
Protokol Nr VI/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 24 kwietnia 2019r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 15.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, ze obrady Rady Powiatu 

w Pultusku sq. transmitowane i utrwalane za pomocq urzqdzen rejestrujqcych 

obraz i &wick. 

Nastcpnie Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl szeistq Sesjc Rady 

0 	Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, ze zgodnie z list4 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 gmin, 

przewodniczqcych rad gmin, wojtow, stypendystow powiatu pultuskiego, 

zaproszonych goki , przedstawicieli prasy oraz wszystkich uczestniczqcych w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu. 

• Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 radni otrzymali porzqdek Sesji. Zapytal 

czy sq. wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad? 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian, 

porzqdek Sesji bedzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na 

posiedzenie Rady. 
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Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Informacja Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczenstwa sanitarnego powiatu pultuskiego za rok 2018. 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie Pultuskim na lata 2017-2020 za rok 2018. 

5. Sprawozdanie Dyrektora z dzialalno§ci merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za 2018rok. 

• 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiqzywania ProblemOw 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim w 2018 roku. 

7. Sprawozdanie z efektow pracy organizatora rodzinnej pieczy zastepczej 

za 2018 rok. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i 

finansowania zadania publicznego. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkaricow powiatu. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie dostosowania nazwy Szkoly Policealnej dla 

Doroslych w Pultusku w Zespole Szkol Zawodowych im. Jana 

• 
Ruszkowskiego. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol 

ponadpodstawowych i specjalnych majqcych siedzibc na obszarze powiatu 

pultuskiego. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bu&etowej Powiatu 

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

grudnia 2018r. 

13. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 
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14. Podjccie uchwaly w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie stanowiska dotyczqcego realizacji art. 94 ust. 2 

ustawy z dnia 26 wrze§nia 2001r.- Prawo farmaceutyczne. 

16. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany skladu osobowego Komisji Skarg 

Wnioskow i Petycji. 

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

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

powiatu. 

19. Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

• 20. Zamkniccie Sesji. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzadku Sesji 

Przewodniczqcy zwrOcil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienie 

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

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczeristwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

i2 cyt. „w dniu 17 kwietnia 2019r. obradowala Komisja Bezpieczeristwa. Tematy 

• ktore zawarte sq. w dzisiejszym porzqdku obrad zaakceptowala pozytywnie". 

Zastepca Przewodnicza.cej Komisji Spraw Spolecznych Pani Emilia Gqsecka, 

poinformowala, i2 cyt. „Komisja Spraw Spolecznych obradowala na posiedeniu 

w dniu 17 kwietnia 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce 

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku". 
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Przewodniczaca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata 

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

pozytywnie zaopiniowala tematy bedace przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 17 kwietnia 

2019r." 

Przewodniczacy Komisji BudZetu i Finans6w Pan Wojciech Zukowski, 

poinformowala, iz cyt. „Komisja BudZetu i Finansow obradowala na posiedzeniu 

w dniu 17 kwietnia 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bcdace 

o 
	przedmiotem obrad 6 Sesji Rady Powiatu w Pultusku." 

Ad. 3 

Przewodnicmcy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja Palistvvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeristwa sanitarnego powiatu pultuskiego za rok 2018. 

Przewodnicmcy Rady- poinformowal, iz informacja byla przedmiotem Komisji 

Rady, ktore wyrazily pozytywne opinie. Nastcpnie zapytal czy Pan Inspektor 

chcialy uzupelnie przekazana informacjc, poniewaZ na Komisji w jego 

zastepstwie byl pracownik? 

• Powiatowy Inspektor Sanitarny p. S. Biesiekierski- poinformowal, iz Pan 

Przewodnicmcy na komisji zadal pytanie na kt6re Pani referujaca informacje nie 

potrafila odpowiedziee, dlatego te2 w tej chwili mote odpowiedziee na to pytanie. 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, i..2 cyt. „zadalem pytanie o ilo§e kontroli 

przeprowadzonych na pultuskim rynku, w zwiazku z wej§ciem w Zycie rolniczego 

handlu detalicznego oraz nastawienia czyli promocji na Zywno§e ekologiczna, 

naturalnq mimo roZnych perturbacji w kraju bo miala bye jedna inspekcja 

stworzona, zostalo po staremu tak jak jest czyli Inspektor Sanitarny nadzoruje 

handel Zywno§cig bez wzglcdu na pochodzenie tj. rcAlinne czy zwierzece a rynek 
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jest dose specyficznym miejscem". 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. S. Biesiekierski- poinformowal, i2 cyt. „ ma 

Pan Przewodniczqcy racje, 2e miala bye inspekcja bezpieczenstwa 2ywnoki, 

kt6ra nie wiem czy w dalszym ciqgu jest procedowana czy zawieszona, nie marry 

takiej informacji. Natomiast je2eli chodzi o Panstwowq Inspekcje Sanitarnq to 

kontrolujemy oczywikie produkt finalny, czyli to co znajduje sic na rynku. 

Oczywikie jest to tak, jak Pan Przewodniczqcy powiedzial, zarowno produkcja 

zwierzcca jak i ro§linna. Jezeli chodzi o naszq dzialalno§e...bo Panu 

Przewodniczqcemu chodzilo glownie o rynki, czyli ten rynek wtorek, piqtek i w 

niedzielc tzn. §wiliski rynek. Jezeli chodzi o kwestie kontroli tych dwOch 

• podmiotow to w 2018 roku bylo przeprowadzanych 12 kontroli tematycznych. 

