Protokol Nr 111/2018
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 19 grudnia 2018r.
poczgtek posiedzenia — godz. 13.00
Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl trzeciq Sesje Rady Powiatu
w Pultusku.
Stwierdzil, 2e zgodnie z lista obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co
wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 os6b stanowi quorum pozwalajqce
na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal.
Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, wszystkich zaproszonych goki,
przedstawicieli prasy i wszystkich uczestniczqcych w dzisiejszej Sesji.
Ad. 2
Przewodniczqcy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Przedstawienie porzqdku Sesji.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 porzadek obrad radni otrzymali wraz z
zaproszeniem na dzisiejsz4 Sesje. Zapytal czy sq. wnioski w sprawie zmiany
porzqdku obrad?
Radny K. Lachmanski- cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni Panstwo radni,
chcialbym w imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoki zglosie wniosek Zeby
pkt. 9 i 10 zdjqe z porzadki dzisiejszych obrad. Punkt 9 brzmi- uchwala w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego na 2019 r. i pkt. 10 Podjecie uchwaly bud2etowej. Krotko uzasadnie, to oczywikie wnioskodawcq jest
Zarzqd Powiatu natomiast chcialbym 2ebykie paristwo radni, bo oczywikie Rada
mote wszystko tutaj ustalie. Wzialem pod uwage dwa argumenty, trzy
Pierwszy argument to termin uchwalenia bud2etu w tym roku to jest 31 stycznia
2019r. , po drugie pkt. 15 porzqdku dzisiejszych obrad przewiduje odwolanie
Skarbnika Powiatu Pultuskiego. Nasza propozycja jest taka 2eby nowo zatrudniony
Skarbnik mial mo2liwo§e zapoznania sic z projektem, ktorego autorem jest pani
Skarbnik z Zarzqdem Powiatu, ktOry funkcjonowal do czasu wyborOw. Wiec to jest
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pierwszy argument, mote wtedy nowy Skarbnik moglby wnie§e nowe autopoprawki
kt6re by uwzglednil z nowym Zarzqdem , to jest jakby drugi argument, czyli
pierwszy to termin nie jest taki pilny, 31 stycznia to jest przyszly rok. I drugi
argument , w chwili obecnej nie jest znany regulamin, czy zasady dofinansowan drog
z funduszu drog samorzqdovvych. Pamietamy, ze jedna z inwestycji uwzglednia
korzystanie z tego Zrodla finansowania, typowanie do remontu konkretnej drogi...nie
mOwie, ze jestekny przeciwni jakiejkolwiek inwestycji drogowej, absolutnie tutaj
tak, natomiast typowanie w tej chwili drogi to takie troche wroZenie z fusow dlatego,
ze po pierwsze bye mote ona sic nie wpisze w kryteria, ktore okre§lone zostanq w
zasadach udzielenia takiej dotacji i gdyby sic nie wpisywala i powiedzmy zostala,
bykny zmienili zdanie jako Rada , ze remontujemy innq drogc to wtedy bylby trudno
uzasadnie spoleczenstwu, ze wlakiie wybieramy innq drogc niZ podjelikny uchwale.
Proponujc zatem uzasadniajqc z racji tych trzech punktOw, proponuje wlakiie zdjccie
tych dwoch punktow porzqdku obrad".
Przewodniczqcy Rady- zapytal czy sq inne zmiany dot. porzqdku obrad. Wobec
braku innych propozycji Przewodniczqcy udzielil glosu Panu Starokie .
Starosta Pultuski- cyt. „Panie Przewodniczqcy nie wiem za bardzo o jakiej drodze
Pan mowi, przetarg bedzie ogloszony w I kwartale. Takze 31 styczen nic nie zmienia.
Moe bye ogloszony w lutym czy w marcu. A jegli chodzi o droge, kt6ra jest w
buthecie to sq juZ przyznane §rodki Wojewody-3 min z1 na droge na terenie gminy
wiercze. Innej drogi ..... do kofica stycznia skladamy wniosek. Z do§Vviadczenia
wiem, ze o ile skladamy wnioski to zawsze sq rozpatrywane pozytywnie i sic nic nie
dzieje. Myglc, ze dofinansowanie bcdzie je§li chodzi o drogc w gminie Pokrzywnica,
tam jest most i troche drogi".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szanowni Panstwo nawiqzujqc do wypowiedzi i
wnioskow Pana Radnego Lachmanskiego to akurat wczoraj w Rzeczypospolitej byl
opisany projekt rozporzqdzenia Kwiecinskiego, to jest Minister Infrastruktury i
Rozwoju, tam gdzie sq drogi i bylo podane jak dobrze pamictam cztery czy pica
punktOw na jakiej zasadzie i w jakim kryterium bedq przyznawane §rodki finansowe
z funduszu drog samorzqdowych, tak sic nazywa? Nie wiem, czy jestem precyzyjny,
tam bylo napisane Hoge drogi do powierzchni, do wojewodztwa, do kraju i takie
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rzeczy. My§le, ze jedno drugiemu nie przeczy, tym bardziej, tak jak Pan Starosta
powiedzial droga ktorq ....jedna jest w Wieloletniej Prognozie, to jest druga, ktore
jest juZ przyznana przez Wojewode".
Radny K. Lachmariski- cyt. „ale to sq podane na razie projekty wiec mote w tej
chwili nie przesqdzamy, bo nie jest to uchwalone, mote w tym momencie nie jest to
jeszcze oczywista oczywisto§e. Proponujemy paristvvu pod rozwage czy tutaj musimy
sic spieszye, tak? Je§li sq propozycje, projekt rozporzqdzenia to w tym momencie
zawsze mogq bye zmiany . Jegi chodzi o kolejne argumenty to tak jak powiedzialem
31 stycznia to jest graniczny termin i tak jak mowic Pani Skarbnik odchodzi, dobrze
by bylo Zeby nowy Skarbnik i nowy Zarzqd tym projektem i nowymi
autopoprawkami mogl wnie§e autopoprawki. Nie wiedze tutaj po§Piechu Zeby to
dzisiaj przyjmowae.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „ale Zarzqdu nie zmieniamy"
Radny K. Lachmariski- cyt. ,,ja mowie o Zarzqdzie kt6ry jest w nieco innym skladzie,
oczywi§cie Przewodniczqcy sic nie zmienil, Wicestarosta sic nie zmienil , natomiast
Zarzqd w troche innym skladzie pracuje i za finance ...bo samorzqd nie mote
funkcjonowae bez Skarbnika wiec pewnie bcdzie powolany nowy Skarbnik wiec
my§le, ze chcieliby§my dae teZ szanse nowemu Skarbnikowi".
Starosta Pultuski- cyt. „Panie Przewodniczqcy je§li chodzi o nowy Zarzqd to zapoznal
sic z budZetem skrupulatnie, my§le, ze dzi§ bcdzie glosowal za tym budZetem a je§li
chodzi o nowa paniq Skarbnik to my§le, ze na tyle bcdzie do§wiadczona i bedzie
miala takie kwalifikacje ze sobie poradzi z tym budZetem i bcdzie sic wsluchiwala w
glos Zarzqdu".
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad wnioskiem
zgloszonym przez radnego K. Lachmariskiego dot. zdjecia z porzqdku Sesji pkt. 9 i
10.
Za glosowalo

6 radnych

Przeciw

10 radnych -

Wstrzymalo sic

Wniosek odrzucono.
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Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wobec braku innych propozycji zmian,
porzqdek Sesji bedzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na
posiedzenie Rady.
Porzqdek obrad:
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad.

2.

Przedstawienie porzqdku Sesji.

3.

Przyjecie protokolu I i II Sesji Rady Powiatu w Pultusku.

4.

Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno§e Dyrektora

Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku.
5.

Podjecie uchwaly w sprawie Statutu Powiatu Pultuskiego.

6. Podjecie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia zapewniajqcego
odpowiednie warunki oczekiwania na polqczenia autobusowe do czasu oddania do
uZytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej.
7.

Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pultuskiego (dot. 2018r.)
8.

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.
9.

Podjecie uchwaly w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Pultuskiego (od 2019r.)
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
10. Podjecie uchwaly w sprawie: uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok
2019.
a)

przedstawienie projektu uchwaly budZetowej,

b)

przedstawienie opinii komisji oraz wnioskow radnych,

c)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)

przedstawienie stanowiska Zarzqdu w sprawie: opinii i wnioskow radnych,

e)

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeglosowanie,

f)

glosowanie nad przyjeciem uchwaly budZetowej.

11. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej.
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12.

Podjecie uchwaly - stanowisko w sprawie podjecia dzialan w zakresie przejccia

i przekazania w formie darowizn drug powiatowych i gminnych.
13.

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

14.

Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu

powiatu.
15.

Podjecie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego.

16.

Wolne wnioski

- wskazanie dwoch radnych Rady Powiatu do skiadu Komisji Bezpieczelistwa
i Porzqdku.
17.

Zamkniecie Sesji.

Ad.3
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Przyjecie protokolu I i II Sesji Rady Powiatu w Pultusku.
Przewodniczqcy Rady zapytal czy radni majq uwagi do protokolu z I lub II Sesji
Rady Powiatu?
W zwiqzki z brakiem uwag Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem
protokolu I i II Sesji Rady Powiatu
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw

1 radny

Wstrzymalo sic

Protokoly zostaly przyjcte.

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punk-tow porzqdku Sesji
Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienia opinii
Komisji.
Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczenstwa — Pana
Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, iz
cyt. "Komisja Bezpieczenstwa obradowala na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018r..
Zapoznali§my sic z przebiegiem tych wszystkich punk-tow, ktore 1704 wniesione pod
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obrady dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku i zaopiniowali§my pozytywie.
Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Spraw Spolecznych Paniq
Krystyne Estkowskq o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyne Estkowskq,
poinformowala, iZ cyt. "Komisja Spraw Spolecznych obradujqca w dniu 17 grudnia
2018r. pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji „
Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqc Komisji Polityki Regionalnej i Promocji —
Paniq Malgorzate Chelstowskq o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata
Chelstowska — poinformowal, iz cyt. „Komisja Polityki Regionalnej i Promocji
pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady
Powiatu w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 17 grudnia 2018r."
Przewodniczq.cy poprosil Przewodniczqcego Komisji BudZetu i Finansow Pana
Wojciecha Zukowskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczqcy Komisji BudZetu i Finansow Pan Wojciech Zukowski,
poinformowala, iz cyt. `Komisja Budzetu i Finansow obradowala na posiedzeniu w
dniu 17 grudnia

2018r.Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce

przedmiotem obrad 3 Sesji Rady Powiatu w Pultusku."
Ad.4
Przewodniczgcy zarzgizil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoie Dyrektora
Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku.
Z Sali wyszedl radny W Kaczmarczyk. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 15
radnych.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „jest to skarga, ktora zostala zioZona jeszcze za
poprzedniej kadencji. Teraz mamy nowa komisjc zgodnie z ustawq czyli Komisjc
Skarg, Wnioskow i Petycji, ktora sic merytorycznie zajmowala

