodniczqcy Rady poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczelistwa — 

Pana Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji. 

Pan M. Barszcz Przewodniczqcy Komisji Bezpieczeristwa  poinformowal, iz 

Komisja Bezpieczeristwa obradowala w dniu 5 grudnia 2017r. Komisja zapoznala 

sic z projektem uchwaly budZetowej oraz Wieloletniq Prognozq Finansowq. 

Szczegolnq uwage zwrocono na planowane dochody i wydatki budZetu, w tym 

planowane wydatki majqtkowe. 

Poza tym dokonano por6wnania projektu budZetu powiatu na rok 2018 

do projektu budZetu na rok 2017 oraz do aktualnego planu budZetu powiatu. 

Komisja Bezpieczefistwa pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly budZetowej 

na 2018r. Ponadto Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowala autopoprawkc do uchwaly budZetowej na 2018r. 

Przewodniczqcy Rady poprosil Przewodniczqcq Komisji Spraw Spolecznych — 

Paniq Krystync Estkowskq o przedstawienie opinii Komisji. 
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Pani K. Estkowska Przewodniczjca Komisji Spraw Spolecznych-

poinformowala, i2 Komisja Spraw Spolecznych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 

2017r. omowila projekt uchwaly budZetowej na 2018r. wraz z Wieloletniq 

Prognozq Finansowq. Najistotniejszymi z pogrod spraw poruszanych przez 

Radnych to: 

- sprawa przebudowy drog powiatowych ujetych w budZecie powiatu na 2018r. 

- sprawa remontu w 2018r. drogi powiatowej - ulicy Stare Miasto w miegcie 

Pultusk, 

- Komisja wskazywala rownie2 na pilnq potrzebc przebudowy w 2018r. dr6g 

gminnych poloZonych w mie§cie Pultusk tj. migdzy innymi ul. Panny Marii, 

ul. Sportowej, ul. Solnej. Stosowny wniosek dotycz4cy wyZej wymienionej 

sprawy Starosta Pultuski przekazal do Burmistrza Pultuska. 

Poza tym Komisja dyskutowala na temat: 

- realizacji zadania inwestycyjnego - budowa sali gimnastycznej przy LO 

im. P. Skargi w Pultusku 

- procentowej struktury budZetu powiatu ze szczegolnym uwzglcdnieniem 

subwencji, dotacji, dochodow wiasnych. 

Komisja Spraw Spolecznych pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly 

budZetowej na 2018r. a take w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowala 

autopoprawke do uchwaly bud2etowej na 2018r. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Polityki Regionalnej i 

Promocji — Pana Witolda Saracyna o przedstawienie opinii Komisji. 

Pan W. Saracyn - Przewodniczqcy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji 

poinformowal, ze Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowala w dniu 

5 grudnia 2017r. Komisja zapoznala sic szczegolowo z projektem uchwaly 

budZetowej oraz Wieloletniq Prognozq Finansowj. Szczegoln4 uwage w dyskusji 

zwrocono na planowane dochody i wydatki budZetu, w tym planowane wydatki 
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majqtkowe. 

W trakcie prac Komisji dokonano porownania projektu budZetu powiatu na 

rok 2018 do projektu budZetu na rok 2017 oraz do aktualnego planu budZetu 

powiatu. Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie zaopiniowala 

projekt uchwaly budZetowej na 2018r. Ponadto Komisja na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym pozytywnie zaopiniowala autopoprawke Zarzqdu Powiatu do 

uchwaly budZetowej na 2018r. 

Przewodniczqcy Rady poprosil Przewodniczqcq Komisji BudZetu i Finansow — 

Paniq Emilie Grqseckq o przedstawienie opinii Komisji. 

Pani Emilia Gqsecka Przewodniczqca Komisji Bud2etu i Finansow 

poinformowala, ze Komisja BudZetu i FinansOw na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 

2017r. omowila projekt uchwaly bud2etowej na 2018r. wraz z Wieloletniq 

Prognozq Finansowq. 

Najistotniejsze sprawy poruszane przez Radnych to: 

- sprawa przebudowy drug powiatowych ujetych w budZecie powiatu na 2018r., 

- sprawa remontu w 2018r. drogi powiatowej - ulicy Stare Miasto w miegcie 

Pultusk, 

- Komisja wskazywala rownie2 na piing potrzebe przebudowy w 2018r. drug 

gminnych poloZonych w miegcie Pultusk tj. miedzy innymi ul. Panny Marii, 

ul. Sportowej, ul. Solnej. Stosowny wniosek dotyczqcy wyZej wymienionej 

sprawy Starosta Pultuski przekazal do Burmistrza Pultuska. 

Poza tym Komisja dyskutowala na temat: 

- realizacji zadania inwestycyjnego - budowa sali gimnastycznej przy LO 

im. P. Skargi w Pultusku, 

- procentowej struktury budZetu powiatu ze szczegolnym uwzglednieniem 

subwencji, dotacji, dochodow wlasnych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly budZetowej na 2018r. 

Nastepnie Komisja BuclZetu i Finansow na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017r. 
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po wysluchaniu opinii Komisji Rady Powiatu wyrazila pozytywnq opinic o 

projekcie uchwaly budZetowej. 

Ponadto Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowala 

autopoprawke do uchwaly budZetowej na 2018r. 

Przewodniczqcy Rady zarqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„C" 

porzqdku Sesji odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 

Przewodniczqcy Rady zwrocil sic do Skarbnika Powiatu aby w jego imieniu 

przedstawila opinic Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Skarbnik Powiatu przedstawila Uchwalc Nr Ci.418.2017 Skladu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie 

wydania opinii o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego projekcie 

uchwaly budZetowej na 2018 rok oraz moZliwo§ci sfinansowania deficytu, ktora 

stanowi zalqcznik do protokolu Sesji. 

Przewodniczq.cy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„D" 

przedstawienie stanowiska Zarzqdu w sprawie: opinii i wnioskow radnych, 

Przewodniczqcy Rady poprosil Staroste Pultuskiego o zabranie glosu. 

Starosta Pultuski Pan Jan Zalewski poinformowal, ze na posiedzeniach Komisje 

Rady Powiatu wyrazily pozytywnq opinic o projekcie uchwaly budZetowej na 

2018 rok. 

Ponadto na Komisjach poruszano potrzebc remontu w 2018r. drogi powiatowej-

ul. Stare Miasto oraz wskazywano tee piing potrzebe przebudowy dr6g gminnych-

miedzy innymi u. Panny Marii, Sportowa, Solna. 

W zwiqzku z powyZszym stosowny wniosek w tej sprawie skierowalem do 

Burmistrza. Komisje rownie2 pozytywnie zaopiniowaly propozycje 

autopoprawki, ktorq przedstawil Zarzqd. 
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Autopoprawka Zarzqdu to: wprowadzenie do realizacji zadania dotyczqcego 

pelnienia przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznq w Pultusku funkcji 

wiodqcego ogrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuticzego na obszarze 

powiatu pultuskiego w wysokoki 46 800z1 (kwota do realizacji na rok 2018). 

Lqczne naklady na realizacje zadania wynoszq: 239.160z1 

Zadanie bedzie realizowane w latach 2017-2021. 

Zabezpieczenie grodkOw na realizacjc zadania: dotacja celowa z budZetu patistwa. 

Starosta Pultuski poinformowal, iz przedstawiajqc powy2sze, w imieniu Zarzqdu 

Powiatu zwraca sic do radnych z pro§bq o podjecie uchwaly bud2etowej wraz z 

przedstawionq autopoprawkq. 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„E" 

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeglosowanie. 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz pierwszq rzeczq jest to, 2e prosi o 

sprostowanie tego, o czym mowil Pan Starosta. Komisja Bucaetu i Finansow 

mowila nie tylko o ul. Panny Marii, Sportowej i Solnej, bo to sq ulice Burmistrza 

Pultuska, ale take o ulicy Stare Miasto, bo to jest ulica — droga powiatowa i 

Radny nie wie, o co Pan Starosta wnioskowal do Burmistrza Pultuska. 

Radny poinformowal, Ze z tego, co wie, to Pan Burmistrz przeznaczyl jut grodki 

finansowe na zadania drogowe. Byla jut Sesja Rady Miasta gdzie to grodki zostaly 

przeznaczone. Radny uwa2a, 2e Zarzqd Powiatu z Panem Starostq na czele 

rownie2 mial szansc wprowadzenia do budZetu powiatu, w drodze autopoprawki, 

zadania: przebudowa ulicy Stare Miasto. 

Radny prosil o uzupelnienie w protokole Komisji Bud2etu i Finansow, 2e chodzi 

o ulice Stare Miasto. Generalnie byla mowa o ulicach polo2onych na wyspie, czyli 

tee o ulicy Stare Miasto. 