Teraz to co Pan Przewodniczqcy powiedzial, mianowicie takie maslo ma§lane w 

formie...je2eli chodzi o mole to kontroluje to inspekcja weterynaryjna a jeZeli 

chodzi o dzialalno§e gospodarczq to kontroluje to inspekcja sanitarna. Czyli mole 

to jest kwestia produkcji Zywnoki w formie pod nadzorem i kontroli 

weterynaryjnej a je§li dzialalnoge gospodarcza i te2 produkuje produkty zwierzcce 

to juz kontrolujemy my. Teraz jeZeli chodzi ju2 o ten rynek niedzielny to niestety 

biome pod uwage przepisy jakie obowiqzujq., nie sq niestety stosowane przez 

handlujqcych. W zwiqzku z tym w trakcie tych kontroli byly nalozone lqcznie 

cztery mandaty w wysokoki po 500z1. Tutaj mote troszeczke sic poskar2e ze 
• 

wzgledu na to, ze szczegolnie w przypadku tego rynku niedzielnego jest problem 

bo spoleczenstwo, ktore na tym rynku kupuje w momencie kontroli nie jest za 

osobami kontrolujqcymi tylko teoretycznie przeciwko nam, ze zaburzamy spok6j, 

nie dajemy handlowae ale przepis mowi wyrainie, ze muszq tam miee chlodnie, 

musi bye to pokazane gdzie jest produkcja, konkretnie adres produkcji, czy sama 

produkcja jest pod nadzorem weterynarii a niestety tego nie ma. Natomiast je§li 

chodzi o kwestie rynku, wtorkowego i piqtkowego, tutaj jest jeden problem bo te2 

padlo pytanie o grzyby tylko nie wiem z ktOrej strony, czy ze trony Pana 

Przewodniczqcego czy jeszcze kogo§ innego w formie komisji. Wicc jeZeli chodzi 
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o grzyby, je2eli na rynku znajduje sic taka osoba i handluje takimi grzybami, musi 

posiadae atest. Atest jest wydawany przez stacje powiatowq, mamy klasyfikatora 

grzybow. Je2eli takiego atestu osoba sprzedajaca nie ma to niestety lamie prawo i 

nie ma moZliwoki w ogole handlu, czyli teoretycznie zarzadzajacy placem nie 

powinien wpuszczae na teren. Tak samo jest z grzybami suszonymi. ROwnie2 nie 

mote handlowae produktami tj. grzyby marynowane itd. Jest to niestety 

przestepstwo w formie tego handlu ale jest rownie2 zwiazane z tym, ze jest 

oczywikie moZliwo§e w powiatowej stacji taki atest uzyskae i wtedy mozna 

spokojnie handlowar. 

Radny K. Lachmanski- zapytal cyt. „to jagod teZ nie kupimy?" 

1110 	Powiatowy Inspektor Sanitarny p. S. Biesiekierski- poinformowal, i2 cyt. „moZna 

kupie wszystko ale na wlasnq odpowiedzialno§e. Natomiast jeZeli juZ cos jest do 

naszej wiadomoki, je§li otrzymamy takq wiadomok to interweniujemy w trybie 

pilnym i niestety nie jeste§my wtedy przyjemni dla os6b, kt6re lamiq to prawo 

handlowo-spoZywcze". 

Radn M.Cichowicz-zapytal cyt. „a czy na tym rynku wtorkowym jakie§ mandaty 

byly? 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. S. Biesiekierski- poinformowal, iz cyt. „w 

ogOle higiena Zywienia, liczba mandatow w sumie bylo 9 na 3800z1. JeZeli chodzi 

III 	
o ten wtorkowo-piqtkowy nie bylo Zadnych mandatow." 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, iz cyt. „nigdy nie bcdzie spokoju migdzy 

kontrolujqcym a sprzedajqcym i my§lc, ze nie jeste§my odkrywczy. Szanowni 

Palistwo, zgodnie z ustawq o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspektor 

Sanitarny przedstawia raz w roku informacje i informacja zostala przedstawiona. 

MOwie to w kontekkie takim, ze nie jest to glosowane formalnie przez Radc 

Powiatu " 
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Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie Pultuskim na lata 2017-2020 za rok 2018. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, it punkt ten podobnie jak poprzedni byl 

omawiany na komisjach przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy poinformowal, iz 

zgodnie z uchwalq z dnia 14 marca 2017r., raz do roku jest przedstawiana 

ewaluacja tego programu na Sesji Rady Powiatu. W zwiqzku z tym punkt zostal 

omowiony. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie Dyrektora z dzialalnoici merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za 2018rok. 

Przewodniczqcy Rady- zapytal czy sq pytania w sprawie przedstawionej 

informacji? Nastcpnie w zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy 

poinformowal, iz informacja zostala zlotona i nie podlega glosowaniu. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim w 2018 roku. 

Przewodniczqcy Rady- zapytal czy sq pytania w sprawie sprawozdania? 

W zwiqzku z brakiem pytaii poinformowal, it zgodnie z zapisem Dyrektor PCPR 

raz w roku przedklada Radzie Powiatu ww. sprawozdanie. Nastepnie 

Przewodniczqcy poinformowal, Ze sprawozdanie zostalo zlozone. 
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Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Sprawozdanie z efektow pracy organizatora rodzinnej pieczy zastepczej 

za 2018 rok. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy panstwo radni maja w tej sprawie cos do 

dodania, zapytania? 

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy poinformowal, iz zgodnie z ustawq 

jak corocznie sprawozdanie zostalo przedstawiane Starokie i Radzie Powiatu. 

• 
Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia 

i finansowania zadania publicznego. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz temat ten byl omawiany. Zaznaczyl, iz 

zmienily sic warunki je§li chodzi o finansowanie dlatego jest potrzeba podjccia 

uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania 

zadania publicznego." 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

• powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr VI/44/2019 zostala podjyta. 
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Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porz4dku 

Sesji Podjgeie uchwaly w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkaneow 

powiatu. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „informujc, iZ Komisja Wnioskow 

i Petycji przygotowala stosowny projekt uchwaly — odpowied2 na wniosek 

mieszkaticow powiatu o naprawe drogi powiatowej na odc. KoziOwka-granica 

powiatu, kt6ry zostal pozytywnie zaopiniowany przez komisje. Czy Pan 

Przewodniczqcy Komisji Skarg i Wnioskow chce cos w tym temacie powiedziee? 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iz cyt. „po prostu na komisji bylo 

all 

	

	zaopiniowane pozytywnie, ze ta droga bedzie zrobiona. Dyrektor sic zobowiqzal, 

ze zrobi dokumentacje na tc droge tylko jest jeden warunek, ze gmina musi 

partycypowae w tych kosztach. Takze droga bedzie robiona, zaleZy jeszcze czy 

1)04 fundusze. Pan Starosta powiedzial, ze bedzie skladal wnioski do Wojewody, 

do Marszalka, jak 13.04 unijne pieni4dze to bedzie ta droga zrobiona. „ 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „Je§li bcdzie moZliwo§e 

dofinansowania z roZnych Zrodel, bo nie mowmy o ograniczeniu do Marszalka. 