skargq i

zaopiniowala uznanie tej skargi za bezzasadnq. RownieZ komisje, kt6re sic odbyly
17 grudnia 2018r. zaopiniowaly uznanie skargi za bezzasadnq, czyli wszystkie
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Komisje, ktore obradowaly. Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem, czy sq.
pytania w sprawie uchwaly?"
Radny M.Cichowicz- cyt. „jako radni Klubu Prawo i Sprawiedliwok uwaZamy , Ze
zapisy umowy o przyznanie jednorazowych §rodkow na podjccie dzialalno§ci nie
powinny ograniczae praw nabytych w drodze ustawy. Nale4 tez zwrocie uwage na
fakt, ze ustawa prawo przedsicbiorcow jest zaliczana do 2rodel prawa, o ktOrym
mowa w art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ma pierwszenstwo nad
wszelkimi umowami cywilnoprawnymi. UwaZamy rownieZ , ze w panstwie prawa
zasadne jest to, ze je§li kto§ jakie§ prawo posiada to nie mozna mu go odebrae na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Chyba, ze nastcpujq specjalne okoliczno§ci. Jako
klub Prawa i Sprawiedliwoki nie znamy tych specjalnych okoliczno§ci. Nie bez
znaczenia jest tez fakt, Ze rozpatrywany przypadek jest uosobionym przypadkiem w
skali kraju."
Radny M.Barszcz- cyt. „ja mam pytanie do Pana Przewodniczqcego Komisji Skarg i
WnioskOw. W zwiqzku z tym, Ze rozpatrywali§my to na komisjach, my byli§my nieco
innego zdania niz czcge Komisji ale tez dochodzimy do takiego wniosku. Praktycznie
rzecz biorqc bralikie palistwo pod uwage tylko i wylqcznie jednq stone. Czemu
akurat nie wystcpowala druga strona to skar4ca? W moim przekonaniu Zeby podejk
prawidlowo do tej skargi nale2aloby wysluchae dw6ch stron. Dzickuje bardzo"
Radny W. Zukowski — cyt. „Chcialbym odpowiedziee Panu radnemu, na naszej
komisji byl akurat radca prawny i byl Pan Chrzanowski i zostalo zlo2one nam
wyja§nienie, ze prawo nie jest doprecyzowane, Ze w ZUS inaczej jest to
interpretowane a Ministerstwo jeszcze inaczej to interpretuje "
Radny M.Barszcz- cyt. „ale ja my§lc Zeby w spos6b bardzo obiektywny podejmowae
to decyzje, bo sq. to rzeczywi§cie decyzje, ktore dotycz4 takich kwestii bardzo
ludzkich w zwi4zku z tym z reguly nale2aloby uwzglcdnie dwie strony, Zeby sic
wypowiedziala jedna i druga wtedy mamy pewien obraz a w takim ukladzie mamy
tylko czqstkowe jak gdyby sprawy poruszone. Jednostkowe "
Radny W. Zukowski — cyt. „tutaj uwaZam, ze mieli§my wszystko opisane w tej
skardze tego Pana, Ze jak on to widzi take uznali§my ze wiemy o co temu Panu
chodzi i opierali§my sic zapisami w skardze."
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Radna K. Estkowska- cyt. „Ja mam takie formalne pytanie, czy my dzisiaj jestekny
zobligowani do podjecia tej uchwaly czy moZemy jeszcze zwlekae i molemy
rzeczywi§cie zaprosie osobc ktora jeZeli dopuszczana jest taka forma Zeby zaprosie
na Komisje osobc, ktora skarZy i Zebykny mieli wieksza rzeczywi§cie wiedze, bo
czytali§my dokladnie dwa stanowiska , jedno z nich nie odnosi sic jakby do sprawy
tylko jakby do calego zakresu projektu. Wkod nich jest tez ta sprawa wicc dobrze by
bylo troszeczke poszerzye wiedze na ten temat."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „to jest sprawa jeszcze z poprzedniej kadencji , my§lc, ze
kaZdy ma taki zasob wiedzy, ze podejmie takq czy innq decyzje."
Radca Prawny S.Paszkowski- cyt. Chcialbym zapytae jaka jest wqtpliwo§e, jakie
pytanie do mnie? „
Przewodniczqcy Rady- cyt. „to co Pani Estkowska powiedziala, czyli jakie terminy
nas obligujq bo dzisiaj z nowej ustavvy...."
Radca Prawny S.Paszkowski- cyt. „oczywi§cie stosuje sic terminy kodeksu
postypowania administracyjnego przy rozpatrywaniu tego typu spraw i tam termin na
rozpatrzenie to jest niezwloczny. Przyjmuje sic, ze 30 dni ale terminy to mogq bye
przedluZane. Strony, ktore sq zainteresowane powinny bye zawiadomione o takiej
zmianie terminu i o tym kiedy ta sprawa zostanie rozpatrzona take pod wzglcdem
prawnym taka moZliwo§e zmiany terminu jest."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „jeszcze druga sprawa je§li chodzi o obligo sprawc
wysluchania drugiej strony? Bo takie pytanie padlo"
Radca Prawny S.Paszkowski- cyt. „ja my§le, ze to jest kwestia juz pracy calej
Komisji. Oczywi§cie nie moZna wykluczye takiej sytuacji Zeby taka osoba, jeZeli
bylaby taka potrzeba ktora sklada skarge odniosla sic do tego. My§le, ze jest to
decyzj a Komi sj i."
Radny K. Lachmariski- cyt. „wlaklie nawiqzujqc do tego co Pan mecenas powiedzial.
Komisja zostala powolana nie tak dawno , my§lc, ze nie ma zasad czy powiedzmy jak
rozstrzygamy takie skargi. Wiec idqc tokiem myglenia Pani Radnej Estkowskiej to
tylko w tej wyjqtkowej sytuacji, bo po pierwsze nie ma regulaminu ani zasad jak
Komisja ma funkcjonowae, czy to przesluchanie drugiej strony jest, czy nie ma , nie
ma czy dopuszcza wicc regulamin to musi Rada uchwalie tej Komisji pracy. Po
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drugie problem jest tego typu, Ze mamy dwie sprzeczne opinie st4d ...opinie prawne,
jedna opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej , druga opinia Radcy, bo Pan
Dyrektor Chrzanowski mowil , Ze opinia radcy prawnego urzedu jest pod pana
decyzj4, czy pod wnioskiem, ktory skladal skarZqcy. Zatem mamy jako radni taki
dyskomfort pewien je§li chodzi o podejmowanie decyzji , idqc tym tokiem my§lenia
jeZeli to jest niezwloczne Zeby sprawc zbadae wlakiwie, Zeby pod* wlakiwq
decyzjc , to mote jednak sprobujmy zasiegn# jeszcze opinii jakiej§ innej, jaki§
organow zewnctrznych, bo jest to naprawde trudna bardzo decyzja".
Radna R. Krasucka- cyt." Ja mialam przyjemno§e rownieZ obradowae w tej Komisji i
osoba, ktora ziozyla t. skarge wnikliwie opisala wszystko w swoim pi§mie , nawet
bardzo wnikliwie i podpisala umowc z Urzedem Pracy tez §wiadomie , my§my tez
sic zastanawiali czy rzeczywikie nie robimy krzywdy w stosunku do innych tez
ktorzy z tych umOw skorzystali. Wobec powyZszego zapewne wqtpliwoki jest
zawsze wiele i czlowiek ma niedosyt. Natomiast prawnik mowi o niespojnoki ustaw
nadrzednych czyli patrz patistwo. „
Radny K. Lachmanski- cyt. „czy mamy -lc opinic prawnq na pi§mie? „
Radna R. Krasucka- cyt." uzasadnienie jest na podstawie opinii prawnej, prawnik to
sporzqdzil . Prawnik byl obecny na tej Komisji i stosowne informacje przekazywal i
to on jak gdyby przygotowywal to, to jest naszq. roll uznae 4. skarge za zasadnq czy
bezzasadn4. Nie jest to problem. Jest to proste je§li chodzi o nas radnych , natomiast
ten pan je§li bedzie podtrzymywal nadal swoje stanowisko to ma droge tylko sqdowq
a my tak naprawdc jako komisja to mimo, Ze wysluchamy to i tak to wroci do nas
pod obrady czy uznae tq skarge za zasadna czy niezasadnq. Ja sic nie czuje tez
wyrocznig dla tego pana i niech tez korzysta z form dostepnych w przepisach.
Dziekuje"
Radny M.Cichowicz- cyt. „w dokumentacji jak otrzymali§my ja tu akurat dostalem
emailowo, nie ma tu tej opinii radcy prawnego wicc ja tu bym chcial osobikie sic
zapoznae z 4 opini4 podpisanq przez radcg prawnego."
Przewodniczqcy Rady- cyt.,,Szanowni Panstwo wicc ja proponuje takie rozwiqzanie,
bo tak jak powiedzialem na poczqtku my ju2 trzeci miesiqc na ten temat rozmawiamy,
nie wiem czy sic pomylilem ale niewiele chyba. Pytam wprost Przewodniczqcego
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Komisji Skarg i Wnioskow Pana Wojciecha Zukowskiego czy Komisja na swoim
posiedzeniu miala pang wiedze obydwOch stron, co do meritum rozstrzygniccia tej
sprawy? To jest jedna sprawa i druga sprawa chcialbym rownie2 Dyrektora Urzcdu
Pracy czy ta wiedza jest ju.2 kompletna i innej wiedzy nie bedzie je§li chodzi o samo
rozstrzygniccie? "
Radna K. Estkowska- cyt."nie wiemy tego"
Przewodniczqcy Rady- cyt.,,i nie bedziemy wiedzieli do kolica"
Radna K. Estkowska- cyt."nie wiemy czy bedzie czy nie bedzie "
Radny W. Zukowski- cyt. „je§li mogc cos powiedziee to tak jak tu Pani Radna
powiedziala z mojej Komisji, ze wszystkie zarzuty zostaly opisane jaki byly do Pana
Dyrektora. Ja nie jestem prawnikiem ale je§li zostanie zakwestionowany to jest
moZliwo§e odwolania o sgdu. My nie moZemy tego tak rozstrzygnqe to sgd powinien
rozstrzygnge. "
Przewodnicz4cy Rady- cyt.,, Szanowni Panstwo wicc mamy dwie kwestie, jedna to
jest opinia Komisji Skarg i Wnioskow odno§nie skargi, wniosek Zarzgdu co do
zwolania Sesji..."
Radny M.Barszcz- cyt. „przepraszam Panie Przewodniczqcy

,,

Przewodniczqcy Rady- cyt.,, ale chwileczkc ja skoliczc swojq my§1...i teraz je§li
Paristwo podnosicie kwestie przeloZenia czy zdjecia , nieglosowania dzisiaj to proszc
sformulowae wniosek i przeglosujemy to wnioski, bo innej formy nie znajdziemy
dzisiaj."
Radna K. Estkowska- cyt." jedno tylko zdanie, jezeli mowimy 2e trzy miesigce juz
nad tym pochylamy sic o nie zbawi tydzieli czy dwa bo my m6wimy caly czas, Ze
mamy szerokg wiedze ale zawsze jest ten zarzut , ze mamy wiedzc poszerzong o
jedng strong , natomiast druga jest na pi§mie. Ja powiem szczerze, Ze ja czytalam to
wszystko i akurat nie mam takiej jak tu Pani radna ma pang wiedze . Ja na
podstawie tego tekstu, ktory czytalam trudno jest mi powiedziee, ze mam pang
wiedze na ten temat. Ja tej wiedzy pelnej nie mam i dobrze by bylo Zeby§my mieli
przynajmniej czyste sumienia 2e poprosili§my bo bye mote ta osoba ja nie wiem czy
byla proszona na udzial bo moZe nie bedzie chciala, ja tego nie wiem. Ale za duzo
tego nie wiem a daleka jestem od tego Ze §wiadomok mial podpisujgc, wszyscy
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wiemy , podpisujac wszelkie dokumenty urzcdowe , bankowe to o podpisujemy a to
co jest tzn. malymi druczkami nie jedna osoba sic na tym ze tak powiem gdzie§ tam
potknela wicc mote dajmy szanse . Jezeli Pan mecenas mowi, Ze nie ma takiego
obowiqzku dzisiaj to mote nic nie stoi na przeszkodzie 2eby wstrzymao sic dwa
tygodnie i zrobie spotkanie i wtedy mamy wszyscy poczucie spelnienia takiej
uczciwo§ci."
Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczacy ja mam tutaj jeszcze pytanie do
Przewodniczqcego Komisji, Pan Wojciecha i do czlonkow Komisji. Proszc Panstwa
gdybym ja byl ta osob4 skar2acq np. w stosunku do pana Dyrektora i przyszloby mi
pewne rzeczy rozstrzygae , naprawdc nie chcemy tutaj kogokolwiek ukrzywdzie bo z
jednej strony moZemy podjqe nie tak jak potrzeba czy decyzje w stosunku do Pana
Dyrektora czy do tej osoby skar4cej. Zapytam wprost Pana i Paniq czy gdyby
dotyczyla panstwa ta skarga i ja bym byl Przewodniczacym Komisji, zasiadalbym w
tej Komisji czy nie mieliby§cie paristwo , czy nie mialbym pretensji ze paristwo nie
chcielikie mnie jeszcze raz wysluchac?"
Radny W. Zukowski- cyt. „Panie Radny je§li ja bym byl skar2acym to mam jeszcze
prawo odwolae sic bo jest od tego sad jeszcze. A my jako radni nie jeste§my
prawnikami Zeby pod* decyzje , ale pan pokrzywdzony ma jeszcze szanse sic
bronie. Nie jeste§my prawnikami, ja nie wiem czy dobrq decyzje podjalem czy zia."
Radny M.Barszcz- cyt. „ ale nie mamy takiego przekonania, dlatego tu akurat my
proponujemy Zeby pewne kwestie jeszcze doprecyzowae i wyja§niO. Bo naprawde
jeste§my w takiej dose kiepskiej sytuacji. Z jednej strony mamy opinie, tutaj
informuje nas pan Dyrektor, ze rzeczywi§cie Urzqd Pracy przegladal kontrola i
micdzy innymi moZliwe, Ze i to dokumenty, z drugiej strony mamy wykladnie
Ministerstwa Pracy ktora jest odwrotna, dwie rzeczy przeciwstawne ku sobie. I w
takim ukladzie wysluchajmy jeszcze ta drug. strong. Nic nie stoi tu na przeszkodzie."
Przewodniczacy Rady- cyt. „dobrze, Szanowni Paristwo idqc dalej, to co Pan
Miroslaw Barszcz powiedzial to dzisiaj jedna strona mowi w Polsce, ze jest tak a
druga mowi , Ze inaczej i kto ma racje? Suweren ma racje a my dzig nie
rozstrzygniemy tego, bo tu jest spor prawny i wiadomo jak ja bym szedl na Komisje
to ja bym powiedzial, Ze ja mam racje i przedstawilbym argumenty."
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Starosta Pultuski- cyt. „Szanowni Paristwo ten temat byl omawiany na Komisjach i
takiej wqtpliwo§ci nie bylo. Byl ten temat glosowany. Ju2 czck z panstwa sic
wstrzymalo, cze§e byla za tym, ze skarga jest niezasadna wiec byl czas. Dzi§ jest
porzqdek obrad przyjety i jest pro§ba do Pana Przewodniczqcego o glosowanie tego."
Radna Prawny S. Paszkowski- cyt. „klika razy padla taka kwestia ze od takiej
uchwaly przysluguje jaka§ droga sqdowa. Ja bym chcial powiedziee, Ze Zeby to
rozroZnie pewne kwestie, je§li kto§ ma jakie§ roszczenia i na drodze cywilno prawnej
chcialby dochodzie to owszem ale je§li chodzi o moZliwo§e zio2enia skargi do sqdu
administracyjnego to na tego typu uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi przez
organy stanowiqce jednostek samorzqdu to nie przysluguje do sqdu bo sqd takq
skargc odrzuca dlatego Zeby wyja§nie kwestie o jakiego typu roszczenia mogq bye
rozpatrywane. Na pewno nie od tej uchwaly bo Sqdy administracyjne odrzucajq tego
typu sprawy."
Radna K. Estkowska-cyt. „jedno tylko zdanie, nie chodzi o to, Ze my bedziemy
rozstrzygae tylko o nasze samopoczucie, bo rzeczywi§cie rozmawiali§my na Komisji,
to byla jedna Komisja podczas ktorej zglaszali§my nasze wqtpliwo§ci, ze mamy dwie
opinie . Z kolei ja niekomfortowo bym sic czula w przeciwienstwie do tego co w
Polsce jest. Ja tego nie wiem , nie potrafic na podstawie tych dokumentow
przycisnqe, czy jestem za zasadno§ciq czy przeciw zasadno§ci i tylko o tym mowimy.
Pani Radna , Pani ma swoje zdanie a ja mam swoje zdanie. Kandy niech swojq
opinie wydaje"
Radny M.Cichowicz- cyt. „moZe warto jeszcze ewentualnie rozwa2ye takq opcjc i
zapytae Ministerstwo Przedsicbiorczoki ktore tworzylo ustawc prawo przedsiebiorcy
oraz Ministerstwo Rozwoju ktore jest dysponentem tych §rodkow z ktorych ten pan
chcial skorzystae . bye mote to bcdzie jakie§ rozwiqzanie. Dwa odrcbne jeszcze
zdania ktore otrzymamy mogq rozstrzygnqe to na czyjq§ korzyk czy Dyrektora czy
na skarZocego."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Dobrze, Szanowni Panstwo, czy Pan Dyrektor Urzedu
Pracy chce zabrae glos? „
Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku- p. W.Chrzanoski- cyt. "Panie
Przewodnicz4cy, Szanowni Paristwo chodzi o pytanie, ktore moZna by skierowae do
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Ministerstwa Przedsiebiorczoki, to je§li kto§ z Panstwa czytal skargc to tam jest w
tregci napisane, ze Pan skarZqcy wystqpil do Ministerstwa Przedsiebiorczoki , z tym
ze Ministerstwo nie zechcialo odpowiedziee na to pytanie. Natomiast prosze paristwa
chcialbym jeszcze podkre§lie to, o czym tutaj wspomnial Pan radny Barszcz , ze jest
wprawdzie , moZna powiedziee opinia Urzcdu Pracy , a wlakiwie informacja
pokontrolna Wojewodzkiego Urzcdu Pracy, kt6ry skontrolowal jeden z program6w
ktOry realizujemy , z kt6rego to programu pan skar4cy skorzystal. Jego
dokumentacja nie byla kontrolowana z tym, ze my robimy czy prowadzimy wszystko
w ten sam spos6b a wiec zostaly skontrolowane inne przypadki. Wojewodzki Urzqd
Pracy w informacji pokontrolnej nie zaleca nam Zadnych zmian, nie zapisal Zadnych
uwag i uznaje ze robimy to dobrze. Natomiast je§li Panstwo mimo to chcecie odlo2y6
temat, czyli dalej to ciqgnqe, ja nie mam nic naprzeciwko. Jest chociaZby
przeprowadzona kolejna kontrola z innego programu, ktora rownie2 badala
wydatkowanie §rodkow na udzielanej dotacji i pewnie niebawem protokol z tejze
kontroli , informacja pokontrolna bcdzie. Wydaje mi sic ze jest wystarczajgca ilo§e
tych informacji i tych opinii, aby sprawc dzig rozstrzygnqe a problem jest w sumie
bardzo prosty jest kwestia tego gdzie jest racja czy w ustawie prawo przedsicbiorcy
ktora daje moZliwo§e skorzystania z ulgi, czy w ustawie o ubezpieczeniach
spolecznych, ktora takowej moZliwo§ci nie daje, wprost stwierdza, ze okres
korzystania z ulgi nie wlicza sic do okresu prowadzenia dzialalnoki gospodarczej.
Natomiast my w umowie z osobq. bezrobotnq jeste§my zobowiqzani zawrzee zapis, ze
osoba to otrzymuje od nas §rodki pod warunkiem, ze zobowiqzuje sic do prowadzenia
dzialalno§ci przez 12 miesiccy za wyjqtkiem okresu choroby, bq.d2 okresu
rehabilitacji, czy zasilku rehabilitacyjnego . Tam nie ma okresu korzystania z ulgi na
start. Gdyby taki zapis byl zarowno i ulga to prosze bardzo , jest to sprawa
jednoznaczna. Rozstrzygniecie naleZy do paristwa."
Przewodniczqcy Rady-cyt. „ prosze Paristwa porzqdek Sesji mamy przyjety, wnioski
byly co do zdjccia pewnych punktow porzqdku obrad 9 i 10. Nie bylo wniosku Zeby
tego punktu zdjqe. Przez glosowani za chwilc wyrazimy sic, czy ten punkt zostanie
odloZony czy bcdzie dzisiaj tak czy inaczej przeglosowany. Ja stawiam formalny
wniosek o zakoficzenie dyskusji i odczytam projekt uchwaly".
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W zwiazku z powyZszym Przewodniczacy zarzadzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno§e Dyrektora Powiatowego
Urzcdu Pracy w Pultusku.
Za glosowalo