Starosta Pultuski- poinformowal, 2e przeczyta Panu Radnemu fragment 

stanowiska Zarzqdu - cyt. „Ponadto na Komisjach poruszano potrzebe remontu w 

2018r. drogi powiatowej- ul. Stare Miasto....." 
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Radny K. Lachmariski- zapytal, dlaczego Starosta Pultuski nie zabezpieczyl 

§rodkow finansowych na ww. zadanie? 

Starosta Pultuski- poinformowal, 2e grodki zostanq zabezpieczone gdy bedzie 

wykonany kosztorys . 

Radny K. Lachmaiiski-poinformowal, ze Pan Burmistrz jut zabezpieczyl §rodki 

finansowe. 

Starosta Pultuski- poinformowal, ze Zarzqd Powiatu dziala troche inaczej, bo 

najpierw musi mite kosztorys, 2eby zabezpieczye grodki finansowe. 

Radny K. Lachmariski- zapytal, czy nie bylo to mo2liwe, aby teraz porozmawiae 

z Gmin4 Pultusk i zabezpieczye grodki. 

Starosta Pultuski- poinformowal, ze porozumienie w tej kwestii bedzie w 

przyszlym roku. 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, ze druga sprawa dot. autopoprawki. Stqd 

te2 obecno§ci Wiceprezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 

Pultusku Pana Mariusza Osicc. Radny przypomnial, ze wraz z p. Osicq 

13 listopada br , byl u Pana Starosty z wizytq, i przedstawil konkretnq propozycje, 

2eby Pan Starosta zabezpieczyl grodki finansowe na zakup samochodu dla 

WOPR. 

Radny poinformowal, ze je2eli Radni Powiatu wyraziliby na to zgode, to Pan 

Mariusz Osica moglby te sprawc dokladnie wyjagnie. 

Nastepnie Radny zwrocil sic do Starosty z pytaniem, dlaczego grodki finansowe 

na ten cel nie zostaly zaplanowane w bud2ecie powiatu na 2018r. Radny 

poinformowal, 2e na posiedzeniach komisji zwracal na to uwage. Zapytal, 

dlaczego nie zabezpieczono grodkow finansowych nawet w formie autopoprawki 

Zarz4du. 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz kilkakrotnie mowil o tym, ze musi wplynqe 

wniosek w sprawie. Radny Pan K. Lachmariski wraz z Wiceprezesem WOPR 

Panem M. Osicq byli raz na spotkaniu i od tamtej pory nie zostaly podjcte Zadne 

czynnoki. Starosta zapytal, na jakiej podstawie ma wprowadzie to zadanie do 

budZetu? Czy tylko dlatego, ze ktog ma takie Zyczenie? 
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Radny W. Debski- poinformowal, ze na podstawie decyzji Zarzqdu. 

Starosta Pultuski- poinformowal, Ze dobrze by bylo, Zeby taki wniosek wpfynql. 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, Ze w tej sprawie 13 listopada 2017r. 

o godz. 9.00 odbylo sic spotkanie. Pan Starosta projekt uchwaly budZetowej 

skladal 15 listopada 2017r. a wicc moZna bylo taki wniosek wprowadzie. 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, ze taki wniosek moZna bylo zlo2ye. 

Radny K. Lachmanski-zaznaczyl, iz nie tak przebiegala rozmowa. Nastcpnie 

poinformowal, Ze gdyby Szanowni Radni pozwolili to Pan M. Osicy vvyjagnilby, 

na czym sprawa polega. Radny poinformowal, ze jest zdumiony tym, ze jednak 

ten zakup inwestycyjny nie znalazl sic w projekcie planu finansowego na 2018 

rok. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, ze Pan M. Osica mote zabrae glos w 

wolnych wnioskach, teraz jest pkt. dotyczqcy uchwaly budZetowej. 

Radny K. Lachmariski-zaznaczyl, iz jest mowa o budZecie. Chodzi o zakup 

samochodu. 

Radny W Dcbski- poinformowal „Panie Przewodniczqcy wydaje mi sic, ze za 

kaZdym razem w momencie kiedy kto§ jest na sali i chce zabrae glos, to w tym 

momencie Rada wypowiada sic na ten temat i w tej sprawie Pan Przewodniczqcy 

powinien zarzqdzie glosowanie i oczywigcie jegli w wickszogci uznajq Panstwo 

Radni, 2e w wolnych wnioskach to te2 wolne wnioski, to punkt w ktorym 

powinno sic wyrazie zgodc ale z racji tego, 2e dotyczy to jednak projektu budZetu 

to ja bym proponowal jednak Zeby glosowanie Pan zarzqdzil". 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad udzieleniem glosu przedstawicielowi 

WOPR w omawianym punkcie. 

Za glosowalo 	7 radnych 

Przeciw 	 8 radnych 

Wstrzymalo sic 	0 radnych 

Wniosek zostal odrzucony. 
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Radny K. Lachmariski-poinformowal, 2e jednak sprawa dotyczy uchwaly 

budZetowej na 2018r. Chodzi o zakup samochodu dla WOPR-u. Koszt takiego 

zakupu to kwota ok 200 ty§ zl, gdzie WOPR mote zabezpieczye wklad wlasny w 

kwocie 30 tyg zl. Radny uwa2a, Ze jegli chodzi o bezpieczeristwo mieszkaricow 

Pultuska, to nie jest to olbrzymia kwota. Poza tym udzial wlasny powiatu, to 

emisja obligacji w przyszlym roku na kwoty 10 600 000z1. Radny uwa2a, 2e 

jestem mocno zdumiony, tym 2e to zadanie nie znalazlo uzasadnienia w projekcie 

budZetu na 2018r. przedstawionym przez Pana Starostc. 

Radny poinformowal, Ze kolejna sprawa, o ktorg chcialby zapytae dot. remontu 

ul. Bialowiejskiej. Jest to inwestycja, ktora byla obiecywana przez calf kadencjc 

Rady Powiatu. 

Radny zapytal Pana Staroste, co sic stab, Ze nie zostaly na nig zabezpieczone 

grodki finansowe, tak jak np. 1,2 min z1 dofinansowano budowy gcieZek 

rowerowych. Radny podkreglil, Ze nie neguje tej decyzji, ale sg emitowane 

obligacje, wicc co sic stab, 2e nie jest remontowana ulica Bialowiejska. 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, Ze Burmistrz Pultuska na tym odcinku drogi 

bedzie budowal kanalizacje sanitarn4. Dlatego tee trudno budowae dzig now, 

nawierzchnic, chodniki , a za rok to rozbierae. Dlatego jest decyzja o przelo2eniu 

inwestycji na nastypny rok. Starosta poinformowal, Ze w 2019 roku to zadanie 

zostanie dokoriczone . 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, 2e od ulicy Bialowiejskiej do granicy 

Pultuska jest jeszcze duty kawalek drogi, ktory wymaga remontu. 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, Ze trudno jest cztery razy przystypowao do 

realizacji jednej inwestycji. W 2019 roku, jak najbardziej bydzie uzasadnione, 

2eby te drop dokoriczye. 

Radny K. Lachmariski-zapytal, czy to jest Starosty odpowiedi? 

Starosta Pultuski odpowiedzial, 2e tak. 

Radny K. Lachmaiiski-poinformowal, Ze deficyt bud2etu planowany na rok 2018 

to kwota 7 480 000 zl. Emisja papierow wartogciowych to 10 600 000z1 . 
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Inwestycje — to kwota 7 480 000 zl. Radny zapytal, na jaki cel jest emisja obligacji 

na kwote 3 120 000z1? 

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iz kwota 3 120 000z1 to jest splata wczegniej 

zaciqgnietych kredytow, potyczek i obligacji. Jest to rata przypadahca do splaty 

w roku 2018. 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, ze to oznacza, ze kredyt splacamy 

obligacjami, czyli kredyt kredytem. 

Skarbnik Powiatu- odpowiedziala, ze splacamy obligacjami, ale splacamy tet 

obligacje, bo wczegniej zaciggniet4 mamy do splaty potyczke i emisje obligacji. 

Splacamy wiec wczegniej zaciqgnicte zobowiqzania - ogolnie mowiqe emisjg 

obligacji. Kwota 3 200 000z1 to jest kwota przypadaj4ca do splaty na rok 2018. 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, ze wplynql wniosek WOPR, dlatego tet 

ma propozycje. Podczas posiedzen Komisji, Radni zapoznali sic z wynikami 

oceny formalnej wnioskow zlotonych w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej i ze droga planowana do realizacji w Gminie 

Gzy nie uzyskala akceptacji. 

Starosta Pultuski- poinformowala, iz droga to jest na likie rezerwowej. 

Radny K. Lachmanski- odpowiedzial, ze to prawda. Natomiast ma wniosek, teby 

100 tyg zl, potrzebne za zakup samochodu dla WPOR przesunqe wlagnie z 

zabezpieczenia, ktore bylo planowane na przebudowe drogi w Gm. Gzy. 