Czy kto§ w tym temacie chce zabrae glos?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni 

Panstwo tam chyba chodzilo o remont tej drogi, nie tylko naprawa, przebudowa 
• 

to jest rownica. Natomiast zgadzam sic absolutnie z Panem Przewodniczqcym 

Zukowskim, ze jest ona zaplanowana i taka jest odpowied2 natomiast ja chcialem 

do Pana Dyrektora zaapelowae czy ta droga jest naprawiona, ze ona jest 

bezpieczna w tej chwili? W jakim ona jest stanie bo ja szczerze mow* nie 

wiedzialem tej drogi. To pismo jest, jakie jest i wynika z tego, ze jest w zlym 

stanie. Czy rzeczywi§cie jest juz naprawiona ta droga a jeZeli nie to mote 

zaapelujmy, ze poki nie zostanie wykonana dokumentacja i nie bedzie remontu to 

Zeby jq dorainie naprawie, Zeby byla przejezdna, Zeby§my komu§ nieszcze§cie 

sic nie stabo." 
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Przewodniczqcy Rady- poinformowali, iz cyt. „chcialem Szanowni Paristwo 

przypomniee, ze odbyli§my stosowne wycieczki po gminach powiatu 

pultuskiego, gdzie miedzy innymi byligmy na tej drodze Kozlowka-Grochy 

Imbrzyki, wyjazd na Karniewo, na Byszewo wlagciwie bo Karniewo jest troche 

dalej. Ta droga byla swojego czasu remontowana. Oczywigcie wczegniej 

przypominam, 2e odbylo sic spotkanie z wojtami gmin powiatu pultuskiego i z 

Burmistrzem gdzie Pan Starosta jako Przewodniczqcy zorganizowal to spotkanie 

na ktorym zostaly wstepnie omowione i wytypowane drogi do ewentualnych 

remontow, zostaly §rodki przeznaczone przez nas na wykonanie projektow bo 

moZna mice dobre checi ale jak nie bedzie projektu a pojawiq sic §rodki finansowe 
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	z jakiegokolwiek 2rodla to trzeba mice projekt. Chce Panstwa poinformowaO, ze 

na Sali jest Pani Soltys i radna gminy Gzy. Czy Pani chce zabra6 glos? Szanowni 

Paristwo informuje Paniq, ze moze sic Pani przedstawie bo muszc 

poinformowae...nie ma problemu je§li ma Pani takq woly aby sic przedstawie to 

nie wiedze problemu, musi to z Pani strony wybrzmiee jak sic Pani nazywa „ 

Soltys wsi Grochy-Imbrzyki - poinformowata, iz cyt. „nazywam sic Anna 

Chojnacka, jestem radnq gminy Gzy i soltysem wsi Grochy-Imbrzyki. W dalszym 

ciqgu nadal slyszc, ze pozytywnie wszystko i pozytywnie ale nie slysze 

odpowiedzi kiedy nastqpi remont tej drogi, przynajmniej w kt6rym roku". 

• 
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „powiem tak, chcialoby sic zrobie 

wszystkie naraz ale sic nie da. Ja uwaZam, ze biorqc pod uwage ostatnie kilka lat, 

nie bcdc to wyartykulowal ktorych lat, to naprawde na tych drogach zrobili§my 

duzo jako powiat pultuski, oczywi§cie przy pomocy §rodkow zewnetrznych. Nie 

mowic o §rodkach unijnych tylko o zewnetrznych 2ebym nie byl 21e zrozumiany 

bo sq roZne zrodla. Dlatego Szanowna Pani radna, dlatego byl rekonesans nasz 

jako radnych Zeby kaZdy wiedzial jak, jaka droga wyglqda bo wiadomo, ze kaZdy 

ciqgnie w swojq strong, to jest rzecz naturalna. Jeszcze sq dwa elementy tego, to 

co kto§ z paristwa powiedzial, ze deklaracja gminy co do wspolnego finansowania 

a wcze§niej mo2liwog6 pozyskania §rodkow finansowych a to co pierwotnie 
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powinni§my zrobie czyli wykonanie projektu. I to jest w tej chwili trudno od nas 

wyczekiwae. Je§li tak to zaraz odezwq sic radni z innych gmin i bydzie...mowic 

jest dobra wola je§li chodzi o wykonanie remontu tej drogi. Nie nazywam czy 

kapitalny remont czy poprawy przejezdnoki. Czy kto§ z paristwa tym temacie 

jeszcze?" 

(Na sal? weszia radna Ewa Leszczynska. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

16 radnych) 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkaricow powiatu i zarzqdzil glosowanie nad 

jej podjeciem. 

• Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	1 radny 

Uchwala Nr VI/45/2019 zostala podjyta. 

Ad. 10 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie dostosowania nazwy Szkoly Policealnej dla 

Doroslych w Pultusku w Zespole Szkol Zawodowych im. Jana 

0 Ruszkowskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoly Policealnej dla Doroslych w Pultusku w Zespole 

SzkO1 Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr VI/46/2019 zostala podjyta. 
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Ad. 11 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol 

ponadpodstawowych i specjalnych majqcych siedzibe na obszarze powiatu 

pultuskiego. 