8 radnych

Przeciw

5 radnych -

Wstrzymalo sic
Radna E. Ggsecka nie brala udzialu w glosowaniu.
Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczacy ja proszc o reasumpcje glosowania z
tego wzgledu, ze ja glosowalem na tak i cos albo system nie dziala albo cos sic
stalo."
Przewodniczacy Rady — cyt. „sytuacja jest lekko patowa Panie Mecenasie jak to jest,
prosze wytlumaczye bo...ja nie mowie, ze nie... Zeby Pan mnie dobrze zrozumial
sytuacja jest nowa , bo tak to bykny mote jak niekorzystne glosowanie dla mnie i
my§lc, ze z1e glosowalem to bym prosil o reasumpcjc o to mi chodzi. Zeby bylo
czarno na bialym."
Mecenas S.Paszkowski- cyt. „proszc palistwa ja my§lc w ten sposob, ze przepisy
mOwia, ze glosowanie jest albo przy pomocy urzadzen elektronicznych albo jest
glosowanie imienne. Trudno mi sic to wypowiedziee, co do jaki§ technicznych
uwarunkowali, czy one zaistnialy, czy nie bo nie mam takiej wiedzy. Glosowanie
odbylo sic przy uZyciu urzadzen elektronicznych takZe, co do oceny stanu
technicznego....."
Dyrektor Wydzialu Obslugi Rady i Zarzadu p. B. Przybylowska- cyt. „zapiszemy
uwagc Pana radnego"
Informatyk Starostwa p. G Rzepkowski- cyt. „Pan radny naciskal przy glosowaniu
przeciwko przycisk „T", czyli tak a trzeba wybierae przycisk „N", czyli za nie i
wtedy jest oddany glos. Czyli tutaj nie ten przycisk zostal wybierany podczas
glosowania.
Dyrektor Wydzialu Obslugi Rady i Zarzadu p. B. Przybylowska- cyt. „ale my te
uwagg zapiszemy w protokole, ze pan tak o§wiadczyl. W protokole bcdzie
odnotowane."
Przewodniczacy Rady — cyt. „uchwala zostala podjyta"
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Uchwala nr 111/22/2018 zostala podjyta.
Ad.5
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie Statutu Powiatu Pultuskiego.
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq. pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie Statutu Powiatu Pultuskiego.
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 111/23/2018 zostala podj?ta.
Ad.6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia zapewniajqcego
odpowiednie warunki oczekiwania na polqczenia autobusowe do czasu oddania
do uzytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „my§le, ze ten temat byl dyskutowany u nas na
komisjach, zresztq prasa sic rozpisywala. Dzisiaj okolice bylego dworca, bo tak
trzeba to nazwae i przystanku i budujqcego sic mini dworca, nie wie jak to nazwae
jest placem budowy z roZnych wzgledow nie chce wracae do tego bo my§lc, ze
jeste§my po to przede wszystkim Zeby ludziom pomagae a nie dyskutowao, co bylo
pierwsze kura czy jajko, take bedzie ten mini dworzec oddany Panie Starosto w
maju jak dobrze pamictam. Oczywikie bylem rownieZ uczestnikiem dyskusji na
Sesji Rady Gminy , chcemy sic po prostu z miastem podzielie pewnymi kosztami
ktore spowodujq to, ze bedzie jakiekolwiek zabezpieczenie tych dzieci oczekujqcych,
nie tylko dzieci no bo glownie chodzi o mlodziez dojeZdZajqcq ale i naszych
mieszkancow celem zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi a idzie zima i
tu chodzi po prostu o miasto Pultusk, czyli gmina Pultusk zakupi kontener
tymczasowy, my zaplacimy za prqd i toitoi. Jest tu Pan Andrzej Grqbczewski, ktOry
zna temat jako przedstawiciel gminy. Takze my§le, ze temat jest jasny, czy sq pytania
w sprawie uchwaly?"
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Radny M.Cichowicz- cyt. „mam taki pytanie, czy gmina zakupuje taki kontener czy
wypoZycza, bo chodzq sluchy, ze podobno zakupu nie bedzie, tylko wypoZyczenie w
zwiqzku z tym tutaj w uchwale bedzie..."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Pierwotny zamysl byl zakupu, nie wiem jak to jest ba
dzien dzisiejszy , prosze Panie Andrzeju"
Pan Andrzej Grqbczeski- cyt. „Na dzien dzisiejszy sytuacja wyglqda tak, ze mial bye
zakupiony kontener ale ze wzglcdu na to, ze wykonawca nie spelnil warunkow i ten
czas oczekiwania bcdzie zbyt dlugi, podjeli§my decyzje o tym, ze bedzie
wydzierZawiony, bo tam jest krotszy czas oczekiwania i szybciej bedzie mogl bye
dostarczony tam na miejsce"
Przewodniczqcy Rady- cyt. „czyli tak, czy tak to nie zmienia to przedmiotu
porozumienia w sensie, ze placimy za prqd i toitoi. Z treki uchwaly nie wynika, czy
to wlasnok czy nie wlasnok tylko to ze placimy pewne obciqZenie".
Radny M.Cichowicz- cyt. „ tutaj w tym porozumieniu jest zapis nie wiem na ile to
jest waZny zapis ale jakie§ ma znaczenie w paragrafie pierwszym — Gmina Pultusk
zobowigzuje sic do zakupu , wiec to naleZaloby ewentualnie zmienie to
porozumienie".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Proszc Pan Mcenas Paszkowski, rownieZ pracuje w
gminie to nas pogodzi. W porozumieniu bo ja patrzylem w uchwale ze tego nie ma,
przepraszam"
Radca Prawny S.Paszkowski- cyt." Porozumienie, jego trek jest zalqcznikiem do
uchwaly i sluszna jest uwaga, ze jeZeli by mial bye wydzierZawiony taki kontener to
by naleZalo zmienie ten zapis . Mona by bylo w ten sposob zapisae, ze: gmina
zobowiqzuje sic do zakupu lub wydzier2awienia."
Przewodnicz4cy Rady- cyt. „dobrze, czyli z to zmianq o ktora wnioskowal Pan radny
Cichowicz proponuje Zeby§my ten projekt porozumienia czyli zalqcznik do uchwaly
przeglosowali."
W zwiqzku z brakiem dalszych pytaii Przewodniczqcy odezytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia
zapewniajqcego odpowiednie warunki oczekiwania na polqczenia autobusowe do
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czasu oddania do uZytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej wraz z
zaproponowanq zmianq zapisu w porozumieniu stanowiqcego zalqcznik do uchwaly.
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala nr 111/24/2018 zostala podjcta.

Ad. 7
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porz4dku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego (dot. 2018r.)
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic

1 radny
Uchwala nr 111/25/2018 zostala podjcta.

Przewodniczqcy zarzqdzil dziesicciominutowq przerwc.
Po przerwie Przewodniczqcy wznowil obrady. Nastcpnie zaproponowal aby Sesje
Rady Powiatu w Pultusku odbywaly sic w Brody o godz. 15.00.
Ad. 8
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
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 zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia
20 grudnia 2017r.
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Za glosowalo