Starosta Pultuski — odpowiedzial, ze trzeba bye konsekwentnym. W zeszlym roku 

podnoszony byl alarm w sprawie przebudowy drogi w Gminie Swiercze. Dzi§ Pan 

Radny „kate wyjmowae z budtetu jakqg kwote pienigdzy na samocheld". W 

2016r. byla dyskusja, Zeby nie zdejmowae z budtetu grodkow finansowych 

przeznaczonych na przebudowe drogi, a teraz Pan Rany wnioskuje o zdjecie 

§rodkow. 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, to kwotc 100 tyg zl Pan Starosta mote 

uzupelnie w trakcie 2018r. jeAli przetarg na przebudowc drogi bedzie wytszy, a 

bye mote wynik przetargu bcdzie nitszy. Radny poinformowal, ze proponuje 

rozwi4zanie Zeby zabezpieczye grodki finansowe i zadbae o bezpieczelistwo 
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mieszkaficow. To jest konkretny wniosek. Radny poinformowal, 2e oczywigcie 

2yczy sobie i mieszkalicom, 2eby droga polo2ona w Gminie Gzy uzyskala 

akceptacjc i 2eby mo2ria byla j zbudowa6. 

Starosta Pultuski — poinformowal, 2e je2eli droga, planowana do przebudowy w 

Gminie Gzy, nie uzyska dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej, to bcdzie skladany wniosek w ramach 

PROW. Planowany termin naboru - I kwartale 2018r. Starosta poinformowal, 2e 

bcdq podejmowane pi-61)y, mote tam powiat uzyska dofinansowanie. 

Rada K. Estkowska- poinformowala, 2e podczas posiedzeli komisji Rady 

rozmawiano o ul. Bartodziejskiej, byly tee przenoszone §rodki finansowe z tego 

roku na rok przyszly. Natomiast w wykazie przedsiewzice Wieloletniej Prognozie 

Finansowej ul. Bartodziejska jest do realizacji w latach 2022-2023. 

Starosta Pultuski- poinformowal, Ze odbyl sic trzeci przetarg na „Kompleksowq 

poprawe warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku ..." m.in. dot. 

ul. Bartodziejskiej, i 2aden z wykonawcow sic nie zglosil. Starosta poinformowal, 

2e je2eli do kolejnych przetargow nie zglosi sic 2adna firma, to prawdopodobnie 

zostanie podjeta decyzja o rezygnacji z RIT-u i powiat sam bcdzie realizowal to 

zadanie. Zostanie zmniejszony zakres i bedq podejmowane starania o przebudowe 

tej drogi. 

Rada K. Estkowska- zapytala, czy mniejszy zakres to znaczy, 2e po prostu 

partiami? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, 2e w bud2ecie powiatu na zadanie 

„Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 

..." zapisane jest ok. 1,2 min zl. Pewno nie byloby wiat dla rowerow, ale chodniki 

i nawierzchnia zostalyby wykonane. 

Rada K. Estkowska- odnognie procedury i przetargu Radna zapytala jak to 

wyglqda w czasie ? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, 2e od wrzegnia 2017r. odbyly sic trzy przetargi. 

Wczoraj byl termin skladania ofert i 2aclen z wykonawcow sic nie zglosil. Te 
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sprawe prowadzi Burmistrz Pultuska i jeszcze nie wiadomo, czy bcdzie oglaszal 

kolejny przetarg. 

Radny W.Debski- poinformowal, Ze cyt.: „na poczqtek Panie Starosto byl pan 

laskaw zauwa2ye Ze Zarzqd Powiatu inaczej dziala ni2 miasto i pan najpierw 

potrzebuje kosztorysu, 2eby pewne rzezy do bud2etu wprowadzie. Ja powiem tak, 

Ze sporzqdzanie kosztorysu wychodzi slabo i przypomne chociaThy kwestic tego 

obiektu, jak bylo z kosztami. W zwiqzku z tym nie czarujmy sic, 2e kosztorysy sq. 

bo bezwzglednie potrzebne. Niekiedy kosztorysy sq mniej dokladne nit 

zwyczajne wyliczenie wynikajqee ze zdrowego rozsqdku. Powiem tak, Ze ja nie 

korzystalem z pomocy fachowcow, natomiast wydaje mi sic , Ze jegli chodzi o 

kwestie remontu siedziby to nie korzystajqc z wiedzy fachowcow i tak bylem 

bli2szy prawdy, nit pan Starosta korzystajoc z pomocy fachowcow. Kolejna 

sprawa, pan Starosta mowi o tym, ze trzeba bye konsekwentnym. Ja zwrece 

uwage na to, ze Pan Starosta i Zarzqd Powiatu, czy pana ugrupowanie, macie 

wickszok i to wy tak naprawdc stanowicie o pewnych standardach. Nam opozycji 

nie pozostaje nic innego, jak tylko to standardy zaakceptowae mimo, i2 z tymi 

standardami niekiedy jest sic nam trudno zgodzie. Panie Starosto, jegli w zeszlym 

roku byla sytuacja taka, .2e jaka§ droga nie uzyskala dofinansowania i to jest 

powodem do tego 2eby jq zdjqe, to prosze sic nam nie dziwie, 2e uwa2amy, 2e 

pan reprezentujocy najpowaZniejszy organ w naszym powiecie takie standardy 

wyznacza i my uznajemy, 2e prawidlowok bedzie taka sama, ze jegli nie 

dostaniemy dofinasowania, to naturalna konsekwencja bcdzie taka, ze zdejmiemy 

to z bud2etu chyba, 2e .... i tu sic nasuwa znow taki wniosek, Ze tak naprawdc 

zale2y to ode tego, ktorej to gminy dotyczy. Na przyklad inne bedzie 

postypowanie w przypadku gminy Swiercze a inne postepowanie bedzie w 

przypadku gminy Gzy. A jakie sq tu zale2nogci to wszyscy obecni na tej sali 

wiedzq. Kolejna sprawa to przyznam, 2e pierwszy raz uczestniczylem w sytuacji, 

w ktorej osoba reprezentujqca bardzo powaZnq organizacje prosi o udzielenie 

glosu i pierwszy raz, bo nie przypominam sobie takiego przypadku , Zeby organ 

stanowiqcy ktoregokolwiek samorzqdu w glosowaniu zdecydowal, Ze tej osobie 
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nie wolno zabrae glosu. Oczywigcie trudno sic z tym pogodzie, ale ja rozumiem, 

wickszok decyduje, chociaZ moim zdaniem, Zadnej logiki w tym nie ma i ja 

pozwole sobie wyrazie takq nadzieje, Ze w momencie kiedy panstwo bedziecie 

od tej waZnej sluZby potrzebowali pomocy, to to sluTha nie zareaguje jak panstwo 

zareagowali w glosowaniu. Kolejna sprawa, przyznam ze mialem o tym nie 

mowie natomiast z racji te2, Ze caly czas mi brzmiq slowa Pan Starosty i 

Przewodniczqcych Komisji „Sala gimnastyczna przy LO". Przyznam, ze mnie to 

troche bulwersuje i zastanawiam sic, czy dobrze ze zostala podjeta decyzja Zeby 

w tej kadencji budowae tq sale gimnastycznq. Ze wzgledu na to, Ze wcze§niej 

byla sytuacja taka, Ze byly pewne plany, byly pewne zamierzenia, one nie byly 

realizowane. Natomiast pamietam takie pismo owczesnego Starosty Tadeusza 

Nalewajka w momencie, kiedy jako Burmistrz zwrocilem sic o to aby wspolnie 

budowae hale korzystajqc z nieruchomoki nale2qcych do gimnazjum nr 1 i ZS 

im. B. Prusa. Wtedy odpowied2 byla taka, nie dlatego Ze samorz4d powiatowy 

zamierza samodzielnie budowae hale widowiskowo-sportowq im. Bogdana 

Janskiego. Wnioskowali§my o te hale a dzig slyszymy, ze bedziemy mieli sale, 

czyli obiekt, ktory zostanie budowany, na pewno bedzie lepiej ni2 bylo wczegniej 

w Liceum, ale jest to obiekt, na ktorym pelnowymiarowe boisko, to tylko do 

siatkowki moZna wykonae. Przyznam, Ze zastanawiam sic jak to sic stab°, bo 

zostala dokupiona dzialka po to, 2eby budowae obiekt z prawdziwego zdarzenia, 

potrzebny i tej szkole, i calemu powiatowi, i nagle okazuje sic, Ze budujemy sale 

gimnastycznq, ktora jeZeli chodzi o arene sportowq to pewnie wymiarami bcdzie 

podobna do Sali gimnastycznej przy technikum, nie wiem czy o to nam chodzibo 

i to taka smutna refleksja". 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, 2e zgbosil wniosek formalny. Nastepnie 

zapytab, czy Pan Przewodniczqcy przewiduje na zakoriczenie tej dyskusji 

wypowiedzi przewodniczqcych klubow?, poniewa2 chciabbym zabrae gbos na 

zakoficzenie dyskusji. 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz chcialby odpowiedziee Radnemu Panu W. 

