
Protokół nr II/06

II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 11 grudnia 2006r.

Ad. 1

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  –  Pan  Czesław  Czerski  -  dokonał

otwarcia II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję

Rady Powiatu”. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy

13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 Radnych stanowi

quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  i  uchwał.

Wiceprzewodniczący  powitał  Radnych  Rady  Powiatu,  zaproszonych  gości  

i przedstawicieli prasy. 

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku

obrad – Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby

zgłosić zmiany do przekazanego porządku obrad.

Starosta –  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  poinformował,  że  chciałby  wnieść  pod

dzisiejsze obrady projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

Dodał,  że  zmiana  dotyczy  zmiany  ilości  i  nazewnictwa  komisji  stałych  powiatu

pułtuskiego. 

Przewodniczący –   zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  zgłoszonej  zmiany  do

porządku obrad. 

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte



Przewodniczący odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

5. Informacja  na  temat   uchwał  Zarządu  Powiatu  w sprawie  zmian  budżetu

powiatu na 2006 r.

6. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie Sesji.

Ad. 3

Przewodniczący  -  zarządził przystąpienie do realizacji punktu trzeciego porządku

obrad Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że do dnia dzisiejszego  nie wpłynęły żadne wnioski

ani uwagi dotyczące protokołu  Sesji Rady Powiatu. 

Wobec  braku  wniosków  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

protokołu nr I/06  I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 listopada 2006 r.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu przyjęła protokół Nr  I/06 Rady Powiatu w Pułtusku

Ad. 4



Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji  punktu czwartego porządku

obrad - „Interpelacje i zapytania radnych”.   Poprosił o zgłaszanie interpelacji. 

Radna – p. Izabela Sosnowicz – Ptak – poprosiła o udzielenie na piśmie informacji

dotyczącej możliwości:

• wykonania naprawy nawierzchni ul. Nasielskiej na odcinku od skrzyżowania

z ul. Jana Pawła II w kierunku Winnicy,

• wykonania chodnika przy ul. Nasielskiej do granic miasta,

• natychmiastowego  usunięcia uschniętych drzew przy  ul.  Nasielskiej,  które

stanowią  bezpośrednie  zagrożenie  zarówno  dla  pieszych  jak  

i przejeżdżających pojazdów. 

Wiceprzewodniczący – p. Krzysztof Łachmański  – przypomniał, że w poprzedniej

kadencji Rady Powiatu Klub Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej zabiegało

i  wspierało  inwestycję  pn.:  „Przebudowa  skrzyżowania  ulic:  Jana  Pawła  II,

Ogrodowa, Brzoskwiniowa, Kolejowa, Na Skarpie w Pułtusku na skrzyżowanie typu

Małe Rondo”. Zaznaczył, że na pewno wszystkich mieszkańców Pułtuska ucieszył

fakt budowy w/w ronda, ponieważ znacznie rozwiąże ono kłopoty komunikacyjne.

Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  zaniepokoił  go  ostatni  artykuł  „Starosta

wstrzymał  budowę”  w  Tygodniku  Pułtuskim  z  dnia  7  grudnia  br.  Zdziwił  go  

w  szczególności  fakt  wstrzymania  budowy  tuż  przed  zakończeniem  inwestycji.

Druga  sprawa  dotyczy  dalszego  wykonywania  prac  pomimo  wstrzymania

inwestycji. Wiceprzewodniczący zadał 3 pytania: 

• kiedy skrzyżowanie zostanie oddane do użytku, gdyż jego budowa powoduje

znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej, 

• czy inwestycja rzeczywiście ułatwi ruch w mieście i tym samym czy zostanie

spełniony główny cel: czy przy wykorzystaniu dwóch rond, powstanie ciąg

komunikacyjny  na  tzw.  Skarpie  w  kierunku  Warszawa  –  Ciechanów  

i  Ciechanów – Warszawa oraz  do  magazynów znajdujących się przy ulicy

Mickiewicza i marketów usytuowanych na ul. Jana Pawła II,



• czy  rondo jest  na pewno dobrze  zbudowane,   gdyż po  lekturze  artykułu  

w Tygodniku Pułtuskim wynika, że być może tak nie jest.