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 111/26/2018 zostala podjcta.
Ad. 9
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego.
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
Przewodniczqcy zwrocil sic do Skarbnika Powiatu o odczytanie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Pani Skarbnik odczytala Uchwalc Nr Ci.386.2018 Skladu Orzekajqcego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii
o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego projekcie uchwaly o wieloletniej
prognozie finansowej, ktora stanowi zalqcznik do protokolu Sesji.
Przewodniczqcy zapytal, czy sq pytania w sprawie uchwaly.
Radny M.Barszcz- cyt. „prosze Paristwa, jeste§my na poczqtku kadencji 2018-2023.
Je§li chodzi o Wieloletniq Prognozg Finansowq, tak jak tutaj podkreglila Pani
Skarbnik to wynika z ustawy o finansach publicznych oraz z poszczegolnych
rozporzqdzen Ministra Finansow. Ten dokument ma cechy dokumentu
planistycznego i tutaj chcialbym do paristwa odnie§e sic z pewna takq zaleZnokiq.
Gdyby§my naloZyli to dwie prognozy, tq ktOrq kilka minut temu przeglosowali§my z
roku 2018 i tq na 2019 zobaczymy szereg roZnych rozbieZnoki. Po co jest
sporzqdzony ten dokument? Przede wszystkim Zeby byla gospodarka wiarygodna,
przejrzysta ktora by wyznaczala pewne priorytety i optymalne. Dlatego teZ na
wspolnych Komisjach na Komisji Bezpieczeristwa prosilem paristwa Zeby§my
przyjcli jaki§ sposOb dzialania na okres 5 lat tej rady. To zawarte by bylo w
przyszloki i w prognozie finansowej. Chodzi mi o to, Ze przykladowo podjeli§my
uchwale w ubieglej kadencji odno§nie przebudowy drogi powiatowej JegielPorzqdzie- Obryte-Pultusk na odc. Obryte - GrOdek . W tej chwili ona akurat nie
znajduje sic w roku budZetowym. Prognoza finansowa siega przynajmniej trzy lata i
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dluZej tak jak tutaj powiedziala Pani Skarbnik, na okres zobowiqzan finansowych.
Proponowalbym, byloby to moim takim postulatem, Zeby§my dokonali objazdu tych
wszystkich drug, Zeby§my dokonali harmonogramu pod wzglcdem priorytet6w, tam
gdzie moZemy otrzymae §rodki finansowe, ktOre to drogi sq akurat najbardziej do
zrobienia przez nas i nie jest to okres jednego roku tylko tak jak sic mowi w
prognozie, na kilka lat. Wtedy akurat dobierzemy z tego harmonogramu, ktore sq
najbardziej potrzebne, na kt6re moZemy uzyskao najwiecej §rodkow finansowych i
wtedy dopiero zapewnimy racjonalnq gospodarkg finansowg. Oczywikie prognoza
jest jak gdyby.....naleZy do Zarzqdu Powiatu , na czele ktorego stoi Pan Starosta ale
wtedy automatycznie bcdziemy ju2 mieli taki przeglqd i bcdziemy mieli to
gospodarke zharmonizowanq, nie bedzie 2adnych takich pomowieri, sprzeczek, ze
cos wprowadzamy czy wyprowadzamy. Bedzie decydowala przejrzystok i
racjonalno§e. Dlatego te2 prosilbym Pana Staroste jako przewodniczqcego Zarzqdu
Powiatu Zeby w przyszloki odniosl sic do tego mojego postulatu. My§ly, ze moZna
by bylo to zrobie w przeciqgu I kwartalu i pewne rzeczy ustabilizowae i wtedy
rzeczywikie to obrady na pewno bcclq bardziej harmonijne, bardziej przejrzyste i
praktycznie rzecz biorqc bedziemy mieli wicksza wiarygodno§e w§r6d naszych
wyborc6w. Dzickujc".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „sam sobie udzielc glosu bo Pan Panie Mirku uZyl
takiego slowa „rozbieZnoki" .
Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczqcy, informuje Pana, ze gdyby§my
zobaczyli tq prognoze finansowq z roku 2018 i na 2019 na pewno rzeczywikie
pewne przesuniccia tutaj wystepujq. Ja nie mowic ze to jest wadliwie sporzqdzone
tym bardziej ze mamy opinie Izby Obrachunkowej alem sqdzg, ze w trakcie prac
sporzqdzania, kiedy Zarzqd opracowywal tq na 2019 to gdy Pan dobrze sic popatrzy ,
ja jestem globalnie...bo uwaZam cos takiego, priorytety tutaj dla nas to sq
nastepuhce: praca, czlowiek powinien miee, dobrze funkcjonuhca drogc i takie
relacje interpersonalne micdzy spolecznokiq naszq. W zwiqzku z tym Zeby bylo to
realizowane to ja widzg, ze wszystkie drogi od Pultuska i od strony Pultuska sq
realizowane, z moje strony, z naszego tutaj okrcgu, obwodu wyborczego co jest Pani
Estkowska, co jestem ja i jest Pan Kaczmarczyk gdzie jeste§my tarn zepchnicci.
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Gdyby§my mieli taki program skonstruowany wowczas wszyscy by§my byli
spokojniej si".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Jak dobrze zrozumialem Pana radnego, Panie
Miroslawie to postulat Pana, ktory Pan zglaszal na Komisji i dzisiaj go Pan artykuluje
po raz drugi na Sesji Rady Powiatu jest taki, keby majqc na dzieri dzisiejszy wiedze
na temat stanu drog powiatu pultuskiego, mokliwoki w perspektywie 5-letniej
pozyskania §rodkow finansowych z zewnqtrz bo nie oszukujmy sic wlasnymi
§rodkami to nie podskoczymy. Przepraszam za takie slowo ale my§le, Ze w
perspektywie funduszu drog samorzqdowych, §rodkow unijnych Zeby stworzye taki
plan na kadencjc, oczywikie to co Pan sam powiedzial rozbieknoki bo Zarzqd
podejmujqc uchwale na 2018 rok 20 grudnia 2018r. mial taki stan wiedzy, dzi§ jest
bogatszy bo pewne zdarzenia zaszly, pewne srodki sic pojawily, pewne sic nie
pojawily czyli jest to delikatnie mowiqc lekko mobilny dlatego to zaraz oddam glos
Panu Starokie bo jest to bardzo sluszne Zeby§my mieli taki szkielet co chcemy
zrobie oczywikie opierajqc sic na bazie co posiadamy, jakie mamy mokliwoki
finansowe z udzialem wlasnym, bo to tez juk taki problem majq samorzqdy i
oczywikie majqc pewne bariery ustawowe ustawy o finansach publicznych i
mokliwoki pozyskania §rodkow a Zycie pokazuje, ostatnia kadencja pokazuje, ze to
mokliwoki mieli§my dose duke je§. 1i chodzi o pozyskane §rodki. "
Radny M.Barszcz- cyt. „dokladnie tak Panie Przewodniczqcy, doskonale Pan mnie
odczytal , przez wieloletniq, dzialalno§e sic znamy ale czyta Pan w moich mySlach.
Chodzi mi o to keby stworzye taki szkielet ktorzy rzeczywikie na pewno bylby
otwarty , na pewno nie bylby zamkniety ale poslukylby nam i ulatwil do
podejmowania pewnych decyzji a przede wszystkim skutecznych w formie
finansowej, dzickujc".
Radna K. Estkowska- cyt. „jedno tylko zdanie bo w naszej dzialalnoki z poprzednich
kadencjach robili§my sobie takie rozeznanie i wszyscy przynajmniej z Komisji
Bezpieczenstwa wsiadali§my w samochody, objechali§my nasze drogi bo to tek jest
niezwykle wakne miee takq §wiadomo§e, bo czasami spieramy sic czemu ta droga a
nie inna kompletnie nie majqc wiedzy jak wyglqda akurat ta droga, ktora przechodzi
bo nasza jest najwakniejsza. W momencie kiedy rzeczywikie by§my znowu taki
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objazd zrobili , zebysmy mieli §wiadomo§e, ktora faktycznie jest w najgorszym
stanie, potem doszlaby jeszcze wiedza co do irodel ktore drogi z tego naszego
harmonogramu czy rankingu tych najbardziej potrzebujqcych , ktora sic zalapuje w
ktorym i to na pewno bylaby latwo§e ale przede wszystkim to chyba wprowadzila
spokoj w decyzjach".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szanowni Panstwo ja my§lc, ze Zarzqd DrOg
Powiatowych i Pan Starosta czy Zarzqd odniesie sic do tego i bedzie mial dla nas
pewne propozycje. Prosze Panie Starosto."
Starosta Pultuski- cyt. „ Propozycje jak najbardziej 1304 przedstawione, Panie radny
Panie Mirku trzeba sic przejechae w kierunku Zator, je§li Pan m6wi ze inwestycje sq
robione tylko nie po tej stronie rzeki, to sic z tym nie zgodze bo ostatnio po drugiej
stronie zostalo zainwestowane 9 min zi., tam zostalo wykonane 7 km drug i zostal
przebudowany most. W ostatnich miesiqcach. Je§li chodzi o drogg Obryte- Porzqdzie
zostala zdjeta dlatego, ze nie dostali§my dofinansowania. Je§li takie moZliwo§ci *14
aby pozyskae dofinansowanie wprowadzimy do budzetu i bcdzie realizowana ta
przebudowa drogi. Zglaszala wcze§niej w poprzedniej kadencji Pani radna Emilia
Gqsecka i zabiegala aby ta droga byla realizowana i my§le, ze jako czlonek Zarzqdu
dopilnuje i droga bcdzie przebudowana. Take Panie radny cierpliwo§ci".
Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Starosto, dzickujc bardzo, Panie Starosto akurat z
Panem sic krocej znam wicc nie odczytal Pan dobrze moich myli. W ubieglej
kadencji proszc zwrocie uwage ze jak optowalem Zeby ta droga na Zatory byla
zrobiona, poniewa2 wyraZalem sic wowczas w ten sposob, je§li bcdzie powstawala
obwodnica Pultuska bcdzie to jedna z bardziej strategicznych drug na terenie
powiatu, bo zapewni bezpok.edni dojazd do Warszawy. Za co te2 podziekowal byly
radny pan Czeslaw Czerski. Natomiast Pan w tej chwili powiedzial, jestem panu za to
bardzo wdzieczny a mieszkancy gminy Obryte 1104 zobowiqzani. Dzickujc bardzo. „
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Panie Miroslawie ja Panu jeszcze jedna obwodnicc
wska2e, ktora byla robiona kilka lat temu, przez Bartodzieje do Psar. Te2 jest
obwodnica. Pan pamicta jaka ta droga byla? Wozem trudno bylo przejechaa.
Radny M.Barszcz- cyt. „ja o przyszlym a nie o przeszlym mowie"
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Przewodniczqcy Rady- cyt. „ale nie moZna my§lee o przyszloki , nie pamietajqc o
przeszloki. Szanowni panstwo ja my§le, ze wszyscy sic to rozumiemy, ze chodzi o
to, ze chyba wszyscy juz w tym kraju rozumiejq, ze samorzqdy, szczegolnie
powiatowy i gminny nie uporajq sic z wlasnymi §rodkami z remontem drog, bo jest
to po prostu fizycznie niemoZliwe dlatego sami panstwo wiecie , zresztq Zycie
pokazalo , jest tez przedstawiciel Zarzqdu Drog Powiatowych , ze trzeba mie6
najpierw uregulowany stan prawny, trzeba miee projekt Zeby wystcpowae z
wnioskiem bo moze z formalnego punktu widzenia odpa§e a chcqc miee pewien
szkielet trzeba pewne projekty zaplanowae , pod to zrobie projekty i czekao na strzal,
czyli §rodki finansowe. "
Radny W. Zukowski- cyt. „Przylqczam sic do radnego Barszcza, bo chyba najgorsze
drogi to sq w gminie Gzy."
Radny K. Lachmanski- cyt. „to swiadczy o tym, ze wniosek Panstwa radnych jest
zasadny Zeby takq. lists rankingowq wia§nie utworzye. Panie Wojtku w ubieglym
roku byla taka droga budowana, o niej nie bede mowil bez udzialu §rodkow, taka
droga byla budowana. Ale to tez uniknie przed wyborami bo je§li ustalimy sobie takq
liste rankingowq. to uniknie to problernow. My§lc ze Zarzqd Powiatu zgodnie z
deklaracjq Pana Starosty w I kwartale przygotuje takq propozycje dla radnych bo te
drogi sq. w roZnym stanie i Pan Mirek ma racje i Pan Wojtek ma racje i pewnie w
Pultusku jaka§ droga by sic znalazla. My§ly, ze takq lists mozna by bylo utworzye to
jest taki wniosek i pro§ba do Pana Starosty i do Zarzqdu. I da paristwa bcdzie latwej
jakby

funkcjonowae. Ale to jakby zamykajqc temat drugie , ja mam

innq...chcialbym wrocie na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej co tez ma to
odzwierciedlenie te drogi planowane tez bcdq. mialy odzwierciedlenie w WPF.
Natomiast chce zauwaZye ze moZliwo§ci powiatu zmniejszajq sic. W przyszlym roku
zadluZamy powiat wlakiwie o kolejne 6+3 bo bierzemy kredyt na splate kredytu
czyli na kolejne 9 mln zl, gdzie na koniec tego roku szacowany dlug powiatu bedzie
wynosil 37,5 mln zl, to jest 42% dochodu , na koniec przyszlego prognozowany
przez Zarzqd i przez Paniq Skarbnik to jest kwota 46,5 mln zl to jest 57,3%
dochodow, co tak jak mowic pozwala nam na coraz mniejsze moZliwo§ci. To tez jest
wane zeby wla§nie podejmowae rozwaZne decyzje jesli chodzi o inwestycje
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drogowe, zeby podejmowae takie decyzje Zeby z udzialem §rodkow wlasnych, Zeby
nie budowae z wlasnych §rodkow, bo na to jest przepraszam moim zdaniem
rozrzutnok delikatnie mow*. JuZ nie beds brnql w to. Takze prosilibymy o
zwr6cenie takiej uwagi. Oczywikie inwestycje tak, tylko tak jak powiedzialem z
rozwagq, bo zadluzamy powiat. To tyle mojej takiej refleksji.
Starosta Pultuski- cyt. „co do tych drug to tez bedziemy brali pod uwage wspOlprace
z samorzqdami gminnymi, bo to bedzie teZ warunkiem gdzie to inwestycje bcdq
realizowane. Jak popatrzymy na inwestycje to z tego wynika gdzie udalo sic zrobiO
mniej, gdzie wiecej ale to zalezalo od wspolpracy z gminami. Pana radnego sugestie
wthniemy do serca ale zawsze byl zarzut ze malo ambitny budzet a sq. moZliwo§ci
wiec my realizujemy jakby paristwa postulaty i sugestie".
Radny K. Lachmariski- cyt. „Panie Starosto my§latem, ze sic Pan do tego nie odniesie
ale musze wyciqgnqe dune dziala, bo nie wiem czy Pan wsluchal sic w moje slowa.
Zdecydowanie budowae ale z udzialem §.rodkow zewnetrznych , nie tak jak rzutem na
tagme na koniec ubieglej kadencji budujemy za 6 min zi z wlasnych §rodkow droge".
Starosta Pultuski- cyt. „jest to nieprawdq Panie Przewodniczqcy"
Radny K. Lachmariski- cyt. „a ile §rodkow wtoZyli§my?
Starosta Pultuski- cyt. „do 20%"
Radny K. Lachmariski- cyt. „to moglby Pan to dokladnie przeliczye i odpowiedzieo
na pi§mie? Bo ja jednak chcialbym znae prawde"
Przewodniczqcy Rady- cyt. „O ktorej drodze mowimy, Zeby sic jasno sprecyzowae?„
Radny K. Lachmanski- cyt. „ o drodze w gminie Gzy. Je§li mogc prosie o odpowied2
jakie bylo dofinansowanie, ile §rodkow wlasnych to bym prosil o takq odpowied2
Zeby nie przedluZae. I nie majqc nic przeciwko Wojtkowi kt6rego nawiasem mowiqc
bardzo szanuje, jak kaZdego."
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczgcy odczytal trek uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego" i zarzqdzil glosowanie nad
jej podjeciem:
Za glosowalo

10 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

5 radnych
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Uchwala Nr 111/27/2018 zostala podjyta.
Ad. 10
Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10 porzqdku Sesji
„Podjecie uchwaly w sprawie: uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego na rok
2019"
Przewodniczqcy Rady zwrocil sic do Starosty Pultuskiego aby zgodnie z punktem 10
„A" porzqdku Sesji przedstawil projekt uchwaly bud2etowej
Starosta Pultuski Pan Jan Zalewski poinformowal, i2 Zarzqd Powiatu przyjql projekt
uchwaly bud2etowej na 2019 rok. - Uchwalq Zarzqdu Powiatu nr 649/2018 w dniu
14 listopada 2018 r.
Projekt zostal przedloZony w dniu 14 listopada 2018 r. Przewodniczqcemu Rady
Powiatu i w dniu 14 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Zalozone wielkoki bud2etu to:
1. Planowane dochody