Dcbskiemu. Jegli chodzi o sale gimnastycznq przy LO, ktorq budujemy, to 

26 



wielokrotnie prowadzono rozmowy z Konserwatorem Zabytkow jak i z 

projektantem, i na tyle pozwolil nam konserwator. To nie jest tak, ze budowa 

prowadzona jest terenie wolnym od nadzoru Konserwatora Zabytkow. To 

Konserwator wskazal, jaka mote by wysoko§e, jakie nachylenie mote mice kqt 

dachu, jaka ma bye szerokok obiektu. Na tyle teZ pozwolila powierzchnia dzialki. 

Nie chodzilo o to, teby wybudowae tylko sale gimnastycznq i zabudowae caly 

plac. Chcemy teby na zewnqtrz bylo teZ boisko, bietnia i skocznia. Dzialka jest 

wykorzystana do maximum. MoZe sukces, teraz boli opozycje. 

Radny W. Debski- poinformowal, cyt.: „Panie Starosto czy to naprawde jest 

sukces ? Czy uwata pan, ze rzeczywi§cie w pelni wykorzystal pan dzialke? 

Zwroce uwagc na to, Ze Zarzqd jeszcze niedawno decydowal o tym, ze tak 

naprawde na tej dzialce da sic wykonae hale widowiskowo-sportowq i w tej 

sprawie z tego, co ja wiem, rowniet byly opinie konserwatora dotyczqce bryly 

budynku, bo tak rzeczywi§cie bylo. Byly rownie2 opinie konserwatora dotycz4ce 

archeologii, ktora na tym terenie sic znajduje i przyznam, Ze to jest slowo 

przeciwko slowu, ale tak mi sic wydaje, ze jegli ja w tamtym czasie widzialem 

opinic konserwatora, to ja bardziej wierze w to, co widzialem nit w to, co powie 

pan Starosta ze wzgledu na to, ze mam wratenie, Ze tak naprawde slyszymy to, 

co pan Starosta uwata ,co powinni§my uslyszee a nie do kolica calq prawde. Ja 

nie jestem psem ogrodnika i naprawde cieszylbym sic z tego gdyby decyzja Rady 

Powiatu, ktora zapadla w zeszly roku dotyczqca budowy hali sportowej byla 

realizowana. Dzi§ realizujemy tylko sale sportowq. Pan Starosta zauwatyl , Ze jest 

to inna terminologia i byla swego czasu podejmowana uchwala dotyczqca zmiany 

nazwy inwestycji ze wzgledu na to, ze wymiary inwestycji majg bye mniejsze. 

Ponadto nie analizowalem projektu ale zastanawiam sic, czy rzeczywi§cie jest 

sytuacja taka, Ze w tej bryle nie udaloby sic umie§cie areny sportowej sporo 

wiekszej i takie mam wratenie, Ze skoro pan Starosta uwa2a, ze sukces boli, to ja 

uwatam, ze kwestia staranno§ci wykonania projektu i rozwaZenia wszystkich za 

i przeciw przegrala z ochotq szybkiego, przed wyborami, zakoticzenia tej 

budowy". 
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Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad wnioskiem zgloszonym przez radnego 

K. Lachmaliskiego dotyczqcym wprowadzenia do bud2etu powiatu na rok 2018 

kwoty 100 ty§ zi z przeznaczeniem na zakup samochodu dla WOPR. 

Za glosowalo 	 6 radnych 

Przeciw 	 9 radnych 

Wstrzymalo sic 	 0 radnych 

Wniosek zostal odrzucony. 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, 2e jest to niestety prawo demokracji. 

Mimo, i2 wniosek jest uzasadniony i wskazano 2rodlo finansowania, nie uzyskal 

akceptacji. Tak jak powiedzial Radny Pan W. Dcbski, jest zdumiony, ze nie 

zostal udzielony glos go§ciom, ktorzy sq obecni na Sesji i podejmujq dzialania. 

Radny poinformowal, ze nie bardzo to rozumie, ale te sytuacjc zostawia 

wszystkim do ocen. Nastcpnie Radny poinformowal, ze przedstawi opinic Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwoki o projekcie bud2etu powiatu na 2018 rok. 

Radny poinformowal, cyt: "Dyskusja byla mocno burzliwa, trwala kilka minut. 

Mo2na powiedziee, 2e jest to budZet wybitny i wyborczy, tak go nazwc. Dow6d 

to plan dochodow ok 81 750 000z1, wy2szy o 22% od roku 2017, w tym dochody 

bie2qce wy2sze o 3,2%. Jegli chodzi o wydatki majqtkowe to przypomng z 

wypowiedzi Pana Starosty, ze jest to ok 24 700 000z1, w roku ubieglym plan 

wynosil ok 4,4 min zl, a zatem wzrost jest ok 500% . Jak m&na tego bud2etu 

nie nazwae bud2etem wyborczym. Sq w nim zaplanowane dobre rzeczy, bo tak 

jak chociatby wyczekiwana inwestycja w gminie Swiercze polegajqca na 

przebudowie drogi na odc. Bylice-Klukowo. Gratuluje Paristwu radnym z Gminy 

wiercze Pani Chelstowskiej i Pani Banach. Dobrze, Ze jest to inwestycja 

dotyczqca przebudowy drogi. A takte inwestycja w Pultusku dotyczqca ul. 

Mickiewicza, gdzie te2 zabezpieczamy miejsca parkingowe , to jest niezwykle 

wa2ne, budowa gcieZek rowerowych. Jak aspirujemy do miasta turystycznego, to 

jest to dobre rozwiqzanie. Czy chocia2by budowa mostu przez rzekc Prut. Jednak 

na temat konstrukcji tego bud2etu i wczegniejszych projektow radni wypowiedzq 
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sic przy udzieleniu absolutorium, bo my*, .2e to najbli2sze absolutorium to 

bcdzie te2 w pewnym sensie podsumowaniem pracy w ocenie radnych z kadencji 

4-letniej. Te konstrukcje bud2etu i cala logika myglenia Starosty i calego Zarz4du 

jest dla nas nie do przyjecia. Naszym zdaniem kolejny bud2et jest zachowawczy. 

Mimo takich nakiadow inwestycyjnych. Pytanie dlaczego nie rozio2ono, nie 

wykorzystano takich moZliwo§ci w poprzednich latach. W stosunku do roku 

poprzedniego wzrost o ok. 500%, to jest dla nas niezrozumiale. Czy 

chomikowanie grodkow jest lepsze i strzal , co 4 lata, czy naleZalo to rozloZye na 

calf. kadencjc. Naszym zdaniem nie wykorzystano grodkow. Jegli chodzi o 

wskainiki zadiu2enia, tak jak na Komisjach rozmawialigmy chocia2by na rok 

bie2qcy dopuszczalny wskainik zadluZenia to jest 9,55% a my wykorzystujemy 

5,41%, wiec nie wykorzystujemy moZliwo§ci. Chcc powiedziee, dlaczego nie 

wykorzystujemy mo2liwoki. Prawo i Sprawiedliwoge wraz z Ministrem 

Kowalczykiem udowodnili, ze ze wzglcdu na szyk polityczny sluZymy naprawdc 

spoleczelistwu. Przypomne tylko, ze inwestycje drogowe, czy siedziba Komendy 

Powiatowej Policji, sala gimnastyczna przy Liceum Ogolnoksztalcq.cym im. 

P.Skargi w Pultusku, Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku przy ul. 

T.Kwiatkowskiego, jak rownie2 budynek przy Bialowiejskiej, to jest konkretne 

wsparcie, nie zwaZajqc na to, jak sic ma to wsparcie, o ktorym mowie, do 

wsparcia 100 tys. z1 na potrzebc zabezpieczenia bezpieczenstwa mieszkalicom, 

tylko dlatego ze Pan radny reprezentuje inne ugrupowanie. Nie mo2na inaczej 

uzasadniae niedosuszenia do glosu i nie dopuszczenie wniosku ,kiedy emitujemy 

obligacje w wysokoki 10 min zl. Dla mnie jest to niezrozumiale. Moim zdaniem 

dobry gospodarz tak nie postcpuje. Kadencja trwa 4 lata a nie tylko rok. Nie 

wspomne ju2 o wcze§niej wspomnianych inwestycjach takich jak ul. 

Bialowiejska, czy samoch6d dla WOPR. Nie jestem w tej chwili w stanie 

powiedziee, czy realizacja inwestycji na ul. Bialowiejskiej jest wpisana w gminie 

Pultusk, bo tego nie sprawdzilem i nie mam mo2liwo§ci sprawdzenia tego w tej 

chwili. Reasumujqc po dyskusji w dalszym ciqgu uwaZamy ze 

niewykorzystywane sq mo±liwoki powiatu, jest to komfort pracy. Mimo 
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burzliwej dyskusji Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwoki wstrzyma sic od 

glosu, mimo wielu watpliwoki. 