Przewodniczq.cy Rady poinformowal, iz temat byl omawiany na Komisjach 

Radny. Nastepnie zapytal czy sa pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytari Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkol ponadpodstawowych i specjalnych 

majqcych siedzibe na obszarze powiatu pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej 

1111 	podjeciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr VI/47/2019 zostala podjcta. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjgcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

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

grudnia 2018r. 

• Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytari Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjcciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymato sic 	- 

Uchwala Nr VI/48/2019 zostala podjcta. 
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Ad. 13 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 

• Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr VI/49/2019 zostala podjoa. 

Ad. 14 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowny 

• 
Paristwo emisja obligacji obejmuje kwote 9 min zl z czego 5 min zl to sq 

inwestycje a 3,1mln zl to splata kredyt6w poprzednich, czy zaciqgnietych. Tutaj 

nie mozna tego pozostawie bez komentarza, absolutnie inwestycje tak i tutaj 

musimy inwestowae ,natomiast to 3 min zl to tak my§le, ze to jest te2 jeszcze efekt 

ponad 20mln zl kredytu niestety albo stety. Nie jest to grzech obecnego Pana 

Starosty czy Pana Przewodniczqcego, ktory w tamtych czasach byl Starosty, 

wtedy inne wladze mieli§my. Natomiast absolutnie splacamy kredyt, ktory byl w 

tamtym czasie pewnq zlq decyzjq. Wziecie kredytu ponad 20 min zl na ratowanie 

szpitala, oczywi§cie nie bylo wyj§cia bo wtedy tez w tej radzie bylem ale to jest 

efekt wla§nie tej bolqczki, ja my§lc, ze zlego zarzqdzania w tamtym czasie. Tak 
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jak mowie nie jest to zasluga tego Pana Starosty natomiast oczywigcie jest to efekt 

wczegniejszych zaniedban i decyzji. Jest problem z tym glosowaniem, dlatego, ze 

tak jak nie moZna bye przeciwko inwestycjom i absolutnie moZna te2 

jednoznacznie stwierdzie, ze sporo inwestycji prowadzi powiat pultuski, tak nie 

mozna te2 dae przyzwolenia na to, ze akceptowane byly wcze§niejsze takie 

decyzje std teZ, tak jak mowic, klub sic niestety wstrzyma w tej sytuacji, klub 

radnych Prawa i Sprawiedliwo§ci." 

Radna R. Krasucka- zapytala cyt. „czy mom dowidziee sic jakie to bcda 

inwestycje?" 

Skarbnik Powiatu- odpowiedziala cyt. „krotko jegli moZna odnie§e sic do slow 

0 

	

	Pana Wiceprzewodniczacego. Kwota 3 120 000zl to nie jest wylqcznie splata 

kredytu zaciagnietego, to rownie2 splata poZyczki z funduszu ochrony §rodowiska 

ale rownie2 obligacji, kt6re te2 byly wykorzystane na inwestycje. 

A kwota 5 880 000zI pokrywamy planowany deficyt z ktorego byly przewidziane 

nastepujqce inwestycje: 

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2421 na odc. Klukowo-wierkowo —

1 800 000z1, 

- budowa mostu przez rz. Niestep6wke — kwota 800 000z1, 

- przebudowa drogi powiatowej Pultusk- Bulkowo-Skorznice — Gqsiorowo na 

odc. ul. Mickiewicza-Lipniki Stare na kwotc 1880 000z1, 

O - budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkol 

im. B.Prusa- 700 000z1, 

- budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej — kwota 700 000z1. 

To jest to kwota 5 880 000z1, ktorq rownie2 w ramach emisji obligacji w kwocie 

9 min zl planujemy zrealizowae w inwestycjach." 

Przewodniczqcy Rady —zapytal cyt. „Czy Pan radny jest usatysfakcjonowany?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Tak, ja w pelni rozumiem Pani 

wypowied2, ja te2 powiedzialem ze tutaj jakby jest tez takie rozdwojenie, take 

absolutnie jestegmy za inwestycjami i 2eby inwestowae to musimy te2 miee §rodki 
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wlasne . Natomiast z tych 3 120 000z1 to czy to sq obligacje czy to jest inna forma, 

to teZ jest forma zobowiozania, jest to dlug oczywi§cie tylko inaczej nazwany. Ja 

mowie o ogolnej kwocie 3 120 000z1, ktore tak jak wcze§niej powiedzialem 

20 min zl zaciogneli§my na szpital. Te2 mOwilem o tych inwestycjach za ktorymi 

jeste§my absolutnie ...pelna zgoda co do tego, ze musimy inwestowae." 

Radna R. Krasucka- zapytala, iz cyt. „a jegi chodzi o inwestycje to tak, jak 

wiemy, to sq §rodki powiatu i na pewno partycypowaly w tym gminy. Czy 

molemy wiedziee jaki jest udzial gmin do tych kosztow gdzie zaciogamy 

obligacje?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „tak, odpowiadajoc Pani radnej to jest 

410 	podjeta uchwala przez gming Swiercze na kwote 300 tys. zl. Jegi chodzi o 

poczekalnie autobusowq to budujemy jo sami jako powiat. Je§li chodzi o sale 

gimnastyczno przy szkole B. Prusa, tam nie jest jeszcze rozpatrzony wniosek ale 

oczywi§cie bedziemy sic ubiegae o §rodki zewnetrze. Na pewno nie bedziemy sic 

zwracao do innych gmin. Je§li chodzi o ul. Mickiewicza- Lipniki Stare, kwota 

byla 500 tys. zl to udzielona pomoc z gminy Pultusk w zeszlym roku, przy 

pierwszym etapie. Rozmawiamy z gminami wtedy kiedy juz marry decyzje, ze 

takie §rodki otrzymamy. „ 

Przewodniczocy Rady- poinformowal, i2 cyt. „ Szanowni Panstwo ja sobie sam 

11 	
glosu udziele, ja my§le, ze nie da sic jednym kluczem podej§e do kaZdej gminy i 