Ad. 5 

Przewodniczący  – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad - Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Rady Powiatu

w Pułtusku.

Przewodniczący  poinformował,  że  Radni  otrzymali  projekt  uchwały  na  piśmie.

Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

W związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady

Powiatu w Pułtusku.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr II /8/ 06 została podjęta.

W związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady

Powiatu w Pułtusku.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr II /9/ 06 została podjęta.



W związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady

Powiatu w Pułtusku.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr II /10/ 06 została podjęta.

Ad. 6 

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu

w Pułtusku.

Przewodniczący stwierdził,  iż Pan Krzysztof Zbigniew Wiernicki poinformował, że

„ze  względów  formalnych  nie  może  przyjąć  mandatu  radnego”.  Uzasadnieniem

powyższej  decyzji  jest  zakaz  łączenia  mandatu  radnego  z  wykonywaniem

określonych  w  odrębnych  przepisach  funkcji,  co  stanowi  art.190  ust.  1  pkt  2a

Ordynacji  wyborczej  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw.  

W przypadku Pana Wiernickiego jest to obligatoryjny zakaz łączenia pracy w służbie

cywilnej  (zatrudnienie w Ministerstwie Finansów) z mandatem radnego, zgodnie  

z art.49 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej.  

Przewodniczący dodał, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem

o  Sesji.  Zapytał  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  sprawie

powyższej uchwały?  

W związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady

Powiatu w Pułtusku.

Za 13 Radnych



Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr II /11/ 06 została podjęta.

Ad. 6a

Przewodniczący  – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.

Przewodniczący poprosił Starostę Pułtuskiego o zabranie głosu w powyższej spra-

wie. 

Starosta –  poinformował,  że  w  związku z  niewielkim  składem  osobowym  Rady

Powiatu – 17 Radnych, przy dużej liczbie Komisji Stałych, były problemy z quorum.

Ponadto  Radni  czasem  kilkukrotnie,  na  posiedzeniach  poszczególnych  komisji

zapoznawali się z tymi samymi dokumentami. W związku z tym Zarząd Powiatu

proponuje następujące Komisje Stałe:

1. Komisję Rewizyjną;

2.  Komisję Budżetu i Finansów;

3.  Komisję  Spraw  Społecznych  -  zakresem  obejmuje  zadania  dotychczasowej

Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

4.  Komisję Polityki Regionalnej i Promocji – zostały tu połączone: Komisja Integracji

i Promocji Powiatu oraz Komisja Polityki Regionalnej. 

5.  Komisję Bezpieczeństwa - zakresem obejmuje zadania dotychczasowej Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa.

Starosta  dodał,  że  dniu  dzisiejszym  zostaną  rozdane  zawiadomienia  wraz   

z projektami uchwał na III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  dniu

18 grudnia 2006r. (poniedziałek). Na III sesji rady powiatu w Pułtusku proponowane

jest podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu. Z związku

z powyższym w dniu dzisiejszym proponowane jest podjęcie  uchwały w sprawie

zmian  Statutu Powiatu Pułtuskiego.

Wszyscy Radni obecni na Sesji otrzymali powyższe dokumenty.



W związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  i  zarządził

głosowanie nad podjęciem uchwały.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr II /12/ 06 została podjęta

Ad. 7

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad -  Informacja na temat  uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

powiatu na 2006 r.

Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu w powyższej sprawie. 

Skarbnik – poinformowała, że Zarząd Powiatu w Pułtusku, podjął jedną uchwałę  

nr  1/2006  z  dnia  1  grudnia  2006r.  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu.  Zmiana

budżetu  dotyczy  wprowadzenia  dotacji  celowej  od  Wojewody  Mazowieckiego  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

w kwocie 20.000 zł.  oraz dotacji  celowej  od Wojewody Mazowieckiego w kwocie

1.600 zł. z przeznaczeniem na stypendium dla jednego ucznia z terenu wiejskiego  

z Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem

informacji na temat  uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na

2006 r.

Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja na temat  uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.

została przyjęta. 



Ad. 8

Przewodniczący  – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad - Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący - poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie.

Zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  chciałby  zabrać  głos?  W związku  z  brakiem  pytań

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji. 

 Za 13 Radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu została przyjęta. 

Ad. 9

Przewodniczący - zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku

obrad - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielenie odpowiedzi. 

Starosta -  odnośnie interpelacji Radnej Izabeli Sosnowicz – Ptak poinformował, że tej

treści interpelacja została złożona również na Sesji Rady Miasta Pułtuska. Dodał, że

wspólnie z Burmistrzem oraz Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego – p.

Witoldem Chrzanowskim, zorganizują spotkanie z przedstawicielem Mazowieckiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Spotkanie zostanie zorganizowane w kontekście dróg

nr 618 i 620. Starosta  poinformował,  że kwestia usunięcia uschniętych drzew, nie

podlega dyskusji, ponieważ stwarzają one duże zagrożenie. 

Starosta  odnośnie interpelacji  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p.  Krzysztofa

Łachmańskiego,  poinformował,  że  odbiór  techniczny ronda na skrzyżowaniu ulic

Jana Pawła II, Ogrodowej, Brzoskwiniowej, Kolejowej, Na Skarpie nastąpi w dniu 12

grudnia br. o godzinie 12.00. Starosta przypominał, że sprawa została już poruszona

na  Sesji  Rady  Miasta  w  Pułtusku  i  otrzymał  od  Przewodniczącego  pisemną

informację  o  nieprawidłowościach  w  budowie  ronda,  z  której  wynikało,  że  nie



spełnia ono norm.  W celu wyjaśnienia tej kwestii został wezwany projektant, który

poinformował, że rondo spełnia polskie normy, jest wykonane zgodnie z kategorią

drogi  oraz  z  założeniami  jakie  funkcje  ma  ono  spełniać.  Rondo  pod  względem

technicznym zostało wykonane prawidłowo. Starosta dodał, że w ramach programu

„Bezpieczeństwo  Ruchu  Drogowego”,  Samorząd  Powiatu  wytypował  budowę  3

rond: 

- skrzyżowanie ulic Tartacznej i Wyszkowskiej, 

-  skrzyżowanie  ulic  Jana  Pawła  II,  Ogrodowej,  Brzoskwiniowej,  Kolejowej,  Na

Skarpie      oraz 

- skrzyżowanie ulic: Aleja Tysiąclecia, Mickiewicza, Pana Tadeusza, Jana Pawła II 

Nie można było wybudować ronda na skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Wyszkowskiej,

ponieważ powiat nie jest administratorem drogi o wyższej kategorii. Sprawy takie

rozstrzyga zarządca drogi wyższej kategorii.  

Starosta  podkreślił,  z  informacji  przedstawionych  przez  Projektanta,  rondo  na

skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Ogrodowa, Brzoskwiniowa, Kolejowa, Na Skarpie

spełnia polskie normy, jest zgodne z prawem budowlanym. Dodał, że wstrzymanie

budowy polegało na „zatrzymaniu maszyn”,  wezwaniu Projektanta  i wyjaśnieniu

wątpliwości odnośnie technicznych rozwiązań projektu ronda.   

Wiceprzewodniczący – p. K. Łachmański – poinformował, że nie kwestionuje tego, iż

projekt ronda nie został wykonany zgodnie z polską normą, ponieważ nie może być

inaczej.

Stwierdził,  że  po  rozmowie  z  kierownikiem  budowy  dowiedział  się,  że  łuki  ze-

wnętrzne  budowanego ronda mają  szerokość  11,12 metrów, podczas gdy obecnie

przyjmuje  się  minimalny  promień  15  m,  aby  skrzyżowanie  było  drożne.  Wice-

przewodniczący dodał, że łuku o szerokości 11 - 12 metrów nie jest w stanie pokonać