Radny W. Dcbski- poinforrnowal, Ze przeprasza, bo powinienem sic z kolegami 

porozumiee w tej sprawie ale ma nadzieje, Ze koleZanki i koledzy mu wybacz4, 

ale po tym, co zaszlo na tej Sali, poinformowal, Ze zaglosuje inaczej. 

Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z progbq do Pana Przewodniczqcego 0 

zarzadzenie krotkiej przerwy w obradach. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ zarzqdzi przerwe po zrealizowaniu 

bieZacego punktu. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad zamknieciem dyskusji: 

Za glosowalo 	10 radnych 

Przeciw 	 0 radnych 

Wstrzymalo sic 	1 radny 

Czterech radnych nie bralo udzialu w glosowaniu (byli nieobecni na Sali Rady) 

Dyskusja zostala zamknigta. 

Przewodniczqcy zarzadzil 1 0-minutowq przerwc. 

Przewodniczqcy wznosil obrady. 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, Ze jegli chodzi o Klub Radnych PiS to 

radni podtrzymujq przedstawione stanowisko, natomiast w glosowaniu ka2dy z 

radnych ma wolny wybor i zaglosuje wedlug wlasnego uznania 

Przewodniczqcy zarzadzil glosowanie nad autopoprawkq Zarzqdu dotyczqcq 

wprowadzenia do realizacji zadania dotyczqcego pelnienia przez Poradnic 

Psychologiczno-Pedagogicznq w Pultusku funkcji wiodacego ogrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu pultuskiego 

w wysokoki 46 800z1. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 0 

Wstrzymalo sic 	2 radnych 

Autopoprawka zostala przyjeta. 
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Radna K. Estkowska- poprosila o informacje nt. Poradni Psychologiczno — 

Pedagogicznej , ile jest dzieci korzystajqcych ze wczesnego wspomagania. 

Wicestarosta Beata Joiwiak- odpowiedziala, 2e jest to 22 dzieci. 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, cyt. "Panie Starosto, jakie jest pana zdanie 

na temat tego auta? bo slysze, ze zobowiqzuje sic Pan to wykonae. Je§li by Pan 

mogl odpowiedziee mi na to pytanie". 

Radny K. Pielikos— poinformowal, ze je2eli o czymg rozmawiamy, to powiedzmy, 

o czym. Jaki to ma bye samochod, dla kogo? 

Starosta Pultuski- poinformowal cyt. „nie wiem skqd Radny p. K. Lachmatiski ma 

takq wiedze, z kim Pan rozmawial?" 

Radny K. Lachmanski- odpowiedzial cyt. „Z panem rozmawialem. To nie bcdzie 

w budZecie tego nigdy?". 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, cyt.: "a czy ja powiedzialem ze nigdy ? ja prosze 

od kilku tygodni o wniosek, tego wniosku nie ma. Potraktujcie nas powaknie, 

jako Zarzqd". 

Radny K. Lachmariski- poinformowal cyt. „Panie Starosto rozmawialigmy o tym 

w chwili, kiedy byl Pan na etapie projektu budZetu. Pan jest Przewodniczqcym 

Zarzqdu. To jest Pana autorski budZet. Wszystko moZna wtedy wprowadzie". 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, ze nie zgodza sic z Panem K. Lachmatiskim, ze 

wszystko moZna wprowadzie do bud2etu. 

Radny W. Debski- poinformowal, ze cyt.: „do ka2dej sprawy moZna podejge tak 

gcigle formalnie i ja w momencie, kiedy Pan Lachmariski mi mowil o tym, ze byl 

u Pana Starosty i rozmawial, to powiem tak, pan Starosta pewnie powie, ze nie 

wplynqi formalny wniosek. Natomiast sq pewne szczegolne sluZby, ktore te2 

pelniq szczegolne zadania i zazwyczaj w samorzqdach majq inne zrozumienie i sq 

inaczej traktowane. Jak np. ktog, kto chce realizowao bliZej nieokre§lony program. 

Przyznam, 2e ja nie przypominam sobie, 2eby byla kiedykolwiek sytuacja taka, 

2e np. OSP chce kupie jakig sprzct, bo jest jej potrzebny i uznajemy, 2e jest jej 
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potrzebny i w tym momencie ktog czekal na to, czy zlozq wniosek, czy nie zio2q. 

Jak zio2q wniosek, to bydziemy sic martwie. A jak nie zio2q, to mamy sprawe z 

glowy. Bo to jest takie podejgcie panie Starosto". 

Radny K. Pierikos- zapytal, dlaczego nikt nie powiedzial, ze ktog zaniedbal 

sprawe i przez tyle czasu nie zio41 wniosku. Teraz widae, ze wniosek ma poi 

strony i mo2na bylo go napisae przez 15 minut. Druga sprawa - to nadal nie 

wiemy do czego WOPR potrzebuje samochodu, a nie np. lOdki. Radny 

poinformowal, ze o tej sprawie nic nie wiemy i mial glosowae za czymg, o czym 

nic nie wie. 

Radny W. Dcbski- poinformowal, ze wobec tego tak by radzil, 2e jak jest wniosek 

o to 2eby przedstawiciel WOPR zabral glos i wyjagnil takie sprawy.... 

Radny K. Pierikos- radny poinformowal, 2e cyt. „nie po obiedzie" 

Radny W. Dcbski — poinformowal, 2e m.in. Radny K. Pierikos przed chwili 

glosowal przeciwko temu aby przedstawiciel WOPR mogi zabrae glosu i tak 

uniemo2liwiono wyjagnienie, o co chodzi. Natomiast w tej chwili Radny K. 

Pierikos mowi ze nic nie wie. 

Radny K. Pierikos- poinformowal, ze miesiqc czasu od rozmowy ze Starostq, byl 

czas na zioZenie wniosku. 

Radny W. Dcbski —poinformowal, cyt.: „tylko to jest tak, 2e jak ktog chce sluchaO, 

to w kaZdej chwili znajdzie czas, a nie na zasadzie takiej, ze ja chce cog do pana 

powiedziee a pan decyduje, czy to jest za wczegnie, czy to jest za poino, i nigdy 

nie jest we wiagciwym czasie". 

Radny M. Barszcz- zwrocil sic do Przewodnicz4cego Rady o przeprowadzenie 

reasumpcji glosowania. Pozwolmy Panu M. Osicy, niech sic na ten temat 

wypowie i bcdzie sprawa zalatwiona. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz w tej chwili jest ju2 przeglosowane 

zakoriczenie dyskusji. 

Radny A. Dolecki- poinformowal, ze chcialby przypomniee Paristwu Radnym, ze 

zapadla decyzja poprzez glosowanie i uwa2a, ze ono bylo wa2ne, 2eby Pan Radny 

M. Osica zabral glos w wolnych wnioskach. 
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Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„F" —

glosowanie nad przyjeciem uchwaly budietowej. 

Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly bud2etowej na 2018 rok wraz z 

autopoprawkq i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem: 

Za glosowalo 	9 radnych 

Przeciw 	 1 radny 

Wstrzymalo sic 	5 radnych 

Uchwala Nr XXXVI/218/2017 zostala podj?ta. 

Ad. 11 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i zarzqdzil glosowanie 

nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr .XXXVI/219/2017 zostala podjgta. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy poinformowal, 2e informacje Radni otrzymali na pigmie. 

Zapytal, czy sq pytania w sprawie przedstawionej informacji ? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad Informacjq na 

temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu. 

Za glosowalo 	14 radnych 
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Przeciw 

Wstrzymalo sic 

(Radny W Debski nie brai' udzialu w glosowaniu) 

Informacja zostala przykta. 

Ad. 13 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat uchwal Zarzgdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Pani Skarbnik - poinformowala, i2 uchwaly Zarzqdu Powiatu podjete od 

poprzedniej Sesji do dnia dzisiejszego to: 

- Uchwala Nr 486/2017 z dnia 30 paidziernika 2017r., w ktorej dokonano 

zwickszenia dochodow i wydatkow o dotacje celowq w kwocie 39 776z1., w tym 

30 tys. zl to pomoc dla repatriantow, a 9 776z1 to dotacja na Srodowiskowy Dom 

Samopomocy w Pultusku. Ponadto dokonano podzialu rezerwy celowej na 

zadania ogwiaty w kwocie 746 tys zl. oraz 48 tys. zl. na  pomoc spolecznq. 

- Uchwala Nr 491/2017 z dnia 8 listopada 2017r., w ktorej wprowadzono po 

stronie dochodow i wydatk6w dotacje celowq w kwocie 91 650z1 z 

przeznaczeniem na Komende Powiatowq Palistwowej Stray Pozarnej w 

Pultusku. 

