
Marcin Cichowicz 
Radny Powiatu Pultuskiego 

Puttusk, dn. 27 maja 2020 r. 

Pan 

Jan Zalewski 

Starosta Powiatu Pultuskiego 

za po§rednictwem 

Pan 

Tadeusz Nalewajk 

Przewodniczqcy Rady Powiatu 

Szanowny Panie Starosto, 

Dotyczy spraw bie2qcych. 

1. Na jakim etapie jest przebudowa drogi nr 3401 W Kacice — Pokrzywnica? Czy 

zostalo uzyskane zaplanowane dofinansowanie z Funduszu Drag 

Samorzadowych w wysokoki 80%? JeZeli tak, to roszg o przedstawienie 

harmonogramu prac. 

2. Na jakim etapie jest budowa mostu wraz z przebudowq drogi nr 3433 W? Czy 

udato siq pozyska6 trodki z Ministerstwa Infrastruktury w planowanej kwocie 

1.100.000 zi? Jezeli tak, to proszg o przedstawienie harmonogramu prac. 

3. Na jakim etapie jest budowa mostu wraz z przebudowq drogi nr 3433 W, w 

miejscowoki Obryte? Czy udalo sig uzyskaa srodki z FOGR? 

4. Czy rozbudowa drogi nr 3431 W zostala zakonczona? JeZeli nie to kiedy to 

nastapi? Proszg o przedstawienie harmonograrnu prac. 



5. W zwiazku, ze nie uzyskatem informacji od poprzedniego dyrektora ZDP na 

pytanie czy mozliwe jest zamontowanie prow* wyspowych na ulicy 

Biatowiejskiej, zwracam SiQ z pytaniem, czy zabronione prawnie jest 

umiejscowienie progOw wyspowych na ulicy Biatowiejskiej w Pultusku? Je±eli 

nie, to czy jest mozliwe zamontowanie tego typu urzqdzen na w/w drodze? 

6. Czy wykonana jest dokumentacja projektowa na przebudowe drogi Lipniki Stare 

— Gromin? Jednocze§nie chciatbym przyponnnie6 posiedzenie XII Sesji Rady 

Powiatu z dnia 27.11.2019 r. gdzie Pan Starosta informowat radnych o tym, ze 

projektant jest ju± „na tej drodze", a owczesny Pan Dyrektor ZDP poinformowal, 

ze prace projektowe trwaja co jest zapisane w protokole z sesji. Jakie srodki 

zostaly wydane na projekt w/w drogi w 2019 roku? Czy to droga juz otrzymata 

kategorie drogi powiatowej? 

7. Dotyczy zarnowienia na audyt wewnetrzny w 2020 r. — ile podmiotow 

odpowiedziato na zamowienie audytu? Czy firma, ktora do tej pory §wiadczyta 

ustugi z zakresu audytu wewnetrznego zto±yla rownie± oferte na 2020 r.? 

Prosze o udostepnienie informacji z otwarcia ofert. 

Z powaZaniem 
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