do kazdej drogi , nie da sic po prostu. Powinni§my bye jako Rada Powiatu, Zarzqd 

Powiatu, jako Starosta w pewnym sensie elastyczni co do potrzeby albo 

konieczno§ci remontu drogi. Ja wiem i zwracam sic do Pani radnej co nam 

powiedzial Wicewojt w Grochach-Imbrzykach na tej petli jak ja to nazywam. To 

jest kwestia....nie da sic jednym...bo kto§ powie, ze gmina data tyle, to jest 

procentowo do bud2etu tyle ale jest kwestia potrzeby wykonania drogi. Bylem 

zszokowany ostatnio byli§my na drodze Klukowo-Strzegocin, kawal dobrej drogi, 

jakby kto§ powiedzial 15 lat temu, ze bedzie tak wyglodae po remoncie ale to 

kosztuje poprostu i kwestia potrzeby, dlatego kaZda gmina jednakowo do tego 

15 



podchodzi bo ten powiaty w Polsce roZnie do tego podchodzq bo trudno dzi§ 

ustalie, ze dacie polowe to zrobimy droge. Kandy ma przypisane kompetencje, 

my mamy ten przypisane do utrzymania, do remontu, do realizowania pewnych 

przedsiewzice i tak jak mowic waZne, ze bedziemy mieli wyj§ciowq pozycjc, ze 

bcdziemy wracali do tych drog bo glownie o drogach tu rozmawiamy i 

poszukiwae §rodkow finansowych i wspolpraca z gminami ze wzglcdu na to co 

ja zawsze powtarzam, droga jest droga, kaZdy chce niq jealzie, to jest rzecz 

normalna. Nie chce wracao do historii,12ej by nam bylo gdyby§my nie mieli tego 

garbu ale niestety mamy i musimy go splacie i tyle. „ 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „Jak powiedzial Pan Przewodniczqcy 

• kaZda inwestycja jest inna, je§li jest droga powiatowa, ktera 1qczy dwie gminy to 

wiadomo, Ze wtedy partycypujq dwie gminy i wtedy tym gminom jest 12ej. Je§li 

dofinansowanie jest powiedzmy na poziomie 80% ten wtedy sq. inne oczekiwania 

powiatu, je§li 50% to wiadomo. Takze kazda inwestycja jest inna i kaZdq trzeba 

rozpatrywae indywidualnie i my§lc, ze jak na razie to wspolpraca z gminami nam 

sic uklada nienajgorszej ale tak jak mowic, kaZda inwestycja jest inna." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „JeZeli jeste§my tu przy inwestycjach 

drogowych to czy to drogi, ktore sq. planowane do inwestycji to czy one ten 1)04 

wspomagane funduszami drog samorzqdowych?" 

• 
Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Jak najbardziej, bez wspomagania 

funduszu drog samorzqdowych nie wyobrazam sobie przebudowy tych drog. To 

wla§nie dlatego 12 kwietnia zloZyli§my wniosek do Pana Wojewody na 

ul. Bialowiejska w strong BialowieZy. ZloZyli§my do Wojewody jeden wniosek, 

kolejny wniosek zamierzamy zloZye do Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego, tam ma bye dofinansowanie z tego co wiemy 60%. Kolejny 

wniosek zloZyli§my z tzn. FOGR-u, nastcpny do Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa na tzn. „mostowkg" i realizujemy teraz RIT na ul. Mickiewicza. 

My§lc, ze to sq inwestycje na poziomie ok 20 min zl." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „jeszcze jedno pytanie w sprawie drog, droga 
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Tysiqclecia, jeZeli ju2 jeste§my przy inwestycjach to pozwoli Pan 

Przewodniczqcy, ze zapytam w imieniu mieszkancow bo tam jest...chodzi o 

parkingi czy tam jest parking naprzeciwko szkoly, naprzeciwko technikum, czy 

tam bedzie jakie§ miejsce do parkowania dla uczniow czy nie bo pytajq mnie o 

to? „ 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „kaZdy uzytkownik mote parkowae w 

pasie drogowym, tam powstaje kilka parkingow ale te2 zmierzamy do tego aby 

przenie§e tak jak ju2 wspominalem wczekliej tq bazg Zarzqdu Drog Powiatowych 

i tam by§my chcieli dla uczniow utworzye parking. Trzeba po prostu wyburzye 

budynek, ktory jest w stanie fatalnym i zaprojektowae parking dla uczniow 

• naszych szkol." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „je§li mo2na dodae, ja te2 sic tym 

interesowalem z miesiqc temu, to drogowcy mi powiedzieli, ze idea Tysiqclecia 

to „wysad2 i odjedZ, nie jest to idea Zeby tam tworzye parkingi, tak jak sq 

parkingi przy duZych dworcach np. w Legionowie." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ja rozumiem, tak jest przy szkole 

podstawowej, dzickujc" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Idqc tym tokiem my§lenia to 

odno§nie decyzji i ulicy Tysiqclecia bo jesteSmy inwestorem to taki apel do Pana 

Starosty, miejsc parkingowych sic zmniejszy a jednak na pewno wzrasta ilo§e aut. 
4111 

To jest dobra inicjatywa Zeby jak najszybciej to wyburzye, tych miejsc 

parkingowych na ul. Tysiqclecia sic zmniejszy. Tam jest dobry pomysi, natomiast 

chodzi mi tez o to, ze na tej ul. Tysiqclecia tam sq wqtpliwo§ci czy rzeczywi§cie 

tam bedq. §cieZki rowerowe, czy to wystarczy tego miejsca, jak to jest 

przewidywane, czy by§my mogli Pana Dyrektora , czy mote Pan Starosta od razu 

odpowiedziee na to pytanie, czy Pan Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych nam 

udzieli takiej odpowiedzi" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „chodnik bedzie po jednej jak i po drugiej 

stronie i §cieZka rowerowa" 
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Radny K. Lachmariski- zapytal cyt. „I po obu stronach jest §cieZka rowerowa 

te2?" 