-

81 315 607 zi

w tym:
- planowane dochody bie4ce: 73 942 075 zi
- planowane dochody majqtkowe: 7 373 532 zl
2. Planowane wydatki

-

87 195 607 zi

w tym:
- planowane wydatki bie4ce: 68 559 764 z1
- planowane wydatki majqtkowe: 18 635 843 z1
Planowany deficyt bud2etu wynosi 5 880 000 A. Przypadajqce na 2019 rok splaty rat
kredytow, po4czek i obligacji wynoszq 3 120 000 zl. W zwiqzku z tym na
planowany deficyt i splatc rat wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzali planuje sic emisje
obligacji komunalnych na ()going warto§e: 9 000 000 zl, z wykupem jak ni2ej:
- lata 2019-2021 - karencja,
- lata 2022-2024 - kwota po 100 000 zl,
- rok 2025 - kwota 300 000 zi,
- lata 2026-2027 — kwota po 500 000 zl,
- rok 2028 — kwota 1 500 000 zl,
- rok 2029 — kwota 4 000 000 zl,
24

- rok 2030 — kwota 1 900 000 zl.
W ramach projektu budzetu zaplanowano wydatki majqtkowe na ogolnq kwote:
18 635 843 zi i sq to:
- wklad wlasny przekazany do Samorzqdu Wojewodztwa
Mazowieckiego na realizacjc projektu „Regionalne partnerstwo
samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa
informacyjnego w zakresie e-administracji

i geoinformacji" ( 531 650 z1

Projekt ASI):
- budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej:

1 003 704 zl

- realizacja projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunkOw
komunikacji pieszej i rowerowej"(tzw. RIT):

1 000 000 z1

- realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska
wielofunkcyjnego" przy Zespole Szkol im. B. Prusa:

2 517 562 z1

- budowa budynku garazowo — gospodarczego przy DPS Pultusk: 363 483 z1
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W
Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo na odcinku ul. 4 469 444 zl
Mickiewicza — Lipniki Stare":
- realizacja zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W
Nasielsk — Ggsocin — Ciechanow na odcinku Klukowo — 7 500 000 z1
wierkowo w ramach infrastruktury drogowej na lata 2016-2019":
- realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzeke Niestcpowke
w miejscowoki Kozieglowy wraz z rozbudowq drogi powiatowej
nr 3401W na odcinku Kacice — Nowe Niestepowo":

1 250 000 z1
(wklad wlasny)

W projekcie budzetu zaplanowano rezerwy:
ogOlnq — 100 000 z1 co stanowi 0,11% wydatkow ogolem (pulap ustawowy 1%)
celowq — 2 508 000 zl, co stanowi 2,88% wydatkow - (pulap ustawowy 5%)
Rezerwa celowa zaplanowana zostala z przeznaczeniem na:
- zadania o§wiaty

-

1 800 000 z1
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- zadania z zakresu pomocy spolecznej

-

600 000 z1

- zarzqdzanie kryzysowe

-

108 000 zl

W ramach projektu budZetu wyodrebnione zostaly wynikajqce z ustawy o finansach
publicznych obligatoryjne zadania, a miedzy innymi:
a) Dochody i wydatki na zadania rzqdowe (jest to wymog ustawowy). Na rok 2019
dotacje

na zadania rzqdowe wynoszq 7 939 358 z1 i takq kwote

przeznaczono na wydatki.
b) Dochody i wydatki realizowane w ramach porozumien migdzy jednostkami
samorzqdu terytorialnego.
W naszym przypadku jest to:
- teoretyczna nauka zawodu (porozumienia z innymi powiatami) - kwota ok. 53 tys. zl
- rodziny zastcpcze:
° ponosimy wydatki z tytulu pobytu dzieci z naszego powiatu w innych
samorzadach kwota 509 045z1
° otrzymujemy dotack z innych samorzgdow na utrzymanie dzieci w
rodzinach zastcpczych pochodzacych z innych samorzgdow ( gmina, powiat
) kwota 151 515 zi
- prowadzenie biblioteki z Miastem Pultusk - kwota 220 080 zl
- zadania przebudowy drog, na ktorq zaplanowana jest pomoc finansowa gmin
i tak:
• pomoc finansowa Gminy k‘iercze (300 000 zl) na przebudowg drogi na
odcinku Klukowo — Swierkowo ( tzw. schetynowka ),
• pomoc finansowa Marszalka - kwota 2 064 752 zl na przebudowc drogi ul.
Mickiewicza — Lipniki Stare,
d) dotacje dla szkol i placowek niepublicznych
(w naszym przypadku sq to szkoly: licea ogolnoksztalcqce dla doroslych i mlodzieZy,
policealne szkoly dla doroslych oraz niepubliczna Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna) - kwota ogolem: 925 351 zl,
e) dotacja dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finansow publicznych
W naszym przypadku jest to:
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- dotacja ( 64 020 z1) na nieodplatna pomoc prawnq oraz na zadania z zakresu
edukacji prawnej.
Przekazujac projekt bud2etu na rok 2019, w imieniu wlasnym jak rownieZ Zarzqdu
Powiatu prosze o jego uchwalenie, wraz z autopoprawkami, kt6re przedstawic w
jednym z kolejnych punktOw obrad.

Przewodniczqcy Rady zarzadzil przystqpienie do realizacji punktu 10„B" porzadku
Sesji przedstawienie opinii komisji oraz wnioskow radnych,
Przewodniczacy Rady poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczenstwa — Pana
Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji.
Pan M.Barszcz Przewodniczqcy Komisji Bezpieczeristwa poinformowal, iz Komisja
Bezpieczeristwa obradowala w dniu 6 grudnia 2018r. Komisja zapoznala sic z
projektem uchwaly bud2etowej oraz wieloletniq prognozq fmansowq.
Podczas komisji, Radni dyskutowali na nastcpujace tematy:
- wysokoki §rodkow finansowych wydatkowanych na budowe drug powiatowych w
2018r. oraz planowanych do wydatkowania na 2019r.,
- rozwaZenia moZliwoki poprawy warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzadu
Drog Powiatowych - zwracajqc uwagg na koniecznok przeanalizowania zasobOw
powiatu lub te2 zakupu dzialki pod ww. potrzeby,
- zakupu samochodu osobowego zarowno dla Zarzqdu Drog Powiatowych jak i dla
Starostwa Powiatowego.
Komisja jednoglo§nie przyjela wnioski o nastepujqcej treki:
1)

zakup samochodu osobowego dla Zarzadu Dr6g Powiatowych

2)

poprawa warunkOw bazy Obwodu Drogowego Zarzadu Drog Powiatowych

3)

zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego

Komisja Bezpieczeristwa pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly bud2etowej na
2019r.
Przewodniczqcy Rady poprosil Przewodniczqc4 Komisji Spraw Spolecznych — Paniq
Krystyne Estkowska o przedstawienie opinii Komisji.
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Pani K. Estkowska Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych- poinformowala, i2
Komisja Spraw Spolecznych na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018r. omowila
projekt uchwaly budZetowej na 2019r. wraz z wieloletniq prognozq finansowq.
Podczas posiedzenia komisji radni omowili plan zadan inwestycyjnych na 2019r.
wraz z informacjq o moZliwoki pozyskania §rodkow zewnctrznych na ich realizacje
a w szczegolno§ci mowa byla o:
a)

budowie sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy ZS im. B. Prusa w

Pultusku,
b)

budowie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej,

c)

kontynuacji budowy drogi na odc. ul. Mickiewicza,

d)

budowie chodnikow i §cieZek rowerowych w zakresie dr6g powiatowych w

mie§cie Pultusk - ul. Jana Pawla II, ul Tysiqclecia i ul. Bartodziejska,
e)

moZliwo§6 zioZenia wnioskow drogowych w ramach tzw. „FOGR" oraz

subwencji ogOlnej budZetu panstwa tzw. mostowka.
Kolejnymi sprawami poruszanymi przez radnych bylo zadluZenie powiatu na koniec
2018r. oraz prognozowany dlug powiatu na 2019r. oraz struktury budzetu powiatu ze
szczegolnym uwzglcdnieniem subwencji, dotacji, dochodow wlasnych.
Komisja Spraw Spolecznych pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly budZetowej
na 2019r.

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcq Komisji Polityki Regionalnej i Promocji —
Paniq Malgorzatc Chelstowskq o przedstawienie opinii Komisji.
Pani M.Chelstowska - Przewodnicwa Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
poinformowala, 2e Komisja Polityki Regionalnej i Promocji obradowala w dniu 6
grudnia 2018r. Komisja zapoznala sic z projektem uchwaly bud2etowej oraz
wieloletniq prognozq finansowq.
Podczas komisji, Radni dyskutowali nt.
- wysokoki grodkow finansowych wydatkowanych na budowc drog powiatowych w
2018r. oraz planowanych do wydatkowania na 2019r.,
- rozwaZenia moZliwogci poprawy warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzqdu
DrOg Powiatowych - zwracajqc uwage na koniecznoge przeanalizowania zasob6w
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powiatu lub teZ zakupu dzialki pod ww. potrzeby,
- zakupu samochodu osobowego zarOwno dla Zarzqdu Drog Powiatowych jak i dla
Starostwa Powiatowego.
Komisja jednoglo§nie przyjela wnioski o nastepujqcej tre§ci:
1)

zakup samochodu osobowego dla Zarzqdu Drog Powiatowych

2)

poprawa warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzqdu DrOg Powiatowych

3)

zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly
budZetowej na 2019r.
Przewodniczqcy Rady poprosil Przewodniczqcego Komisji BudZetu i Finansow —
Pana Wojciecha Zukowskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Pan Wojciech Zukowski

Przewodniczqcy Komisji Budzetu i Finansow

poinformowala, Ze Komisja Budzetu i Finansow na posiedzeniu w dniu 6 grudnia
2018r. omowila projekt uchwaly budZetowej na 2019r. wraz z wieloletniq prognozq
finansowq.
Podczas posiedzenia komisji radni omowili plan zadan inwestycyjnych na 2019r.
wraz z informacjq o moZliwo§ci pozyskania §rodkow zewnetrznych na ich realizacje.
W szczegolnoki radni pytali o
f)

budowy sali gimnastycznej i boisko wielofunkcyjne przy ZS im. B. Prusa w

Pultusku,
g)

budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej,

h)

kontynuacje budowy drogi na odc. ul. Mickiewicza,

i)

budowy chodnikow i gcieZek rowerowych w zakresie dr6g powiatowych w

mie§cie Pultusk - ul. Jana Pawla II, ul Tysiqclecia i ul. Bartodziejska,
j)

moZliwo§e zlo2enia wnioskow drogowych w ramach tzw. „FOGR" oraz

subwencji ogolnej budZetu patistwa tzw. mostowka.
Kolejne sprawy poruszane przez radnych to:
- zadlu2enie powiatu na koniec 2018r. oraz prognozowany dlug powiatu na 2019r.
-

struktury budzetu powiatu ze szczegolnym uwzglednieniem subwencji, dotacji,

dochodow wlasnych
Komisja Budzetu i Finansow pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly budZetowej
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na 2019r. Nastepnie Komisja BudZetu i Finansow na posiedzeniu w dniu 17 grudnia
2018r. po wysluchaniu opinii Komisji wyrazila pozytywnq opinie o projekcie
uchwaly budzetowej na 2019r.
Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„C" porzjdku
Sesji odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Przewodniczqcy Rady zwrocil sic do Skarbnika Powiatu aby w jego imieniu
przedstawila opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Skarbnik Powiatu przedstawila Uchwalc Nr Ci.387.2018 Skladu Orzekajqcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie
wydania opinii o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego projekcie uchwaly
budZetowej na 2019 rok oraz moZliwo§ci sfinansowania deficytu, ktora stanowi
zalqcznik do protokolu Sesji.
Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„D"
przedstawienie stanowiska Zarzqdu w sprawie: opinii i wnioskow radnych,
Przewodniczqcy Rady poprosil Starostc Pultuskiego o zabranie glosu.
Starosta Pultuski Pan Jan Zalewski poinformowal, Ze na posiedzeniach w dniu
6 grudnia 2018 r. Komisje Rady Powiatu — wyrazily pozytywnq opinie o projekcie
uchwaly budZetowej na 2019 rok.
Na Komisji Polityki Regionalnej i Promocji oraz Komisji Bezpieczeristwa
przedstawione zostaly i przyjete jednoglo§nie nastepuhce wnioski:
1. Zakup samochodu osobowego dla Zarzqdu Dr6g Powiatowych.
2. Poprawa warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzqdu Drog Powiatowych.
3. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego.
Zarzqd rozpatrzyl zgloszone wnioski i podjql decyzjc.
Ad. 1. Zakup samochodu dla Zarzadu Drog Powiatowych;
Zarzqd akceptuje potrzebc zakupu i proponuje zakupie go w trakcie roku
budZetowego w ramach planu finansowego jednostki, lub ewentualnie zwickszajqc
ten plan — je§li zajdzie taka potrzeba.
Ad. 2. Baza lokalowa Zarzadu Dreg Powiatowych;
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Poprawa bazy lokalowej wymaga szczegolowego rozeznania i analizy zasobow
powiatu lub ewentualnie rozwaZenia zakupu dzialki dla przygotowania odpowiednich
warunkow technicznych i socjalnych.
Przygotowanie zadania do realizacji wymaga odpowiedniego horyzontu czasowego.
Zarzqd popiera wniosek i rozpocznie przygotowanie tematu do realizacji.
Ad. 3. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego;
Zarzqd Powiatu popiera wniosek Komisji i przystqpi do przygotowania zadania do
realizacji w I polroczu 2019 roku.
Ponadto informuje, 2e Zarzqd Powiatu przyjql nastcpujqce autopoprawki do bud2etu:
1. Wprowadzenie do realizacji zadania: dofinansowanie kosztow dzialalnoki
Warsztatow Terapii Zajcciowej.
Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „Jan — Pol" prowadzqce Warsztaty Terapii
Zajeciowej, dzialajqce do tej port' w powiecie nowodworskim — miejscowo§e Stare
Piekirogi, zmienilo lokalizacje prowadzenia dzialalnoki. Warsztaty na podstawie
umowy uZyczenia nieruchomoki z dn. 16 paidziernika 2018 r. zawartej pomiedzy
Gminq Swiercze a Prezesem Stowarzyszenia prowadzone sq w budynku po bylej
Szkole Podstawowej w Swieszewie gm. Swiercze.
W §wietle obowiqzujqcych przepisow jak rownieZ umowy trojstronnej podpisanej
pomiedzy Zarzq.dem Powiatu Nowodworskiego, Zarzqdem Powiatu Pultuskiego i
Stowarzyszeniem „Jan — Pol" od 1 stycznia 2019 r. zadanie realizowane bedzie przez
powiat pultuski.
Lqczne naklady na realizacjc zadania w 2019 roku ogolem: 790 934 zi, w tym:
• Srodki PFRON — 711 840 z1,
• Srodki w ramach budZetu powiatu — 79 094 zi, z tego:
— Srodki wlasne powiatu — 17 796 z1,
— Srodki z innych powiat6w w ramach porozumien — 61 298 A.
2. Wprowadzenie zadania w sprawie: zabezpieczenia kosztow zwiqzanych z
zapewnieniem odpowiednich warunkow oczekiwania na polqczenia
autobusowe w okresie od 1 stycznia 2019 r. do czasu oddania przez powiat
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inwestycji pod nazwq „Budowa tymczasowego budynku poczekalni
autobusowej w Pultusku".
Autopoprawka polega na wprowadzeniu do projektu budzetu na 2019 rok.
Dzial 600 — transport i 1qczno§6
Rozdzial 60095 — pozostala dzialalnok
paragraf 4260 — zakup energii elektrycznej 4 000 zi
paragraf 4300 — zakup uslug pozostalych 3 100 zi (tj. sanitariaty przenos'ne -szt. 2)
OgOlem