TIR,  ponieważ nie  ma możliwości  skrętu.  W związku z  tym,  pomimo spełniania

norm polskich (szerokość łuku 10 m jest dopuszczalna), rondo nie jest drożne.  Wice-

przewodniczący poinformował, iż z informacji uzyskanych od  kierownika budowy,

problem szerokości  łuku  był  zgłaszany Inspektorowi Nadzoru  –  Panu Markowi



Gruntmejerowi  na początku budowy. Ponadto firma „Planeta”   doświadczyła już

przebudowy w bieżącym roku rond, z łukami o takiej szerokości. Biorąc pod uwagę

powyższe,  Wiceprzewodniczący  dodał,  że  taką  wiedzą  inwestorzy  powinni  dys-

ponować  na  początku  inwestycji.  Ponadto  zaznaczył,  że  kierownik  budowy  roz-

mawiał na temat szerokości łuku ronda z Inspektorem Nadzoru – p. M. Gruntmeje-

rem oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych – p. K. Strzyżewskim, jednak

nie ma potwierdzenia pisemnego. Wiceprzewodniczący poinformował, że zamiarem

budowy  owego  ronda  miało  być  odciążenie  ruchu  w  dolnej  części  miasta  (w

szczególności  transport  ciężki  na  trasie  Warszawa–  Ciechanów,  Ciechanów  –  

--Warszawa, ułatwiony transport do magazynów znajdujących się na ul. Mickiewi-

cza). Wiceprzewodniczący stwierdził,  że już na podstawie oględzin zewnętrznych,

można stwierdzić, że „ciągnik  z naczepą o długości 12 metrów nie jest w stanie się

złożyć”. Podkreślił, że ma nadzieję, iż Rada Powiatu nie inwestuje kwoty 700.000 zł.

„w bubel”. Dziwi go również fakt, że reakcja nastąpiła dopiero po interwencji miesz-

kańców.  Wiceprzewodniczący  przytoczył  zdanie  wypowiedziane  przez  Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych – p. K. Strzyżewskiego w artykule pt: „Starosta wstrzy-

mał budowę” w Tygodniku Pułtuskim „Na papierze, w projekcie trudno oszacować

jak w rzeczywistości będzie wyglądało rondo ze wszystkimi szczegółami”. Stwier-

dził, że Inspektor Nadzoru  i Dyrektor Dróg Powiatowych, którzy są drogowcami,

mogli to przewidzieć. 

Radny – K. Pieńkos – stwierdził, że  nigdy nie było  w planie, aby ul. Jana Pawła II

stała się ulicą do przejazdów TIR-ów. Niedopuszczalne jest, aby TIR-y przejeżdżały

przez ul. Tysiąclecia, przy które usytuowane są trzy szkoły.  Ponadto dodał, że TIR

będzie miał tez  trudności z  wyjechaniem z ulicy Tysiąclecia na ulicę  Wojska Pol-

skiego w kierunku Ciechanowa, ponieważ jest za mały łuk.

Wiceprzewodniczący – p.  K.  Łachmański –  stwierdził,  że należy patrzeć  perspek-

tywicznie.

Przewodniczący- poinformował, że tą sprawę powinni rozstrzygnąć drogowcy. 



Starosta -   przypomniał,  że  taka  sama  sytuacja  miała  miejsce  dwa  lata  temu  

w momencie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic:  Aleja Tysiąclecia, Mickiewicza,

Pana Tadeusza, Jana Pawła II. Dodał, że odpowiedzialność spoczywa na Projektan-

cie. Starosta poinformował, że można wykonać próbę w dniu odbioru technicznego

ronda  i sprawdzić TIR będzie miał możliwość manewrów. Ponadto dodał, że prze-

sadnym jest  stwierdzenie Wiceprzewodniczącego,  że pieniądze inwestowane są w

„bubel”. Dodatkowo projektant ma doświadczenie w swojej branży, jest Dyrektorem

lub Kierownikiem Miejskiego Zarządu Dróg.  Starosta poinformował,  że nie może

sam zadecydować czy łuk budowanego ronda ma być pół metra czy metr szerszy

czy nie, gdyż leży to w kompetencji osób upoważnionych. W takim przypadku nie

byłby możliwy odbiór. Starosta jeszcze raz zaznaczył, że zadaniem ronda jest spo-

wolnienie i upłynnienie ruchu. 

Przewodniczący – poinformował, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Pułtusku za

tydzień w dniu 18 grudnia br., będzie obecny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Pułtusku dokładnie przedstawi sprawę.

Ad. 10

Przewodniczący  – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad – Wolne wnioski.