Starosta Pultuski-odpowiedzial cyt. „nie, po jednej stronie" 

Radny K. Lachmanski- zapytal cyt. „od strony blokow czy od strony szkol? 

Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „od strony blokow". 

Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych p. M.Kowalewski- poinformowal, iz cyt. 

„chce nadmienie, ze §cieZka rowerowa jadgc od ul. Wojska Polskiego bedzie po 

prawej stronie, to jest juZ widoczne golym okiem, jak sic jedzie to przy koszarach 

jest §cieZka pieszo-rowerowa i przej§cie na drugq strong zlikwidowane. To ktOre 

11 	tam obecnie jest istniejgce, bedzie przesuniete, tutaj cieZko mowie tak 

wyobraZeniowo ale w strong Alei Wojska Polskiego i dalej do samego korica lewg 

strong przy tzn. czterdziestce do ronda §cieZka pieszo-rowerowa. Po lewej stronie 

miejsca parkingowe i zatoczki. To co teraz jest przestawiane, przebudowywane 

zgodnie ze wszystkimi przepisami ruchu drogowego i nie mozna zbyt wiele tych 

miejsc parkingowych wyegzekwowae z racji tego, ze sg wla§nie przej§cia dla 

pieszych, skrzyZowania i to ogranicza nam wybudowanie dodatkowych miejsc 

parkingowych ale chcc powiedziee, ze to miejsca parkingowe w liczbie 

zwiekszonej w strong szkoly nr 3 i po tej stronie caly cigg miejsc parkingowych 

0 	
ju2 na dzieri dzisiejszy golym okiem widae. Jest inwestycja wybrukowana i caly 

czas podgZa w strong ul. Mickiewicza." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal cyt. „co do tej sciezki rowerowej przy 

jednostce wojskowej to tez dostalem, poZniej te2 sam zauwaZylem, ze tam jest 

obnizenie krawcZnika w jednym miejscu, tak jak bylby planowany wjazd na tg. 

posesje. To jest pomiedzy spoldzielnig a Alejq Wojska Polskiego. Jest tam 

obnizenie krawcZnika w pewnym miejscu a planowana §cieZka rowerowa jest 

dosy6 wysoko podniesiona, tam kgt najazdu bedzie ok. 45 stopni wiec 

prawdopodobnie bedzie to rozbierane niedlugo. Taka uwaga moja, tak to widze." 

Przewodniczgcy Rady- poinformowal, iz cyt. „je§li mozna w tym temacie, nie 

18 



wiem czy to nie jest reperkusja projektu, ktory zostal wykonany na adaptacjc 

budynku przy ul. Tysiaclecia , on zostal wykonany przez gmine wcze§niej, projekt 

adaptacji i otoczenia i moze to jest z tym zwiazane jak projekt byl robiony na 

Tysiaclecia i do budynku musi bye dojazd. Ja nie wiem czy to nie jest czasem to 

sprawa bo projekt jest...do obslugi nieruchomoki bo to jest to, co gmina nabyla 

od kogo§ tam" 

Radny M. Cichowicz- zaznaczyl, i2 cyt. „bye mote ale poki jeste§my przed 

nalozeniem tej warstwy ostatniej na 4 kieZke to bye mote warto sic porozumiee 

z gmina i sprawdzie to czy tam nie trzeba opukie." 

Przewodniczacy Rady- poinformowal cyt. „ j a my§lc, ze idac Pana glosem, Panie 

• Dyrektorze, Pan sic zainteresuje tym bo szkoda Zeby bylo wykonae a gmina 

planuje ten budynek sprzedae. Jak kto§ bcdzie to albo kupi z dobrodziejstwem 

inwentarza i bedzie wykonywal tak, jaki byl zamysl albo bedzie wlasna koncepcje 

realizowal i trudno Zeby ...bo mOwie tu taka pro§ba Zeby tu od nas wszystkich 

Panie Starosto" 

Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „tak, bcde rozmawial z Panem Kierownikiem 

Grabczewskim" 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, i2 cyt. „ Bo ludzie nie wiedz4 czyja jest 

droga, czyja inwestycja. Kto§ to musi skoordynowae i wcale sic nie dziwie" 

• 	
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczacy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i zarzadzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	9 radnych 

Przeciw 	0 

Wstrzymalo sic 7 radnych 

Uchwala Nr VI/50/2019 zostala podjyta. 
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Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stanowiska dotyczqcego realizacji art. 94 

ust. 2 ustawy z dnia 26 wrzegnia 2001r.- Prawo farmaceutyczne. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „ja mygle, 2e dose sic naczytali§my 

z r452nych czasopismach, tygodnikow, uchwal. Jest propozycja, pierwotna 

Zwiqzku Powiatow Polskich z przed kilku lat. Teraz nasze okienne powiaty i 

gminy podjcly projekty uchwal w sprawie zmiany prawa farmaceutycznego bo 

• dzig je2eli kto§ pojdzie do apteki o godz. 22.00 i zastanie klodke to przyjdzie albo 

do Starosty albo do Burmistrza „Panie a dlaczego to jest zamknicte ". Jest w 

ustawie przypisane, 2e my mamy to robie tj. Rada Powiatu. Ja pamietam kilka 

uchwal naszej Rady o wyznaczenie aptek dyZurujqcych a nie ma instrumentu do 

egzekwowania tego. My§lc, ze nie beck to odkrywczy ale jakby jedno 4cie 

uratowae to, ze sic sprzeda lek w nocy to trzeba ten temat podjq.e. Nie bcdc czytal 

tego projektu bo projekt byl omawiany na komisjach, proponuje aby§my takie 

stanowisko podjeli i 2eby samorzqdy naciskaly legislatora o podjecie takiej 

ustawy bo dzi§ jest taka sytuacja, ze wiadomo, ze dzi§ reguluje do nadzeir 

• farmaceutyczny ale generalnie mowi sic o dostcpnoki i regulacji przez radc, 

przez powiat a powiat nie ma instrumentu je§li chodzi o to tematy. Projekt, ktory 

byl przedstawiany przez ZPP byl w miarc projektem takim, nieprecyzyjnym w 

sensie takim, 2e mogly bye w ustawie odstcpstwa, ze nadzor farmaceutyczny 

bedzie to regulowal ale dzig jest taka sytuacja jaka jest. Tu bylo setki rozmow z 

przedstawicielami aptek, ktorzy chcieli 2eby powiat placil jak chce ustalie dyZury. 