7 100 zi

Sq to koszty partycypacji w kosztach utrzymania pawilonu zakupionego przez gmine
z przeznaczeniem na miejsce oczekiwania podro2nych na autobus.
Koszty ponoszone bcdq na podstawie zawartego porozumienia pomicdzy Gminq
Pultusk a Powiatem, ktore bylo przedmiotem dzisiejszej Sesji.
Przedstawiajqc povvy2sze, w imieniu Zarzqdu Powiatu proszy o podjycie uchwaly
bud2etowej wraz z przedstawionymi autopoprawkami.
Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„E"
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeglosowanie.
Przewodniczqcy Rady — otworzyl dyskusje nad przedstawionym projektem bud2etu
wraz z autopoprawkami.
Radny K. Lachmatiski- cyt. „odno§nie autopoprawek, bo na Komisji Polityki
Regionalnej nie bylo m6wione o tym, co wnosimy jegi chodzi o autopoprawki i radni
uczestniczqcy w Komisjach Bezpieczetistwa. Mam pytanie jakim dysponuje
samochodem w tej chwili Zarzqd drog Powiatowych?
Starosta Pultuski- cyt." Samochod Daewoo Lanos , ktory ma 20 lat , mo2ria 2e nie
przydatny ju2 do poruszania sic"
Radny K. Lachmatiski- cyt. „je§li chodzi o przeniesienie siedziby Zarzqdu DrOg
Powiatowych to Pan Starosta ma jaki§ pomysl ?"
Starosta Pultuski- cyt." Rozwa2aEmy ju2 takie dzialania w poprzedniej kadencji
wiemy tylko, 2e taka potrzeba jest, bo to budynki w ktorych dzi§ znajduje sic Zarzqd
Drog Powiatowych — magazyny po prostu zagra2ajq Zyciu tych ludzi „
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Radny K. Lachmanski- cyt. „jaki jest pana pomysi?"
Starosta Pultuski- cyt. „Moj pomysi jest taki , z tego co sic rozeznali§my, bo nie
chcielibymy przenosie bazy poza miasto Pultusk, bo to wtedy podnosi koszty i
transportu i muszq sic przemieszczae pracownicy , bylo juZ tak ze chwilowo byla
baza przeniesiona cze§ciowo do Oldak do Domu Pomocy Spolecznej i my§le, ze to
byl zly pomysl. Pracownik musial jechae do Oldak, nastepnie przemieszczal sic..."
Radny K. Lachmanski- cyt. „jaki, perspektywistycznie jest pana pomysl?
Starosta Pultuski- cyt. „bcdq prowadzone rozmowy z miastem Pultusk ale rOwnieZ
bedziemy szukali lokalizacji gdzie taka baza moglaby powstae bo garaZe do
przechowywania sprzetu czy nawet §rodkow roZnych to jedno ale opr6cz tego musi
powstae pomieszczenie socjalne."
Radny K. Lachmanski- cyt. „a je§li chodzi o samoch6d dla Urzedu Starostwa
Powiatowego, to w jakim jest stanie, bo widz ze jeZdzi"
Starosta Pultuski- cyt. „stan jest §redni, samochod ma 13 lat , przejechane ok 300 tys.
km. Juz dwa razy wracali§my na lawecie z Warszawy take tak to juZ jest."
Radny K. Lachmanski- cyt. „a mote Zeby byla oszczednok to mote polqczye Zarzqd
Drog i Starostwo? ZnaleZe rozwiqzanie bo pewnie ....bo jak dobrze zrozumialem, to
samochod dla ZDP to §rodki ma Zarzqd Drog Powiatowych znaleZe w swoim
budZecie? Tak wynikalo z Pana uzasadnienie do zmian"
Starosta Pultuski- cyt." Je§li Pan Dyrektor bedzie mial problem Zeby
wygospodarowae takie §rodki to Zarzqd doloZy do budZetu"
Radny K. Lachmanski- cyt. „a sq jakieg Zrodla finansowania? „
Starosta Pultuski- cyt. "zaloZmy z nadwyZki budZetowej za 2018 rok"
Radny K. Lachmariski- cyt. „i to jest gospodarno§e"
Starosta Pultuski- cyt. "a to jest niegospodarno§e"?
Radny K. Lachmanski- cyt." Ja my§lalem, ze budZet powinien sic zamknqe zerem.
Tak sic planuje budzet , budZet powinnigmy zamykae zgodnie z planem a myle, ze
plan powinien sic zamykae w okolicy zera. No tak ale nie rozmawiamy dzi§ na temat
wykonania budZetu wiec mote weZmy pod rozwage jako§ kompleksowo to dwa
rozwiqzania juz jakby nie wchodzqc w szczegoly, bo jakby siedziby nie ma, nie chce
pytae Zeby nie przedluZae o stan sprzetu, czy jaki jest sprzct w tej chwili w
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posiadaniu Zarz4du Drog Powiatowych, bo ja my§lc jakby§my podeszli do tego
kompleksowo. Zeby§my te dwa zakupy wzieli pod uwage jako jeden wykorzystujqc
w tej chwili samochOd powiatu, Starostwa Powiatowego"
Starosta Pultuski- cyt. „samochOd Starostwa Powiatowego obsluguje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie , to nie jest tylko zakup samochodu dla Starostwa ale
take trudno byloby pogodzie aby jeden samochod obslugiwal i Starostwo
Powiatowe i Zarzqd Drog Powiatowych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"
Radny K. Lachmatiski- cyt." ale mote z jaki§ 2rodel finansowych, mote sq jakie§
zewnetrzne moZliwo§ci, mote poszukao moZliwo§ci Zeby Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie lqcznie z Domem Pomocy Spolecznej, mote jako tak polqczy6
2eby wykaza6 takq wieksza troskq o finanse"
Starosta Pultuski- cyt. „samochody ktore sq wspolfinansowane z PFRON bo my§lc,
Ze Pan radny ma na my§li takie samochody dla Domu Pomocy Spolecznej to jest
koszt 160 tys. zl. a my§lc, Ze §redniej klasy samochod dla Zarzqdu DrOg
powiatowych to bcdzie 60tys. zl. i nie duo wickszy dla Starostwa Powiatowego wicc
my§lc, ze lepiej kupie dwa samochody §redniej klasy jak jeden za 160 tys. zl. takie
jest moje zdanie.,,
Radny K. Lachmaliski- cyt." Ale wykorzystujqc ten samoch6d wla§nie za 160 tys zl.
wykorzystujemy take do przewoZenia osOb niepelnosprawnych, czy mote by6
wykorzystywany przez wlagnie DPS , my§le, ze moZliwo§ci ma znacznie wieksze. „
Starosta Pultuski- cyt. „to nie do kofica jest zgodne z prawem Zeby samochOd
zakupiony zez dofinansowanie PFRON byl wykorzystywany. Dobre sq intencje pana
radnego ale ... „
Radny K. Lachmanski- cyt. „moZe poszuka6 rozwiqzania ktore mote bardziej
troszczy sic..."
Starosta Pultuski- cyt. „zastanowimy sic na leasingem"
Radna K.Estkowska- cyt. „ja mam pytanie poniewa2 sila reformy przechowuj w tym
roku na nasze szkoly czyli ponadgimnazjalne . Mam pytanie , przy analizie §rodkOw
przeznaczonych na dziele o§wiata i wychowanie. Chcialam zapyta6 czy te §rodki
ujmujq teZ wszystkie dzialania dostosowawcze , czy sq zabezpieczone §rodki na to
czyli wyposaZenie pracowni, zakup lawek, krzesel, modernizacje pomieszczen, toalet
34

