
Protokol Nr XXXVII/2018 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 2 lutego 2018r. 

poczeitek posiedzenia — godz. 15.00 

Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl trzydziestq siodmq Sesje 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, ze zgodnie z listq obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 ()sob stanowi quorum 

pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, Pana Starostc, Pani4 

Wicestaroste, oraz wszystkie osoby uczestniczqce w dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz w dniu 31 stycznia 2018r., 

do Przewodniczqcego Rady Powiatu wplynqi wniosek Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku o zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym. 

W zwiqzku z powy2szym termin Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy, 

a przekazany porzqdek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z tregciq 

przekazanq przez wnioskodawcc. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

W zwiqzku z decyzjq radnych o nieodczytywaniu porzqdku obrad 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ obrady 1)04 prowadzone zgodnie 

z porzqdkiem przekazanym w zawiadomieniu na Sesje. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 
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3. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 20 grudnia 2017r. 

5. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

- wydelegowanie dw6ch radnych do Komisji Bezpieczoistwa i Porzgdku. 

6. Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem porzqdku obrad Sesji Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Porzgdek obrad zostal przyjcty. 

Nastcpnie Przewodniczqcy poinformowal, i2 projekty uchwal *Nee 

przedmiotem XXXVII Sesji Rady Powiatu zostaly pozytywnie zaopiniowane na 

Komisjach Rady Powiatu, ktore obradowaly przed posiedzeniem Rady Powiatu. 

Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Pultuskiego. 

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

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 11 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 5 radnych 

Uchwala Nr XXXVII/220/2018 zostala podjcta 
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Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z 
dnia 20 grudnia 2017r. 

Przewodniczqcy zapytal, czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodnicz4cy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly budtetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. i 

zarz4dzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 11 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 3 radnych 

(radny W Dcbski oraz radna M Chelstowska nie brali udziaiu w glosowaniu) 

Uchwala Nr XXXVII/221/2018 zostala podjcta 
Ad. 5 

Przewodniczq.cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

W dniu 21 stycznia 2018r. uplyncia trzyletnia kadencja Komisji Bezpieczefistwa 

i Porzqdku, powolana Zarzqdzeniem Nr 7/2015 Starosty Pultuskiego z dnia 21 
stycznia 2015 r. 

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym, Rada Powiatu deleguje do Komisji dw6ch radnych. 

Starosta Pultuski do skiadu Komisji zaproponowal tych samych radnych, co 

poprzednio tj. Pana Andrzeja Doleckiego i Pana Krzysztofa Lachmaliskiego. 

Wymienione osoby wyrazily zgody na pracy w Komisji Bezpieczeristwa i 

Porzqdku. 
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Przewodnicz4cy Rady zarzqdzil glosowanie nad wydelegowaniem Pana Andrzeja 

Doleckiego i Pana Krzysztofa Lachmariskiego do skladu Komisji Bezpieczeristwa 
i Porzqdku . 

Za glosowalo 	 16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 - 

Radni zostali wydelegowani. 

Nastepnie Przewodniczqcy poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radna E.Gqsecka- poinformowala, iz chcialaby zglosie sprawc remontu drogi 

powiatowej na odcinku Obryte-GrOdek Nowy. Radna wyja§nila, iz stan tej drogi 

jest fatalny. Konieczny jest remont nawierzchni jezdni oraz budowa chodnik6w 

w GrOdku i w Obrytem- na pewnych odcinkach. Radna wnioskowala o ujecie tej 

drogi w planach inwestycyjnych na 2019r. i wystqpienie: o dofinansowanie 

remontu drogi z tzn. schetynowki, jak rownie2 o pomoc finansowq do Gminy 

Obryte. 

Radny W. Dcbski- poinformowal, iz cyt. „zwraca sic do Zarzqdu Powiatu o to, 

aby na najbliZszq Sesje przygotowae uchwale w sprawie zmian w budZecie, ktora 

umoZliwi udzielenie dofinansowania pultuskiemu WOPR-owi, jak rownie2 

uchwaly, ewentualnie pakietu uchwal, kt6re umo2liwiq pod wzgledem formalnym 

udzielenie tej dotacji. Natomiast drugi wniosek zwiqzany jest z tym, 2e do 

projektu budZetu zostaly wprowadzone dwa zadania. Jest to wykonanie 

dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej 

i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. B. Prusa w Pultusku" oraz 

wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkol 

im. B.Prusa w Pultusku wraz z przebudowq poddasza". Radny zaznaczyl, iz 

wnioskuje o to aby to zadanie znalazlo sic nie tylko w buaecie ale take aby te 

dwie inwestycje zostaly wprowadzone do Wieloletniej Prognozie Finansowej po 

to aby radni mieli pewno§e, Ze nie tylko zostanie sfinansowany projekt ale tak2e, 

2e w przyszlym roku te dwie inwestycje 1304 realizowane". 
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Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 
Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, Ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podzickowal za udzial w obradach trzydziestej si6dmej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym go§ciom. Przewodniczqcy zamkn41 XXXVII Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku wypowiadajqc form*: „Zamykam Sesje Rady Powiatu". 

Na tym protokol zakoriczono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 15.30 

Protokolowaly: 	 Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Przybylowska 	 Wieslaw Cienkowski 

 

(Pn( 

 

 

  

   

Martyna Laskowska 
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