To chyba nie tedy droga, jeszcze jakag etyka jest. Nie bede jut o kodeksach mowil. 

Ja mam tyle jako Przewodniczqcy i ja proponujc 2eby§my to stanowisko podjcli" 

Radny K. Lachmanski-zwrocil sic z pytaniem cyt. „nie mamy takiej wiedzy czy 

trwajq legislacyjne tej chwili prace nad zmianq tej ustawy Prawo farmaceutyczne? 
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Oczywikie pomyslodawcom teZ gratuluje bo takie stanowisko jest wazne bo 

rzeczywikie narzgdzi powiat nie ma Zadnych ale nie wiem czy w tej chwili nie 

trwaja jakie§ takie prace nad zmiana takiej ustawy Prawo Farmaceutyczne. Nie 

mamy takiej wiedzy Pani Sekretarz? Nie. Dziekuje." 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w 

sprawie stanowiska dotyczqcego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 26 

wrze§nia 2001r.- Prawo farmaceutyczne i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic - 

• Uchwala Nr VI/51/2019 zostala podjyta. 

Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany skladu osobowego Komisji Skarg 

Wnioskow i Petycji. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Paristwo, w zwiqzku z 

tym, ze dwie osoby zloZyly rezygnacje ze skladu osobowego Komisji, tj. Pani 

RoZa Krasucka i Pani Ewa Leszczyliska istnieje pilna potrzeba uzupelnienia 

skladu Komisji bo to Komisja jest najbardziej zapracowana na dzien dzisiejszy. 
410 

Ustawodawca mowi, ze powinni bye reprezentowani wszyscy, ktorzy sq w radzie. 

Dlatego ja proponuje za Paniq Ro4 Krasuckq Pana Wlodzimierza Kaczmarczyka, 

czy Pan radny wyraza zgodc? 

Radny W. Kaczmarczyk — odpowiedzial cyt. „tak." 

Przewodniczqcy Rady- cyt. „proszc o glos szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwoki 

Pana Krzysztofa Lachmanskiego" 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iz cyt. „chcialbym zglosie Pana Marcina 

Cichowicza i z takim apelem do Pana Przewodniczqcego Zeby to Komisje, 

posiedzenia odbywaly sic troszke poZniej bo Pan musi dojechae z pracy. 
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To tak od razu za jednym zamachem apeluje do Pana Przewodniczqcego Zeby to 

Komisje odbywaly sic troszeczke po2niej, dobrze?" 

Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „czy Pan radny Cichowicz, wyraZa zgode?" 

Radny M.Cichowicz- odpowiedzial cyt." jegli organizacyjnie sobie poradzimy to 

tak" 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany skladu osobowego Komisji Skarg Wnioskow i Petycji i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 

• 
Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr VI/52/2019 zostala podjyta. 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarz4dzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 
• Powiatu. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 
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budietu powiatu. 

Przewodnicz4cy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjeciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 1 radny 

Informacja zostala przyjcta. 

411 	Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i oSwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskOw. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „ja chcialem zglosie taki wniosek do 

Pana Starosty. Swego czasu poruszalem problem zwiqzany z organizacjq ruchu 

przy wjeidzie do naszego miasta, do Pultuska. Nie jest to w naszej gestii co 

prawda natomiast...." 

Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „z ktorej strony?" 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „z Warszawy, natomiast krzytuje sic tam 

• kilka drog na tym rondzie m.in. droga krajowa, droga wojewodzka i droga 

gminna. W zwiqzku z tym, ze gdyby§my a sq to na tej sali mieszkaricy z tej strony 

rzeczki z ktorej ja, czy tez Pan radny Wlodek z Zator, borykamy sic z trudnokiami 

wjazdu do miasta. Z mojego punktu widzenia i nie tylko z mojego punktu 

widzenia ale otrzymalem te2 takq informacje, ze stwarza to zagrotenie 

bezpieczenstwa, poniewat pojazdy uprzywilejowane, mam na mySli karetki, 

strat potarna jest Pan Komendant straty tet, mote potwierdziO, to zdarzaj4 sic 

pewne blokady. Gdyby§my wzieli dojazd w godzinach porannych to sic wszystko 

blokuje. Zglaszalem jut pewne rozwiqzania. W tej chwili akurat one sq. 
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nieaktualne bo przez dworzec powstaje centrum handlowe, tutaj od strony walow 

jest jaka§ tam bramka postawiona, myglatem ze to jest jaki§ tam punkt 

przejazdowy, nie wiem dlaczego akurat to jest zrobione czy to jest udroznione. 

MoZe sekwencja, prosilbym Pana Staroste oby doprowadzie do takiego spotkania 

skutecznego, przedstawicieli drug krajowych, drug wojewodzkich, Urzedu 

Miasta, sluZb mundurowych, Policji, Zarz4du Drog Powiatowych i w jaki§ sposOb 

prObowae to rozwivae. Na pewno ten problem bedzie sic nawarstwial. Przede 

wszystkim w sezonie tutaj turystycznym i letnim. Nie wiem czy zmienie 

organizacje ruchu drogowego. Mowic nie jest to w gestii zadan drug 

powiatowych, niemniej jednak ten problem wystepuje i on coraz bardziej bedzie 

III 

	

	
napecznialy. Ale to troche czasu jeszcze musi bye Zeby bylo to rozwigzane. 