- Uchwala Nr 506/2017 z dnia 6 grudnia 2017r., w ktorej zwiekszono budZet 

powiatu o kwote 44 039z1 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 

Paiistwowej Stray PoZarnej w Pultusku na wydatki bie2qce w kwocie 36 000 z1 

oraz PCPR w Pultusku na realizacje dodatku wychowawczego w kwocie 8 039z1. 

- Uchwala Nr 511/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. , w ktorej dokonano podzialu 

rezerwy celowej w kwocie 436 329z1 na zadania ogwiaty w tym wydatki bie2qce 

w kwocie 427 059z1 oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 9 300z1. 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad Informacja na 

temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu powiatu. 

Za glosowalo 	 15 radnych 
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Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 14 

Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu pormdku 

Sesji Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi na zgloszone 

interpelacje. 

Starosta Pultuski- odpowiadajac Radnemu p. Wiktorowi Naleczowi na 

interpelacje dot. drogi Winnica-Domoslaw, poinformowal, ze takiego wniosku nie 

wiedzial, ale Dyrektor ZDP zajmie sic tym problemem i na pewno zostanie on 

rozwiazany. 

Odnognie interpelacji Radnej K. Estkowskiej dot. ulicy Bartodziejskiej 

poinformowal, ze jegli to droga nie zostanie wykonana z tzw. RIT-u, to zostanie 

wykonana z wlasnych grodkow. Decyzja w tej sprawie, prawdopodobnie zostanie 

podjyta 2018r., tj. w takim terminie, aby to zadanie udalo sic przeprowadzio 

jeszcze w 2018 roku. Starosta poinformowal, ze liderem projektu jest Burmistrz 

Pultuska . 

Odnognie interpelacji radnego p. M. Barszcz dot. budowy chodnikow w m. Obryte 

na pewnych odcinkach od strony Psar i od strony Grodka, Starosta poinformowal, 

2e przybywaja nowe domy i nowe obiekty, wicc naleZy wykonae chodniki, aby 

mieszkancy mogli bezpiecznie sic poruszae. 

Odnognie interpelacji dot. przystanku i dworca autobusowego - Starosta Pultuski 

poinformowal, ze byl w ww. miejscu trzykrotnie, o roZnych godzinach i jego 

zdaniem nie moZna powiedziee, ze jest tam brud i balagan. Bylo posprz4tane. 

Dworzec jest potrzebny i na ten temat trwaja rozmowy z Panem Burmistrzem. W 

niedlugim czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie w tej sprawie. 

Natomiast Burmistrz, do chwili obecnej, aby uruchomie dworzec wydal 40 tyg zl. 

Jegli chodzi o harmonogram prac przy budowie nowej Komendy Powiatowej 

Policji w Pultusku to powiat wsparl Policjc w zakupie dzialki a zadanie realizuje 
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Komenda Policji w Radomiu. Natomiast z informacji przekazanej przez Zastepce 

Komendanta Wojewodzkiego Policji w Radomiu p. M. Jedynak wynika, 2e prace 

projektowe ruszq. w 2018r. natomiast prace budowalne w 2019r. 

Radny K. Lachmanski- odno§nie dworca autobusowego - poinformowal, iz jego 

zdaniem jest to doraine rozwiqzanie problemu, dlatego wnioskowalby o 

spotkanie przedstawicieli wszystkich samorzadow gminnych powiatu. Poza tym 

Radny nie wiem, czy wszyscy zdajq sobie sprawe z tego, Ze my pomagamy firmie 

Mobilis utrzymywae obiekt. Wydatkujemy na obiekt, ktory w pewnym momencie 

zostal sprzedany, a np. powiat garwolinski nie sprzedal dworca i ten dworzec 

funkcjonuje. W Ciechanowie rownie2 jest dworzec. W Pultusku, mimo 2e nie 

mamy dworca, to jeszcze pomagamy firmie go utrzymae. 

Starosta Pultuski- poinformowal, 2e z tego co wiem to firma Mobilis wplaca do 

Urzedu Miejskiego 3 ty§ zi miesiecznie. 

Radny K. Lachmaliski- zapytal, jak4 kwote placi powiat? 40 tyg 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, 2e 40 tys zi to kwota, jakq. przeznaczyl Pan 

Burmistrz na otwarcie dworca. 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, 2e cyt. „my nic nie zrobili§my dla 

mieszkancow w tej sprawie, mimo iz mamy takie zadanie". 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, Ze Radny p. K. Lachmariski ma takie vvraZenie, 

bo powiat podejmuje rozmowy w tej sprawie. Dzi§ ten dworzec juZ funkcjonuje. 

Kolejne kroki sq. takie, Ze szukamy dzialki, aby wybudowae dworzec z gming 

Pultusk. Bylby to niewielki budynek, obecnie szukamy lokalizacji. 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, 2e cyt.: "w tej chwili wydajemy pieniqdze 

na cos, co mogli§my utrzymae". 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, cyt.: „powiat na utrzymanie dworca nie wydal 

do tej port' nawet ziotowki". 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i oSwiadczenia radnych. 
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Przewodniczqcy Rady poprosil p. M. Osicy Wiceprezesa Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Pultusku o zabranie glosu. 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica- poinformowal, iz chcialby opowiedziee o dziatalno§ci WOPR 

w Pultusku. WOPR jest podmiotem uprawnionym do ratownictwa wodnego i 

dziala od 2007 roku. W 2013 roku wraz ze zmianq ustawy o bezpieczenstwie °sob 

przebywajgcych na obszarach wodnych, trzeba bylo wystqpio o zgodc na 

prowadzenie dzialari na obszarach wodnych. My tak4 zgodc uzyskali§my od 

Ministra Spraw Wewnctrznych i moZemy prowadzie dzialania ratownicze na 

obszarach wodnych. Je§li chodzi o teren dzialania, to glownie jest to rzeka Narew 

w obszarze obejmujqcym powiat. Pan M. Osica poinformowal, iz powiat 

wyszkowski a take powiat makowski korzysta z pomocy WOPR w Pultusku. 

Je§li chodzi o podejmowanie dzialan ratowniczych w latach 2013-2016 

przedstawia sic to nastcpujqco: 

- rok 2013 - 2 dzialania, 

- rok 2014 — 38 dzialati , 

- rok 2015 — 27 dzialan, 

- rok 2016 — 12 dzialan 

Je§li chodzi o rok 2017 to nie jest to jeszcze podliczone, poniewa2 WOPR ma 

jeszcze troche czasu na zio2enie sprawozdan. Jegli chodzi o to dzialania 

ratownicze, to zarowno pierwsza pomoc jak i pomoc techniczna na wodzie. Do 

WOPR zglaszane sq rownie2 awarie techniczne silnikow. Odbywa sic to w ten 

sposob, ze dzwoni sic na nr 601-100-100 pod ktorym zglasza sic centrala 

wojewodztwa mazowieckiego znajduj4ca sic w Legionowie i jeSli na naszym 

obszarze jest osoba potrzebujgca, to bezporednio zglaszajg to zdarzenie do 

Pultuskiego WOPR. 

Poza tym Pultuskie WOPR posiada telefon wewnetrzny. Jest rownie wymog aby 

prowadzie caloroczne dy2ury i sq prowadzone, podobnie jak to sic odbywa w 

Ochotniczych Stra2ach PoZarnych. Pan M. Osica poinformowal, ze zaczynali od 

malej lodzi wioslowej, natomiast w tej chwili dysponujg trzema lodziami 

37 



motorowymi. W ubieglym roku udalo sic pozyskao od Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego silnik do lodzi, ktorq wcze§niej miala policja. WOPR 

wyremontowal tc160:1Z natomiast silnik jest nowy, o mocy 150 KM. Jest to bardzo 

dobra jednostka, ktora bardzo ulatwila pracc a tym samym poprawila 

bezpieczenstwo na duZym obszarze powiatu. WOPR posiada jeszcze dwie 

mniejsze jednostki, ktore w 2009 roku przekazal owczesny Burmistrz Miasta 

Pultusk Pan Wojciech Dcbski. Byla to kwota 100 ty§ zl, kt6ra bardzo wplyncla na 

prace WOPR-u a tym samym bezpieczefistwo gminy. Z innych Zrodel pozyskano 

§. rodki finansowe na zakup lodzi z silnikiem o mocy 30 KM. Pan Osica 

poinformowal, ze je§li chodzi o bezpieczenstwo na wodzie to sq spokojni. 

