
Protokół nr XXIII/08

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 18 listopada 2008r. 

początek posiedzenia – godz. 14.00

Ad. 1  Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący  otworzył dwudziestą trzecią Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że

zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 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.

Na salę obrad weszli Radni Wiesław Barkała oraz Wojciech Żukowski. 

Obecna liczba radnych wynosi 13. 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 13 listopada 2008r. do Przewodniczącego Rady

Powiatu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Sesji Rady Powiatu, której głównym

tematem byłoby:

1. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody i  zabezpieczenia  wkładu  własnego  na

realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.  

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  dzisiejszej  Sesji  przekazany  Szanownym

Radnym  jest zgodny z treścią przekazaną przez wnioskodawcę. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie z którym będą prowadzone obrady:

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody i  zabezpieczenia  wkładu  własnego  na



realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 

3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

4. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 2.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  drugiego  porządku  obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na

realizację  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.

Starosta – poinformował, że Rada Ministrów w dniu 28 października br. uchwaliła Program

Wieloletni pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania zadań drogowych Zarząd Powiatu w

Pułtusku  postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  Rady  Powiatu  o  akceptację  propozycji

złożenia wniosków dot. przebudowy dróg powiatowych: 

– nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na odcinku Gródek –Obryte – Psary

– nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek odcinek Dzbanice – Karniewek.

Starosta  poinformował,  że  na  realizację  wymienionych  zadań  drogowych  zostały

zabezpieczone środki finansowe w projekcie  budżetu  powiatu na rok 2009 w wysokości

3.599.748zł, co stanowi ponad 50% wartości inwestycji. 

Starosta poinformował, że zadania będą realizowane w partnerstwie z Gminą Obryte oraz z

Gminą Pokrzywnica. 

Konieczność zwołania Sesji  w trybie pilnym wynika z faktu, iż w dniu 21 listopada br.

upływa termin złożenia wniosków do Wojewody Mazowieckiego. 

Jednocześnie  informuję, że Przewodniczący Rady odczyta Państwu treść uchwały w której

naniesiono zmiany poprzez właściwe określenie odcinków dróg i ich długości i określono

oddzielnie do każdego projektu drogowego udział własny.  

W  związku  z  powyższym  Starosta  poprosił  o  podjęcie  uchwały  jak  w  przekazanym

projekcie. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie? 



W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosownie

nad jej podjęciem. 

Za 13 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXIII/167/08 została podjęta. 

Ad. 3.

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  punktu  trzeciego  porządku  obrad:

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?

Wiceprzewodniczący  Rady  –  p.  Jerzy  Król  –  poinformował,  że  zgłoszenie  realizacji

inwestycji drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, to bardzo cenna inicjatywa. 

Jednak  na  poprzedniej  Sesji  Rady  Powiatu  zgłaszał  wnioski  dot.  realizacji  wspólnych

inwestycji przez samorządy: powiatowe, wojewódzkie i gminne, na które Rada Ministrów

przeznaczyła odpowiednie środki. Mija już trzecia kadencja a my nie realizujemy żadnych

inwestycji w tym zakresie. Radny poinformował, że wniosek z tego jest taki, że tematy przez

niego zgłoszone nie zostaną zrealizowane i nie skorzystamy ze środków Rady Ministrów.  

Odnośnie  zadań  inwestycyjnych  omawianych  w  punkcie  drugim  Wiceprzewodniczący

zapytał  czy  w  wymaganym  udziale  własnym  powiatu,  który  stanowi  50%  wartości

inwestycji – znajdują się również środki gmin, których projekt dotyczy?

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu  – poinformowała, że w kwotach zapisanych w uchwale, które  stanowią

50% wartości inwestycji,  określane jako udział własny, są środki zarówno powiatu jak i

gminy. 

Skarbnik poinformowała, że na drogę nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na

odcinku Gródek –Obryte – Psary w Gminie Obryte, w ramach kwoty w wysokości 3.000.000

zł. znajduje się: 

– 1.500.000 – Gmina Obryte

– 1.500.000 – powiat pułtuski 

Natomiast na drogę nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek odcinek Dzbanice –

Karniewek w Gminie Pokrzywnica w ramach wkładu własnego w wysokości 599.748 zł.



znajduje się: 

– 350.000 zł. - Gmina Pokrzywnica

– 249.748 zł. – powiat pułtuski 

Przewodniczący Rady – poinformował, że wnioski zgłoszone na poprzednim posiedzeniu

Rady Powiatu w Pułtusku przez Wiceprzewodniczącego Jerzego Króla będą rozpatrywane

na komisjach stałych Rady Powiatu. W związku z powyższym Przewodniczący uważa, że na

następnej Sesji Zarząd Powiatu ustosunkuje się do tych wniosków. 

Ad. 4.

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku  obrad

Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Podziękował  za

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

gościom.  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski zamknął XXIII Sesję Rady

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

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz.14.30

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

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

  Bogumiła Przybyłowska Czesław Czerski

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

Sylwia Sekutowicz 