Dzickuje bardzo." 

Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „Przychylam sic do Pana pro§by, postaram 

sic takie spotkanie zorganizowae. Wiem, ze kiedy§ byl taki pomysi Zeby taki 

bajpas zbudowae ale nie wiem na jakim to jest etapie, mote bedzie realizowany. 

Odbede spotkanie z Panem Burmistrzem i zapoznam sic czy bedzie realizowany 

ten projekt czy nie. Je§li bedzie to takie spotkanie bedzie bezpodstawne. Bo my§le 

ze tylko takie rozwivanie wchodzi w gre, zbudowanie jednego...chocia2 to 

pewnie te2 nie duzo pomoze ale mote troszke udrozni ten ruch." 

Radny M.Barszcz- poinformowal, i2 cyt. „dzickujc, ja my§le, ze tutaj mowic w 

• imieniu mieszkaticow gminy Zatory, Obryte i osiedla Wyszkowskiego, Pultuska, 

Grab6wca i Poplaw na pewno by to poprawilo przejazd. Nie mOwie o 

samochodach duZych ale mowie o pojazdach typu samoch6d osobowy. W 

zwiqzku z tym ten problem na pewno by znikl. Nie wiem czy tez ju2 nie 

zauwaZylem bo czek akurat mieszkalicow Warszawy jadqc tutaj w kierunku 

Szczytna bqd2 Augustowa stara sic omijae tutaj to trasy tylko przyje2dZae z tej 

strony, nie wiem mote udroZnie, oznakowae to lepiej. W kaZdym 1)02 razie na 

pewno jest to wielki problem i uciqZliwo§e dla mieszkaricOw z tamtych terenow. 

Dziekuje bardzo". 
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Radny K. Lachmanski- zapytal cyt. „ja mam pytanie do Pana Dyrektora Dynaka. 

Z tego co wiem to wal od strony Grab6wca przesiakal, przeciekal. Mam pytanie 

czy wykonano naprawy , czy wykonal Pan naprawy, czy Pan planuje, jaki jest stan 

w ogOle tych walow. Mowic to o bezpieczetistwie je§li chodzi o wal, glownie 

chodzi o wal od strony GrabOwca. " 

Dyrektor Wydzialu Zarzgdzania Kryzysowego p. R.Dynak- poinformowal, i2 cyt. 

„Panie Przewodniczqcy, Szanowni Radni, Szanowni Panstwo wal zapory bocznej 

i zbiornika w Debe, czyli ten od strony Grabowca jest administrowany przez 

Wody Polskie i Pan Starosta, nie tylko Pan Starosta take rownie2 inne organy 

Zarzadzania Kryzysowego gminy po ostatnich zatorach lodowych, ktore co dwa 

• 
lata wystcpuja, wystapili§my do Ministra Zeglugi . r.odladowej i Gospodarki 

Wodnej Zeby administrator wod cze§ciowo podszedl do rekonstrukcji tej zapory i 

wzmocnil ten korpus walow. Dostali§my odpowied2 od Pana Ministra Zeglugi 

rOdlgdowej, ze zlecil takie dzialania i w najblizszym czasie prawdopodobnie to 

miejsca newralgiczne gdzie ze Straz PoZarnq wprowadzili systemy calodobowe 

zostanie ponownie sprawdzony i bye mote remontowany. Tez o to zabiegamy 

natomiast nie jest to juz w naszej gestii tylko w gestii administratora tego 

urqdzenia ochrony przeciwpowodziowej, ktory nie tylko chroni powiat pultuski 

ale rownieZ chroni inne powiaty. „ 

Radny K. Lachmaliski- zapytal cyt. „kiedy to pismo bylo wyslane?" 
0 

	

	Dyrektor Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego p. R.Dynak- odpowiedzial cyt. 

„poltora roku temu, czy rok temu" 

Radny K. Lachmaliski- zapytal cyt. „i jaka jest odpowied2?" 

Dyrektor Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego p. R.Dynak- poinformowal cyt. 

„odpowied2 jest taka, Ze zainteresuj4 sic tym tematem, zostan4 zlecone dzialania 

zwiazane z modernizacj4 i kontrolowaniem tej sytuacji i w przypadku 

stwierdzenia, podjete zostanq dzialania zwi4zane z wzmocnieniem tych walow." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „odpowied2 przekazemy Panu 

Przewodniczacemu" 
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal cyt. „a ja Szanowni Panstwo pamietam 

takie spotkanie Panie Przewodniczqcy Lachmanski w Domu Polonii przed 

wyborami samorzqdowymi, ze miala bye kraina szcze§liwo§ci na Narwii, gdzie 

byla Pani Wiceminister, ktorej nie bede wymienial z nazwiska. Mialo bye 

wszystko zrobione od Ostroleki do Legionowa i czekamy po prostu na to. Ja 

juZ...wiecie paristwo o czym mowic, takze spokojnie ja powiedzialem bo 

pamietam relacje z tego spotkania" 

Radny M.Barszcz- poinformowal cyt. „Ja niestety nie bylem" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal cyt. „Ja tez nie bylem ale relacje znam..." 

• 
Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, i2 cyt. „bye mote trzeba ponowie pismo skoro 

takq odpowiedi...poitora roku....myle, ze waZne jest to bezpieczenstwo 

szczegolnie w miejscu gdzie Pultusk jest poloZony. Moim zdaniem jest to 

niezwykle waZne..." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „ jeszcze jest waZny odcinek w 

Stawinodze niebroniony chyba z 600 metrow ale Pan doktor Dynak zna ten 

problem." 

Ad. 20 
• Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach sz6stej Sesji Rady Powiatu i zamknql szOstq 

Sesje Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protokol zakoficzono. 
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Sesja zakoriczyla sic o godz. 16.15 

ProtokOlowaly: 

Bogumila Przybylowska 

Przewodniczyl obradom: 

Tade sz Nalewajk 

ti p 

Martyna Laskowska 

• H. 10›6,56._  

• 
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