Wracajqc juz do samego projektu dot. zakupu sprzetu specjalistycznego ze 

§rodkow MSWiA dla Pultuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w roku 2018 Pan Wiceprezes poinformowal, ze w 2015 roku 

zostalo podpisane porozumienie migdzy Ministrem Spraw Wewnctrznych a 

Ministrem Srodowiska, ktore ma na celu dofinansowanie zakup sprzctu 

specjalistycznego. Wszystkie organizacje typu WOPR, GOPR i Ochotnicze 

StraZe Pozarne majqce na celu zwalczanie zagroZen bezpieczenstwa na obszarach 

wodnych, maj a moZliwok skorzystania z dofinansowania. Takie porozumienie 

zostalo podpisane na lata 2016-2020. Jest ono bardzo atrakcyjne, minimalny 

ustalony wklad to kwota 100 ty§ z1, przy czym moZna otrzymae dofinansowanie 

w wysokoki 50%. Czyli jeZeli np. warto§e zakupu wynosi 150 ty§ zl, 

wystepujemy o zakup sprzetu to Minister Srodowiska dofinansuje 50% wartoki 

zadania. Pan M. Osica poinformowal, ze zwrocil sic do radnych powiatu, 

poniewaZ samorzqd terytorialny jest uprawniony do udzielenia dotacji tego typu, 

dla takich organizacji jak WOPR. JeSli chodzi o Gminc Pultusk to od 2009 roku 

o wspomnianej juZ lodzi o wysokoki 100 ty§ z1 corocznie Gmina przeznacza 60 

tyS zl na utrzymanie bezpieczenstwa na obszarach wodnych. Ponad 30 tyg zl -

utrzymanie bezpieczenstwa na platy miejskiej w Pultusku, 30 tyg z1 - to patrole 

na terenie Grainy Pultusk. Je§li chodzi o powiat, to WOPR realizuje to zadanie 

rownieZ w powiecie. 
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WOPR wystcpuje rownie2 o dotacje, np. do Marszalka Wojew6dztwa 

Mazowieckiego, do Wojewody Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Obecnie jest taka sytuacja, ze dofinansowanie do samochodu musi wynosie ok. 

100.000z1. WOPR mial w tym roku duo wydatkow zwiqzanych z serwisem 

sprzctu. DuZy koszt stanowi te2 utrzymanie portu i bazy. 

Dlatego te2 w pierwszej kolejno§ci WOPR zwrocil sic do Pana Starosty i 

rozmawiano o takiej dotacji na zakup samochodu specjalistycznego. W dniu 19 

grudnia 2017r. WOPR zlo2y1 wniosek z zapytaniem w tej sprawie na biuro 

podawcze. Takze ten wniosek wplynql. Moe po2no, ale to formalnoge zostala 

dopelniona. 

Pan M. Osica poinformowal, ze pro§ba WOPR jest taka, czy Radni, majqc na 

wzgledzie zapewnienie bezpieczeristwo powiatu, wspomogq WOPR w zakupie 

samochodu, ktory jest potrzebny do transportowania lodzi, do podje2d2ania w 

miejsca do kt6rych od strony lqdu nie mo2na dojechae zwyklym samochodem. 

Pan M. Osica poinformowal, 2e posiadaj te2 sekcje pletwonurkow, majq sprzet 

pletwonurkow, ktory zakpiono w tamtym roku i kosztowal 30 tys. A. Pan Osica 

uwa2a, 2e w takich sytuacjach nale2y dzialae ponad podzialami, bo wszystko ma 

sluZye bezpieczeristwu i dobru wspolnemu. Podzickowal za udzielenie glosu i 

zaprezentowanie tego, co chcial przedstawie we wcze§niejszym punkcie Sesji. 

Radny W.Dcbski- zwrocil sic do Radnego Pierikosa cyt. „my§lc, ze Pan radny nie 

uzyskal odpowiedzi, dlaczego samochod a nie 16c12." 

Radny K. Pienkos- zapytal, cyt. „bo po co samochod. W ogole, o co chodzi?" 

Radny W.Dcbski- poinformowal, 2e chcialby zwrocie uwagena to, 2e je2eli chodzi 

o obszary wodne naszego powiatu i poszczegolnych gmin, to nie jest tylko rzeka. 

Samochod jest miedzy innymi po to, 2eby jeZeli ktog np. utopi sic na Zwirowni na 

Poplawach, to w tym momencie sprzct dla nurkow trzeba jako§ dowiek i miedzy 

innymi do takich akcji potrzebny jest samochod". 

Radny A. Dolecki- poinformowal, ze odniesie sic dwutorowo do tego tematu. 

Padly takie slowa niezrozumiale jak 100 tyg zl itd. Zwrocil sic do 

Wiceprzewodniczqcego p. K. Lachmariskiego informujqc, 2e jest mistrzem w 
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podnoszeniu temperatury. Rany uwa2a, Ze to akurat nie ta pora i jest to 

niepotrzebne. Uwa2a, ze to co powiedzial przed chwil4 Radny p. M. Osica, jako 

Wiceprezes WOPR nieco rozja§nilo sprawe, ale to wyst4pienie moglo bye w 

wolnych wnioskach, duo wcze§niej, kiedy jeszcze nie bylo projektu budzetu i 

byli§my w fazie jego konstrukcji. To jedna sprawa, druga sprawa nie bylo 

wskazania z czego ten samoch6d utrzymae, bo musi bye kierowca, paliwo, 

ubezpieczenie, musi bye garaZ itd. Radny poinformowal, 2e chcial tylko Radnym 

przypomniee, ze to Komendant Paristwowej Stray PoZarnej ma dwie lodzie i 

jeZeli jest jakiekolwiek zdarzenie, to w tej chwili dzwonimy na 112 i na pewno 

pierwsza bydzie Panstwowa StraZ Pozarna z lodziq na odpowiednim wozku i z 

odpowiednio przeszkolonymi straZakami, ktorzy posiadajq odpowiednie 

wyposaZenie, odpowiednie kombinezony itd. Radny uwaZa, ze ta dzisiejsza 

nerwowka jest naprawde niepotrzebna. 

Starosta Pultuski- poinformowal, i.2 dziekuje Panu Wiceprezesowi za informacjy, 

ale tak ja powiedzial Pan Radny A. Dolecki, naleZalo zio2ye wniosek miesi4c 

wcze§niej, Wiceprezes WOPR zostalaby zaproszony na Zarz4d, na Komisje, i 

duo latwiej byloby podejmowae decyzje. Tak jak Pan M. Osica powiedzial, 

wczoraj zio2y1 wniosek, natomiast uchwala budZetowa jest juz przygotowana i 

dzisiaj j4. glosujemy. Trudno jest robie takie wrzutki. Starosta poinformowal, Ze 

nie mowi, 2e samochod jest niepotrzebny, ale zabraklo dyskusji. Kto§, gdzie§ 

popelnil jaki§ blqd. Natomiast to, Ze WOPR robi dobr4 robote, to nikt nie mam 

wqtpliwo§ci. 

Radny K. Pienskos- zwrocil do Wiceprezesa WOPR o informacjc na temat dzialan 

WOPR podejmowanych na terenie Gminy Pultusk i na terenie innych Gmin, a 

take czy WOPR zwracal sic o pomoc finansow4 do wojtow gmin powiatu. Radny 

poinformowal, Ze to nie jest tylko Gmina Pultusk, ale sq. jeszcze inne gminy np. 

Obryte, Pokrzywnica, Zatory. Poza tym sprawa „pol na poi". Najpierw byla mowa 

o kwocie 100 ty§ zi, a potem Pan Prezes powiedzial 150 ty§ 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica- poinformowal, iZ ka2dego roku wystepuje do wOjtow gmin z 
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zapytanie, czy wiqczajq sic w utrzymanie gotowo§ci na rzece Narew. Odpowiedi 

jest taka, Ze brak jest finans6w, i w kolko jest to samo. Wiec WOPR podejmuje 

dzialania wlasnymi silami. Drugie pytanie dotyczylo 150 ty§ zl - chodzi o to, Ze 

jezeli oprocz np. lodzi motorowej, zamierzano by zakupie jeszcze dodatkowy 

sprzct.... 

Radny K. Piefiskos- poinformowal, Ze mowimy o samochodzie.... 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica- odpowiedzial, Ze mowa jest o samochodzie, ale bye mote 

WOPR bcdzie dokupowae cos jeszcze. Dofinansowanie jest 50% na 50%. 

Radny K. Piefiskos- poprosil o informacje nt. dzialalno§ci WOPR na terenie 

Gminy Pultusk i terenie innych gmin. Radny przypomnial, Ze Pan M. Osica 

informowal, Ze w ktOrym§ tam roku byly dwa zdarzenia, to naleZy rozumiee, Ze 

w tym byly te2 szkolenia. 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica-odpowiedzial, Ze nie. Jegli chodzi o podejmowane dzialania 

ratownicze to sq: usterki techniczne, pierwsza pomoc, udzielanie pomocy 

tonqcemu itd. Wszystko znajduje sic w raportach WOPR, ktore mogq bye do 

wglqdu. Je§li chodzi o liczby dzialan profilaktyczno -edukacyjnych to rownieZ 

jest duzo takich dzialan. 

Radny K. Pieriskos- zapytal, czy Pultuskie WOPR wychodzi poza gmine Pultusk? 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica- od opowiedzial, Ze wychodzq poza Gminq Pultusk i to szeroko. 