Przewodniczący –  oznajmił,  że  będzie  przyjmował interesantów   w  środy  

od godz. 14.00.

Ponadto  poinformował,  że  zgodnie  z  pismem  z  dn.  8  grudnia  br.  Radni  Rady

Powiatu  w  Pułtusku:   Wiesław  Cienkowski,  Czesław  Czerski,  Andrzej  Dolecki,

Tadeusz  Nalewajk,  Krzysztof  Pieńkos,  Izabela  Sosnowicz-Ptak,  Zbigniew

Szczepanik,  Wojciech  Waldemar  Żukowski  utworzyli  Klub  Radnych  Polskiego

Stronnictwa Ludowego.  Przewodniczącym Klubu został  wybrany  Radny Andrzej

Dolecki.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 18 grudnia br. o godzinie 15.00 odbędzie

się  III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. 



Wszyscy Radni obecni na Sesji otrzymali zawiadomienia na III Sesję Rady Powiatu wraz z

projektami uchwał. 

Wiceprzewodniczący  - J. Król  - wracając do tematu budowy ronda, budowy dróg,

poprosił  o  zwracanie  większej  uwagi,  dokonywanie  analizy  już  na  etapie

projektowym.  Jest  to  bardzo  istotne,  gdyż  po  przeprowadzeniu  

w niedawnym czasie, remontu trasy Pułtusk – Gołymin (przebiegającej  na terenie

dwóch  gmin),  są  liczne  wnioski  Radnych  Gminnych  i  Powiatowych,  dotyczące

chodników,  przystanków  autobusowych,  podjazdów,  zjazdów  na  tej  drodze.

Wiceprzewodniczący poprosił o przeanalizowanie tych spraw. 

Ponadto Wiceprzewodniczący poinformował, że w trackie budowy ronda było wiele

braków informacyjnych. Znak drogowy informujący, że wjeżdża się w ślepą ulicę był

umieszczony w niewidocznym miejscu - wysoko na słupie elektrycznym (znak wisi

do  dnia  dzisiejszego).  Istotną  sprawą  jest  dobra  organizacja  robót,  aby  nie  robić

niepotrzebnej  dezorganizacji,  problemów  komunikacyjnych.  Wiceprzewodniczący

dodał, że część mieszkańców zapłaciła mandaty w związku ze złą organizacją ruchu

na  ulicach,  przy  zasięgu  których   budowane  jest  rondo  (brak  znaków

informacyjnych).  Biorąc  pod  uwagę   powyższe,  Wiceprzewodniczący  złożył

wniosek,  aby  wszystkie  wykonywane  prace  (remontowe,  budowlane,

inwestycyjne...)  były dobrze zorganizowane, przeanalizowane i sprawdzone przed

przystąpieniem  do  realizacji  zadania.  W  przypadku  budowy  ronda,  dopiero  w

ostatnich dniach inwestycji został umieszczony znak „Zakaz Ruchu” od strony ulicy

Nasielskiej i dopiero wówczas kierowcy nie  mieli wątpliwości jak powinni jechać.

Wiceprzewodniczący dodał, że w sytuacji, gdy taka inwestycja ma istotny wpływ na

ruch  drogowy,  wykonawcy,  powinni  mieć  wydłużony  czas  pracy  –  zarówno  w

zakresie godzin pracy, jak i pracy  w soboty. Ewentualnie na okres soboty i niedzieli

powinno stworzyć się warunki do przejazdu. Jest to istotne szczególnie z związku ze

zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Wiceprzewodniczący poprosił, aby  

w przypadku następnych inwestycji, wyznaczyć osoby kompetentne do stworzenia

odpowiedniej organizacji ruchu. 



Ad. 11

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu czwartego porządku

obrad – Zamknięcie Sesji. Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został

wyczerpany. Podziękował za udział w obradach II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku -

Radnym  i  zaproszonym  gościom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan  Czesław

Czerski  zamknął  II  Sesję  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  wypowiadając  formułę:

„Zamykam Sesję Rady Powiatu”. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 17.00.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

inż. Czesław Czerski 

            Sylwia Chojnacka
            Dorota Sobotka