itd. trudno teraz powiedziee jak bedzie rekrutacja przebiegala natomiast w momencie
gdyby byla taka konieczno§e Zeby wypadla nam zmianowo§e . Mam nadzieje, ze
takiej sytuacji nie bedzie ale tez koszty obslugi generalnie chodzi mi o zabezpieczone
§rodki na dostosowania, bo jak analizowalam projekt budZetu, to w rezerwie celowej
mamy ujete §rodki na wydatki bie2qce w tym regulacje wynagrodzeri na
poszczegolnych stopniach awansu zawodowego. W ostatnim czasie dostajemy duzo
informacji je§li chodzi i o wsparcie samorzqdow je§li chodzi o wprowadzenia
reformy i tez mam takq wiedze na temat kompleksowego wsparcia dla samorzqdow
ktOre bedzie zawieralo komponent finansowy z rezerwy o§wiatowej, z rezerwy
ogolnej i czy ju2 takq widze mamy jak bedzie wyglqdalo to wsparcie? Bo ta czek
subwencji o§wiatowej ktora byla po stronie szkol podstawowych i
ponadgimnazjalnych, czyli tarn gdzie organem prowadzqcym jest miasto w miejsce
tych gimnazjalnych klas , ktore ju2 odchodzq cala ta subwencja miala przejk na
strong organu prowadzqcego czyli powiatow . Pytanie moje, czy to juZ jest
odczuwalne, ze ta subwencja jest zwiekszona i te §rodki jakie wplynely ju2 czy nie?
Jeszcze tylko jedno pytanie, bo rozmawiali§my o Sali gimnastycznej , przynajmniej
mamy to w projekcie jeZeli chodzi o ZS im. B.Prusa i tak sic zastanawiam to jest
duty teren, czy brana byla pod uwage pelnowymiarowa hala , bo w powiecie w
zadnej szkole nie mammy pelnowymiarowej hali do dyspozycji szkOlponadgimnazjalnych . Czy brana byla pod uwage i ta dotacja chyba 50% , czy to ju2 ,
czy sq §rodki ktore sq. zapewnione w bud2ecie czy jest to w granicach projektu
dopiero ? czy takie przymiarki byly robione czy jest moZliwo§e postawienia ogole
takiej pelnowymiarowej hali na terenie nale2qcym do szkoly Boleslawa Prusa ?
Wicestarosta B. JoZwiak — cyt. „ odpowiem na pierwsze pytanie je§li chodzi o
finansowanie naszych szkol i zabezpieczenie §rodkow w budZecie. Je§li chodzi o
zwickszenie , czyli wieksza subwencje, to do ubieglego roku jest to 1,5 min zi wiecej
je§li chodzi o subwencje. Natomiast te §rodki sq. zdecydowanie niewystarczajqce . W
tym budzecie nie mamy zaplanowanych jeszcze §rodkow na remonty i dostosowanie
pomieszczen w szklach do liczby uczniow . Chcemy skorzystae wla§nie z
dofinansowania jakie zaproponowalo nam Ministerstwo, czekamy na miesiqc marzec
kiedy bedzie podjeta uchwala budZetowa, z pewnokiq skorzystamy . My§le, ze tutaj
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glownie skupimy sic na ZS im. J.Ruszkowskiego, chcemy to wyremontowae
pomieszczenia po warsztatach do zajee praktycznych ktore sq niewykorzystywane .
rOwnieZ chcemy zastosowae lazienki, korytarze i boisko. Mam nadzieje, ze po prostu
uda nam sic to zrealizowae. Mamy kosztorysy przygotowane , take czekamy na
informacje w marcu i dostosujemy wtedy bud2et do potrzeb. Chcemy jak najwiccej
pozyskao tych §rodkow z zewnqtrz ale nasza §wiadomo§e jest tutaj ogromna i
bedziemy starali sic aby te pomieszczenia dla uczniow byly przygotowane na
przyzwoitym poziomie. Je§li chodzi o ZS im. B. Prusa tutaj jak paristwo wiecie
przygotowywany jest rownie2 projekt je§li chodzi o przebudowe tej szkoly i
poddasza . Mam nadzieje, Ze uda nam sic pozyskao §rodki od konserwatora
zabytkow i bedziemy tutaj sukcesywnie poniewa2 bedzie to kosztowna inwestycja
wiec nie zrobimy jej w ciqgu jednego roku ale sukcesywnie bedziemy chcieli te
warunki poprawie . Je§li chodzi o sale gimnastycznq , to nie bedzie to sala
pelnowymiarowa , bedzie to porownywalna sala do tej, ktOra jest przy LO , poniewaz
rownie2 chcemy stworzye uczniom warunki aby tez powstalo boisko na zewnqtrz
dlatego te2 bedzie to porownywalna sala. Je§li chodzi o §rodki to nie mamy jeszcze
informacji . w tym roku rzecz jest niebywala , jest dune opo2nienie je§li chodzi o
rozpatrzenie tego konkursu , wnioski byly skladane do korica marca. Te informacje
byly najcze§ciej w miesiqcu maju i czerwcu , w chwili obecnej dopiero sq informacje,
naplywajq na strong internetowq je§li chodzi o ...w miesiqcu grudniu . jako powiat
pultuski nie mieli§my zadnego pytania o uzupelnienie dokumentacji, Zadnych
bledow ani merytorycznych ani formalnych , nie ma nas na likie rankingowej.
Wniosek byl zloZony w marcu na wiosne, je§li nie dostaniemy dofinansowania to na
pewno powtorzymy wniosek. I zloZymy go ponownie w roku 2019.
Radny K. Lachmariski-cyt." wniosek zostal zloZony w marcu i nie ma odpowiedzi?„
Wicestarosta B. Jokwiak — cyt. „ Nie ma, nie mamy odpowiedzi. „
Radna K.Estkowska- cyt."ja to przeglqdalam i tam rzeczywi§cie sq....I/
Wicestarosta B. Jo2wiak — cyt. „sq, bylo duo gmin , sq powiaty pojedyncze,
natomiast naszego powiatu nie ma. Dziwi nas ten fakt bo jak sic sklada wniosek to
pierwsze sq jakie§ uwagi formalne je§li sq jakie§ bledy. Nie mieli§my zadnego pisma
je§li chodzi o jakie§ uchybienia formalne , nastepnie merytoryczne i rownie2 nie
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mieli§my Zadnego pisma oficjalnego ani teZ Zadnej informacji wicc uznajemy, ze
wniosek zostal zloZony prawidlowo ale bye mote z barku §rodkow nie otrzymany
dofinansowania. Czekamy na informacje zwrotna z niecierpliwo§ciq. A postaramy
sic to szkoly przystosowae na przyzwoitym poziomie aczkolwiek Pani Minister
Edukacji wszystkich uspokajala , ze szkoly sq przygotowane , ja nie ukrywam ze
troszkc sic boje bo w naszych szkolach jest wiele potrzeb jak panstwo widzicie jak
zawsze chodzimy i oglqdamy z poczqtkiem roku szkolnego, wiec brak6w jest
naprawde duzo. Nie bedziemy w stanie tego wykonae na pewno w ciqgu jednego
roku, tego jestem pewna. Dzickuje bardzo „
Radny K. Lachmanski-cyt."projekt obejmuje na poddaszu , remont poddasza w
Prusie, tak? czy tam przewidziane sq izby lekcyjne? „
Wicestarosta B. .Wwiak — cyt. „tak, sq. tam klasy lekcyjne , toalety i pomieszczenie
gospodarcze i oczywi§cie wiqZe sic to z przebudowq klatki „
Radny K. Lachmanski-cyt." No tak ale to jest jakby oddzielnie projekt niZ hala"
Wicestarosta B. J62wiak — cyt. „tak, oddzielny projekt, drugi projekt"
Radny K. Lachmanski-cyt." A mam pytanie zmierzajqc tak do tego pytania
Pani radnej Estkowskiej , po co tutaj pytanie o to pelnowymiarowq halt, zwrOemy
uwagg ze nie ma pelnowymiarowej hali w powiecie w ktOrej moZemy rozgrywae
zawody. Tak przynajmniej slysze od nauczycieli wychowania fizycznego"`
Starosta Pultuski- cyt. „w powiecie to jest"
Radny K. Lachmanski-cyt." Ale w szkole kt6rej organem prowadzqcym jest powiat
pultuski"
Starosta Pultuski- cyt. „sq. to ograniczenia tak jak Pani Wicestarosta powiedziala je§li
chodzi o teren ale rownieZ wybudowanie pelnowymiarowej hali to jest koszt ok 10
min zl. a my chcemy wybudowae i sale i boisko wielofunkcyjne za ok 5 min z.
utrzymanie to teZ sq. koszty czy jest naprawde taka potrzeba Zeby byla
pelnowymiarowa hala? Przeciez moZemy wspolpracowae i wspolpracujemy z
miastem, my§lc ,ze je§li bedzie taka potrzeba to jedna ze szkol je§li bedzie taka
potrzeba nam uZyczy tej Sali na kilka godzin czy dni. Na dzien dzisiejszy jest
wykonany projekt i jest pozwolenie na budowe i trzeba by wycofae wniosek ,
poprawie projekt i pozwolenie na budowe "
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Wicestarosta B. J&wiak — cyt. „to jest projekt i na sale i na boisko lqcznie."
Starosta Pultuski- cyt. „ 4,5 min z1 to jest sala i 3,5 min zi to poddasze. Projekty
wahajq sic od 1 do 2%."
Wicestarosta B. J62Wiak — cyt. „pewnie panstwo wiecie, ze wyremontowanie takiej
szkoly jak ZS im. B.Prusa to inwestycja bardzo kosztowana. Jest to zabytek i tak
naprawdc w mojej ocenie to te §rodki na te zabytki powinny bye zdecydowanie
wy2sze a inwestycje powinny bye nie jednoroczne a dwuletnie , poniewa2 samorzqd
powiatowy nie jest w stanie u&wignqe takiej inwestycji samodzielnie zachowujqc
wszystkie przepisy ramowe je§li chodzi o konserwatora zabytkOw a nie wyobraZam
sobie 2eby to sala stala pusta i niszczala skoro to wszystko jest w centrum miasta .
uwa2am ze moze malymi kroczkami uda nam sic tq szkole wyremontowae Zeby
sluZyla jeszcze na wiele pokoleti".
Radny P.Brodzki- cyt. „jeszcze w sprawie tej sali i planowanej budowy boiska przy
Prusie. Chcialbym te2 zwrocie uwage na to z czego bedzie wykonane boisko
wielofunkcyjne, poniewaz przy naszych szkolach , w naszym miekie powstalo
szereg boisk wielofunkcyjnych o bardzo niepraktycznej i niebezpiecznej nawierzchni,
sq to zazwyczaj nawierzchnie skierowane do wszystkich dyscyplin sportu czyli tak
naprawde do zadnej , je2eli chodzi o siatkowke, koszykOwke czy pilke recznq jest
praktycznie niemoZliwe Zeby grae na tych nawierzchniach chocia2by ze wzgledu na
piasek ktOry jest specjalnie wysypany i tak naprawde na tych boiskach w 99% gra sic
jedynie w pilke noZ,n4. Dlatego je2eli bylaby taka mo2liwo§e 2eby miee jeszcze
wplyw na rodzaj powierzchni polo2onej przy szkole kt6ra jest te2 bardzo blika
mojemu sercu take jak moZna by bylo pomylee o tym i moze skonsultowae jeszcze
z wuefistami czy rzeczywikie nie lepiej by bylo i bezpieczniej tak naprawde dla
uczniOw zrobie te boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy ktOra jest mickkie i na
ktorym komfortowo moZna wia§nie grae w tq dyscyplinc ktorq sic gra na zewnqtrz bo
tak naprawde z podstawy programowej mamy cztery dyscypliny zespolowe czyli
pilka reczna, pilka koszykowa, pilka siatkowa ktorej zawody sq rozgrywane w grodku
i czwarta pilka noZna, ktorej zawody sq rozgrywane na zewnqtrz bo rownie2 w hali
ale przede wszystkim na zewnqtrz dlatego tutaj taki wniosek je§li by§my mogli przy
kolejnej inwestycji w naszym miekie uniknqe takiego bledu, tak mi sic wydaje
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chociaZ z perspektywy nauczyciela wychowania fizycznego to byloby bardzo dobrze.
Jeszcze chcialem palistwu przy okazji uchwalania budZetu zwrOcie uwage o pilnej
potrzebie powstania w Pultusku boiska pelnowymiarowego ze sztucznej trawy ktore
bcdzie siu2ye mieszkancom calego powiatu pultuskiego. Chcialbym troszke
zarysowae ten problem wszystkich druzyn funkcjonujqcych na terenie naszego
powiatu ktOre maja brak moZliwo§ci trenowania praktycznie przez poi roku,
poniewaZ w okresie jesienno-zimowym te warunki atmosferyczne nie pozwalajq na
trenowania na tych boiskach kt6rymi dysponujemy na terenie powiatu pultuskiego.
Dlatego wiekszok zespolow i dru2yn trenuje sic w halach , trening w hali nigdy nie
odda treningu na zwyklym boisku a poza tym je§li wszystkie zespoly chcialyby
zrealizowae plan treningowy to tak naprawdc musialyby zahe wszystkie hale
calkowicie a przecie2 hale powinny siu2ye nie tylko jakiemu§ jednemu §rodowiskowi
dlatego powstanie takiego boiska by roz1u2nilo korzystanie z tych hal i ten problem o
ktorym mowic nie dotycz jakiej§ garstki milo§nikow pilki tylko dotyczy sze§ciu
klubow ktore zrzeszajq tak naprawdc w naszym powiecie blisko 600 zawodnikow i
zawodniczek. Jest to ogromna liczba sportowcow, nie wiem czy Paristwo wiedzq , w
naszym samym pultusku funkcjonuje Nadnarwianka Pultusk, Miode Orly
Nadnarwianki Pultusk, Fux Brix Pultusk. W powiedzie jeszcze GKS Pokrzywnica,
GKS Swiercze oraz Zespol GKS Pniewo i te wszystkie kluby reprezentujq nasz rejon
tak naprawdc w rozgrywkach Polskiego Zwiqzku Pilki NoZnej na szczeblu
wojewodzkim oraz okrcgu ciechanowsko-ostrolcckiego a przy okazji trzeba
zaznaczye, ze nasi zawodnicy trafili a2 do ekstraklasy i do mlodziezowych
reprezentacji Polski. Mowie o tym te2, poniewa2 to rola klubow sportowych w
naszym regionie ze wzgledu na czasy jakie nastepujq jest teraz waZniejsze bo tak
naprawde chodzi przede wszystkim o wychowanie dzieci i mlodziezy w sporcie i
poprzez sport. Tak naprawdc ma to istotne znaczenie dla zdrowia i prawidlowego
rozwoju psychofizycznego kolejnych naszych pokolen naszego regionu. Dzieki tej
inwestycji na pewno ulatwimy funkcjonowanie klubom a poi tysiqca sportowcow w
powiecie bedzie moglo przez praktyczni okrqgly rok podnosie swoje umiejetno§ci i
rozwijae swojq pasje. My§lc, ze warto poszukae §rodkow na wia§nie takq inwestycje,
poniewa2 z naszej ziemi w ostatnim czasie wyszlo kilku naprawdc znakomitych
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pilkarzy chocia2by Arkadiusz Malarz z Legii Warszawa , Daniel Pik- 17-letni
zawodnik ktory w zeszlym roku zadebiutowal w ekstraklasie w Krakowi Krakow.
Tomasz WeIna byly zawodnik Polonii Warszawa ekstraklasowej, teraz gra w Widzew
Lod2 , Piotr Cichocki podwOjny Mistrz Polski Juniorow z Legii Warszawa, teraz
przebija sic do zespolu czy Jakub Kisiel zawodnik Polonii Warszawa powolywany do
Reprezentacji Polski . Mowie o tym dlatego bo jest to problem mi blisko poniewa2 z
pilkq non jestem zwiqzany od dluZszego czasu i tak naprawdc mijajq kolejne
dziesieciolecia a to osoby skupione wokol pilki ciqgle slyszq o planach i o budowie
tego boiska. Dlatego mote wykorzystujqc takq dobrq przychylnok Ministerstwa
Sportu i Rekreacji ktore w ostatnim czasie dofinansowuje w ostatnim czasie w kraju
szereg inwestycji zwiqzanych z poprawq infrastruktury sportowej bo jest teraz to ria
ukierunkowane, zresztq nawet co widae po inwestycjach przeprowadzonych
chociathy w naszym miekie , mowie o remoncie i budowie hal sportowych. Dlatego
tutaj bylby to mote §wietny prezent na 100-lecie istnienia najstarszego Klubu w
naszym miekie KMS Nadnarwianka Pultusk, ktory bedzie obchodzony juz
niebawem i warto by bylo sic pochylie nad tym problemem i sprobowae znale2e
§rodki kt6re przede wszystkim mozna by bylo pozyskae wia§nie z dofinansowania z
Ministerstwa Sportu i Rekreacji a poza tym sprobowae porozumiee sic z miastem,
poniewaz uwa2am ze takie boisko powinno bye wybudowane na terenie miasta
Pultusk gdzie jest najwicksza ilo§e tych pilkarzy bo ponad 400 os6b wicc mam
nadzieje ze przy wspolpracy z gminq i przy dobrej woli radnych powiatowych i
miasta i gminy Pultusk mozna by bylo takq realizacje przeprowadzie bo lqczna
inwestycja to jest ok 3 min zi . nie jest to jaka§ zawrotna suma. Biorqc pod uwage
cake §rodowisko sportowe wziqlem pod uwagg tylko liczbc trenujqcych , ju2 nie
mowic o rodzicach, kibicach i sympatykach. Jest to naprawde bardzo duZa liczba
ludzi, ktora oczekuje tego od lokalnej wladzy. Dzickuje bardzo".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Prosze bardzo , kontynuujemy dyskusjc , najwa2niejsza
debata budZetowa, bcdziemy na jej podstawie funkcjonowae poza niewielkimi
zmianami caly rok. Prosze czy Pan Starosta czy Pani Wicestarosta sic odniesie do
wniosk6w czy rozwa2an pana radnego Brodzkiego "
Starosta Pultuski- cyt. "nale2y uznae to jako rozwa2ania bo wywod byl bardzo dlugi,
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pewnie potrzeba takiego stadionu jest ale my§le ke dzi§ powiat ma inne potrzeby,
bardziej potrzebne. Tak jak wspomniala Pani Wicestarosta remonty szkol, tak jak
bylo wspomniane keby radni zobaczyli jaki jest stan drug ale tek warto by sic bylo
przej§e po szkolach i zobaczye jakie sa meble, jakie jest wyposa2anie , jakie sq
sanitariaty . tam sq potrzebne bardzo duke pieniqdze. Pan radny wspomnial ze to
moZe bye kwota nawet 3 mln zl. czy 1,5 mln zl z dofinansowaniem to my§lc, ke aby
nasze szkoly schludnie wyglqdaly i przyzwoicie to my§lc, ke jest to kwota na dzien
dzisiejszy nie mow* juk o Prusie Sali i remoncie poddasza bo tam jest kwota ok 8
mln zl. to jeszcze jest nam potrzeba ok 5 mln zl Zeby te szkoly wyglgdaly jak naleZy i
przyzwoicie. Takke pewnie taka potrzeba jest tak jak Pan radny mowi ale czy dzi§
bedzie stae powiat Zeby dolokye 1,5 mln A? obiekty sq ....z miastem....szkoda ke
poprzednicy nie podjeli takiego wspolnego dzialania kilka lat wcze§niej bo budowala
sic sala na poplawach , przy jedynce, przy Liceum. Moke te kilkanakie lat temu
trzeba bylo podjae tak4 decyzje Zeby budowae wspolny jeden obiekt sportowy Zeby
mogli korzystae wszyscy uczniowie. Ale to tez by bylo trudno pogodzie wszystkie
szkoly i wszystkie zajccia lekcyjne na jednym obiekcie. Pewnie potrzeba taka jest ale
nie skladam deklaracji ke w najblikszym czasie jeste§my dolokye kilkaset tysiccy do
takiego obiektu. My§lc, ke te 3 mln zl to jest malo panie radny."
Radny P. Brodzki- cyt."tzn. to jest koszt ok 3 mln zl. np. w Mlawie powstalo boisko
bardzo dobre z atestem FIFA o lqcznej wartoki 3,2 mln zl., to jest ze sztucznym
o§wietleniem i ogrodzeniem tego obiektu. Wiadomo, ke ten obiekt by sluZyl tak
naprawde glownie klubom sportowym ale nie zapominajmy tez jednego ke w tych
klubach sportowych wla§nie ewiczq uczniowie szkOl. To jest czcsto dla nich cale
Zycie i sama liczba pokazuje zainteresowanych dzieci czy starszych os6b czy nawet
kibicow zgromadzonych na meczach Nadnarwianki ke jednak znaczenie tego sportu
w naszym regionie jest bardzo duke. Jestem jakby glosem tego §rodowiska bo z tego
sic wywodzy i bym sic udusil gdybym tego nie powiedzial dlatego jest to bardzo
wane z punktu widzenia rodzicow ktorzy wok 4 dzieci na treningi, ktorzy
po§wiccajq temu tak naprawde cale kycie. W okresie tym jesienno-zimowym
wszystkie mecze musimy rozgrywae albo w Warszawie albo w innych miastach
wynajmujqc boiska , do tego dojeZdZajqc nie ma.* w Pultusku tak naprawde nawet
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jednego malutkiego Orlika. Dlatego jest to potrzeba i naleZy pamietae wlagnie czy
zawody szkolne czy uczniowie mogq rozwijae swoje pasje. Wiadomo ze potrzeb jest
bardzo duzo ale to jest taka potrzeba ktOra jest juZ od bardzo dawien , dawien dawna.
Wszystkie miasta tak naprawde wokol nas juZ tq potrzebc jakby zrealizowaly a my
nadal jeste§my za nimi i nawet nie ma tego w planach. Dlatego ja tutaj jestem i bede
naciskal, jeZeli bydzie taka wola i zgoda innych radnych to uwaZam ze jak
najbardziej taka inwestycja powinna w naszym miekie powstae i tak naprawdc w
niedalekiej przyszloki."
Radny K. Lachmatiski- cyt. „Idqc mote tym tokiem my§lenia ktOrym Pan Pawel
mowil bo my§le, ze Pan Starosta i Pan ran Brodki ma tutaj absolutna racje. Natomiast
kwota 3 min zl., czy to jest duzo czy to jest malo to bym jakby z tym dyskutowal.
Natomiast my§le, ze moZna tu my§lee o takim ponad regionalnym porozumieniem bo
tu przecieZ gminy. Bo jeZeli mowimy o pelnowymiarowym boisku to chyba boisko w
Zatorach nie spelnia jaki§ takich norm , bo Pawel m6wi o podgrzewanej plycie itd.
natomiast my§le, ze to troche o innym standardzie mowimy bo to Ze kaZdy chlop na
§wiecie kpie pilke to chyba kaZdy wie. JuZ nie patrzqc czy sq sukcesy czy nie wiec
my§le, ze warto by bylo nie przeciqgajqc sic czy racja jest po tej stronie czy po tej
stronie. My§lc, Ze warto by bylo pomy§lee nad tym i jakby sprobowae takiego
porozumienia bo ja my§le, ze to nie chodzi o zajecia dzieci na lekcjach wychowania
fizycznego. Chodzi teZ ale to moZna tak jak plywalniq podzielie tak samo i tym
boiskiem pelnowymiarowym. Poza tym je§li to jest pelnowymiarowe to dla dzieci na
zawody o ile ja tu mote slabo znam, panowie mote bardziej sq. merytoryczni to
moZna to dzielie to boisko na mniejsze boiska, tak jak to sic w Sali gimnastyczne
zajecia organizuje. My§le, Ze ten glos mimo, Ze czasami mowimy Ze to jest zbytek,
przepraszam , moze nie traktujmy tego jako zbytek tylko wia§nie porozumienie gmin.
My§le, ze pomysl Pana radnego jest dobry i moze wszystkich gmin, sprobujmy moze
cos takiego jednak pomy§lee nad takim rozwiqzaniem. Czy to jest duzo czy malo nie
wiem po prostu. Kwota prywatnie to jest bardzo duzo pieniedzy ale wiemy, ze jezeli
cos ma czemu§ sluZye to tez niestety kosztuje. Dzickuje Panie Przewodniczq.cy."
Radna R. Krasucka-cyCja teZ jestem pelna uznania i poparcia dla pana ale sq tez
priorytety o ktOrych tez mowimy. Jestem pewna, Ze Urz4d Miasta te2 skladal wniosek
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do Ministerstwa o naprawc i budowe stadionu, tam byly tez pieniqdze natomiast
gminy nie bylo stae na to Zeby dolokye takie pieniqdze. Make partnerstwo
przyniosloby jaki§ efekt oczywikie tak, je§li bylyby te §rodki zewnetrzne. Natomiast
patrzqc tez jeszcze na plywalnie, ktorq pan Przewodniczqcy poruszyl to powiem tak ,
jest ona rzeczywikie dla wszystkich i to bylo efektem tego, ze ma bye rozwOj
psychofizyczny naszej mlodziezy i teraz niestety to jest tak, Ze ona tak naprawdy nie
jest wykorzystywana w swoich mokliwokiach. Niestety miasto musi ponosie niestety
dofinansowanie i ponosie roknice, doplacao do utrzymania ze wzgledu na to, ze ona
sic nie bilansuje, ja rozumiem, Ze sport sic nie bedzie bilansowal ale to sq bardzo
duke pieniqdze, kt6re trzeba wydatkowae z budZetu naszego. Takze patrzqc na to co
spoleczeristwo chce to wszystkiego natomiast to co Pan Barszcz dzisiaj powiedzial, te
drogi, chodniki to kaZdy moZna powiedziee od urodzenia do staroki korzysta bo to
sq dzieci , rodziny i to jest wazne. Natomiast jak bedzie nas star to oczywikie ze tak
natomiast ten rozwoj naszej mlodzieZy jest bardzo potrzebny natomiast i tak jest
bardzo duzo zrobione z racji tego ze kaZda szkola prawie bedzie miala hale sportowa,
, cokolwiek by nie powiedziee czy mala czy rozmiarowa, czy pelno czy niepelno ale
kaZda ma i te dzieci o kaZdej porze, nawet lat kiedy pada moga, teZ tam skorzystae.
Popieram Pana jeli 1)04 §rodki to jestem za. Bardzo dzickuje."
Z Sali Rady wyszla radna K.Estkowska. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych.
Przewodnicza,cy zarza,dzil glosowanie nad zamknieciem dyskusji:
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