Sq to szkoly gminne, czy powiatowe. WOPR corocznie prowadzi dzialania 

profilaktyczno -edukacyjne takie jak: bezpieczna zima, zachowanie na lodzie, itp. 

W 2016 roku liczba osob biorqcych udzial w takich szkoleniach to - 3806 

uczestnikow, liczba takich dzialan to 21. 

Radna K. Estkowska- poinformowala, 2e rownie2 mote dodae, 2e szkoly te2 biorq 

udzial w projektach. Moja szkola - Zespol Szkol nr 2 w Pultusku akurat brala 

udzial w projekcie, gdzie mogla pozyskae pieniqdze, tj. 5 000z1. 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

41 



p. Mariusz Osica —poinformowal, Ze taka sytuacja miala miejsce. Uczniowie 

wybierali sobie instytucjc pozarzqdowq, robili prezentacje o tej instytucji i mowili 

o tym jak jest potrzebna. Uczniom udalo sic wygrae dla WOPR kwote 5000z1, 

byla to bardzo fajna inicjatywa. 

Radny K. Lachmanska- poinformowal, Ze wywolany przez Radnego p. A. 

Doleckiego nie mote nie odpowiedziee. Pierwsza sprawa, to Pan A. Dolecki 

glosowal przeciw temu, Zeby pan Osica zabral glos. Tc wiedzc posiadlby Pan A. 

Dolecki znacznie wcze§hiej. Nastcpnie poinformowal, Zeby Pan A. Dolecki nie 

kwestionuje zasadnoki takiego zakupu, bo im wiecej jest takich moZliwoki 

bezpieczenstwa, to tym lepiej dla mieszkancow. Radny poinformowal, 2e po 

trzecie chcialby zwrocie uwage na to, Ze WOPR nie z wlasnych §rodkow chce 

sfinansowae zakup, tylko stara sic o §rodki finansowe z zewnqtrz. 

Radny K. Lachmanski poinformowal, Ze chcialby nawiqzao do wypowiedzi 

Radnego p. K. Piefikosa. Poinformowal, Ze Pan M. Osica przedstawiajqc w 

zarysie dzialalnok WOPR nie mowil , Ze siedzq z zalo2onymi rckoma i 

przychodzq do powiatu Zqdae pienicdzy. Nastepnie poinformowal, Ze przypomni 

Panu Starokie, 2e rozmowa miala miejsce 13 listopada 2017r. i tak jak juZ mowil 

Pan Mariusz Osica nie bylo odpowiedzi, 2e nie. Byla informacja, Ze zostanie to 

rozwaZone i bye mote znajdzie sic to zadanie w projekcie. Radny poinformowal, 

Ze pominie juZ formalnok zlo2enia wniosku przez WOPR. Pan Starosta jest 

autorem projektu uchwaly buaetowej, tak jak Zarzad, i byla moZliwo§e 

wprowadzenia tego do planu finansowego. Radny nie kwestionuje w tej chwili 

tego, czy byl wniosek, czy te2 go nie bylo. Wniosek byl, ale nie na pi§mie. Radny 

poinformowal, Ze Panem M. Osicq wyszli ze spotkania, po rozmowie z Panem 

Starostq, niestety zadowoleni. Dzi§ odwracanie kota ogonem i mowienie, Ze jest 

to wrzutka to jest nieporozumienie. Moe ju2 sic nie przekonujmy, kto to mial 

racj e. 

Starosta Pultuski- poinformowal, Ze dwa tygodnie temu , po posiedzeniach 

Komisji Rady, mowil Radnemu Panu K. Lachmanskiemu, Ze trzeba zlo2ye 	I 
wniosek. 
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Radny K. Lachmariski-poinformowal, Ze wniosek wplyngl wczoraj i te2 Starosta 

sic do niego nie odniosl. Radny uwa2a, 2e wedlug niego wniosek do Starosty 

wplyngl 13 listopada 2017r. i to nie jest podgrzewanie atmosfery. Tak to jest. 

Prosil aby rozmawiae merytorycznie. Kwestionowanie zasadno§ci zakupu auta, 

gdzie jest moZliwo§e dofinansowania 50% - Radny nie wiem o czym tu 

dyskutowae. 

Radna K. Estkowska- poinformowala, Ze nie wystcpujc tu jako rozjemca i myli, 

2e Panu Osicy naleZy sic jakie§ zdanie koricowe, 2eby jut pominge t4 dyskusjc, 

Ze zajmiemy sic na komisjach tematem, bo mygle Ze tak naprawdc celem pana 

Osicy bylo przedstawienie sytuacji i Zeby nadae bieg tej sprawie. Radna uwaZa, 

Ze dzi§ moZna bylo to zalatwie w ciqgu 5 minut, bo Pan Osica byl przygotowany, 

moglo to bye w punkcie bud2etowym i nic takiego by sic nie stab i tych emocji 

wszyscy by§my unikneli. Wszyscy sic zgadzamy, co do wa2nogci tematu. Radna 

zwrocila sic do Starosty o potwierdzenie, Ze moZna zaplanowae i wnie§e, co 

prawda bylo to w wolnych wnioskach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, Zeby takie 

zobowiqzanie podjqe, Zeby Pan M. Osica te2 wiedzial, Ze ten wniosek jest 

zio2ony. Dzig byla dyskusja, wszyscy sic zgadzamy. 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, 2e tak, dzi§ zostal zloZony wniosek. 

Radna K. Estkowska- zapytala , czy to sprawa bedzie na posiedzeniach Komisjach 

w najbliZszym czasie? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial, Ze na pewno bedzie na posiedzeniu Zarzqdu. 

Radny A. Dolecki- zwrocil sic do Radnego p. K. Lachmanskiego. Poinformowal, 

2e bardzo rzadko zabiera glos, to widae. Natomiast czego§, kiedy§ starsi go 

nauczyli, 2eby nauczye sic sluchae. Radny poinformowal, Ze on slucha ale sq 

pewne granice, ktore Radny p. K. Lachmariski dzi§ przekroczyl. Mozna bylo to 

inaczej zalatwie. Fajnie, Ze wysluchaligmy tutaj pana M. Osicy, bo to nieco 

rozszerzylo naszq wiedze na temat tych dzialari i potrzeb. Radny podkre§lil, 2e ale 

tak jak wcze§niej powiedzial - jest zasada, Ze jeZeli sic czego§ oczekuje a nie jest 

to w bud2ecie, to trzeba wskazae 2rodlo finansowania. 

Radny K. Lachmariski — poinformowal, Ze wskazal 2rodlo finansowania. Trzeba 
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wia§nie sluchae. 

Radny A. Dolecki- poinformowal, Ze ma prawo do wlasnego zdania i uwa2a, 2e 

to nerw6wka jest w ogole nie potrzebna. 

Radny W. Debski- poinformowal, Ze powie tylko tyle, Ze w niektorych organach 

niestety jest tak, 2e 2eby kogo§ moc posluchae, to trzeba mu to umo2liwie. Dla 

Radnego jeZeli chodzi o to, co bylo najbardziej bulwersujqce w tej sesji to taka 

niebywala rzecz, Ze odmowilo sic w momencie, kiedy tak naprawdc mogli§my z 

tym cos jeszcze zrobie dzi§. Nie kiedy§, tylko dzi§. Odmowilo sic glosu osobie 

reprezentujqcej bardzo wan organizacjc. 

Starosta Pultuski- zapytal Wiceprezesa WOPR p. M. Osicy do kiedy trzeba zio2ye 

wniosek o dofinansowanie zakupu ? 

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pultusku 

p. Mariusz Osica- poinformowal, ze zawsze do 30 stycznia przysylajq z 

Ministerstwa Spraw Wewnctrznych zapytanie a §rodki finansowe powinny do 

nich wplynqe do kofica lutego. 

Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 z okazji zbli2ajqcych sic §wiqt BoZego 

Narodzenia chcialby zio2ye najserdeczniejsze 2yczenia. Duo zdrowia, spelnienia 

wszystkich oczekiwan i marzen, zadowolenia z pracy i realizacji osobistych 

planow. Zyczyl aby nadchodzqcy Nowy Rok byl dla naszego powiatu pomy§lny 

zarowno pod wzglcdem finansowym jak i inwestycyjnym. 

Przewodniczqcy poinformowal, 2e porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach trzydziestej sz6stej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym go§ciom. 

Przewodniczqcy zamknqi XXXVI Sesje Rady Powiatu w Pultusku wypowiadajqc 

form*: „Zamykam Sesje Rady Powiatu" 
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Na tym protokol zakoriczono. 

Sesja zakoficzyla sic o godz. 17:00 

Protokolowaly: 

B o gum if a Przybylowska 

Przewodniczyl obradom: 

Wieslaw Cienkowski 

        

        

        

        

Martyna Laskowska 

1/ 	vc.)4011/c.  
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