0
Dyskusja zostala zamknieta.

Wicestarosta B. Joiwiak- cyt. „panie Grzegorzu czy moj czytnik jest czyny?"
Informatyk Starostwa- cyt. „tak, jest... §wieci"
Wicestarosta B. Jokwiak- cyt. „bo ja glosowalam a sic nie wy§wietlilo"
Informatyk Starostwa- cyt. „zraz sprawdzimy"
Przewodniczqcy Rady- „przerwa techniczna"
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Przewodniczacy zarzadzil glosowanie nad autopoprawka Zarzgdu dotyczaca
wprowadzenia do realizacji zadania: dofinansowanie kosztow dzialalnoki
Warsztatow Terapii Zajeciowej.
Informatyk Starostwa- cyt. „glosujemy dopiero jak sic za§wieci §wiatelko"
Radny W. Cienkowski- cyt. „juZ wszyscy glosowali."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „system tak nie pokazal."
Informatyk Starostwa- cyt. „Glosujemy dalej, bo nie ma Pani Estkowskiej ktora nie
zglosila wyjkia. Pan Kaczmarczk jest wylqczny bo zglosil.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

0
Autopoprawka zostala przykta.

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad autopoprawkq Zarzqdu dotyczqcq
wprowadzenia do realizacji zadania: dofinansowanie kosztow dzialalnoici
Warsztatow Terapii Zajeciowej.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

0

Autopoprawka zostala przykta.
Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad autopoprawkq Zarzqdu dotyczqcq
wprowadzenia zadania w sprawie: zabezpieczenia kosztow zwiqzanych z
zapewnieniem odpowiednich warunkow oczekiwania na polqczenia autobusowe
w okresie od 1 stycznia 2019r. do czasu oddania przez powiat inwestycji pod
nazwj „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pultusku"
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

0
Autopoprawka zostala przyjcta.

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu 10„F" —
glosowanie nad przyjeciem uchwaly budietowej.
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Przewodniczqcy Rady zwrocil sic do Wiceprzewodniczqcego Rady p. K.
Lachmariskiego o odczytanie tre§ci uchwaly budZetowej na 2019 rok. Nastonie
zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly wraz z przedstawionymi
autopoprawkami.
Za glosowalo

9 radnych

Przeciw

0

Wstrzymalo sic

5 radnych
Uchwala Nr 111/28/2018 zostala podMa

Ad. 11
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjccie uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej.
Z Sali Rady wyszedl radny MBarszcz. Od tej chwili w powiedzeniu uczestniczy
13 radnych.
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 111/29/2018 zostala podjcta.
Na salt/ wrocil radny MBarszcz. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych.

Ad. 12
Przewodniczqcy zarzqdzil przyst4pienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly - stanowisko w sprawie podjecia dzialan w zakresie przejecia i
przekazania w formie darowizn drog powiatowych i gminnych.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „punkt 12 jest punktem, ktory wynikl z wnioskow
Komisji. Jest stanowisko w sprawie podjecia dzialan w zakresie przejecia i
przekazania w formie darowizn drog powiatowych i gminnych. Panstwo z
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materialami otrzymali zal4cznik , jest tam mnostwo dzialek, powierzchni. Generalnie
chodzi o wymianc, tak bym sic wyrazil , dr6g miedzy samorzgdami. Jest to mozliwie
prawnie miedzy gming Pultusk, gminq Gzy a powiatem pultuskim. Wiadomo, ze nie
da sic ekwiwalentu wymienie na tery kwadratowe czy nawet mote hektary to za
mocno powiedziane ale generalnie dyskusja na komisjach to byla taka, Zeby po
prostu usprawnie czc§e naszego powiatu w kontek§cie i najwickszego zakladu w
tej chwili zlokalizowanego w powiecie pultuskim tj. MARDOM. Jest to stara sprawa,
sam sobie glosu udzielilem bo ja „walczylem" swojego czasu Zeby to przej4e ale nie
bylo wtedy klimatu by to wykonae. My§lc, ze jak by§my sic dogadali z gminami to
my oferujemy ze swojej strony ze te drogi wykonamy i po prostu udroZnimy t4 cze§e
naszego powiatu. Uprzejmie informujc takZe, panstwo z poprzedniej kadencji
wiedzq, Ze przetarg z dofinansowaniem dose istotnym Urzedu Marszalkowskiego
czytaj Marszalka na drogg powiatowq. Bulkowo- rondo Sybirakow, czyli koniec
Mickiewicza jest zadaniem dwuletnim. Zostalo zrobione od strony Bulkowa do
krzyZa czyli do granicy Miasta Pultuska i jest to zadanie dwuletnie. W tym roku
bcdzie wykonane do ronda Sybirakow 14cznie z miejscami parkingowymi i §cieZk4
rowerowg do granic Miasta Pultuska bo tam mamy wlasno§e gruntu po lewej stronie
jak sic jedzie w stronc Lipnik. Ze zostala wykonana droga przez gmine Pultusk
dojazdu od naszej drogi powiatowej od bylej szkoly w Lipnikach do Mardomu i
zostalo nam te dwie kwestie od strony Gromina do Mardomu i od strony
Przewodowa gdzie bardziej by to sluZylo my§lc i mieszkaricom ale teZ jest ile§ setek
ludzi ktorzy dojeZdZajg do tegoZ zakladu. Takze myMe, ze jest to powaZna
inwestycja. Powazne zamierzenie ale nasza jako powiatu Panie Starosto , Zarz4dzie
jest jasna deklaracja Ze przy zamianie , dlatego jest forma stanowiska Zeby
rozmawiae na poziomie gminy, radnych i rad a nie urzcdnikow ktorzy mom nam
czasem t4 sprawc poloZye , mowie to wprost, dlatego jest propozycja przyjccia tegoZ
stanowiska. Przepraszam, Ze sobie sam glosu udzielilem . otwieram dyskusjc na ten
temat."
Starosta Pultuski- cyt. „wykorzystujgc Ze jest Pan Kierownik GrOczewski. Bardzo
bym prosil panstwa radnych by wyrazili zgode aby powiedzial kilka slow o RIT,
ktOry jest realizowany dzi§ miedzy powiatem a gminq bo jest wiele pytari."
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Przewodniczqcy Rady-cyt. „ to najpierw przeglosujemy"
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie podjycia dzialan w zakresie przejycia i
przekazania w formie darowizn drug powiatowych i gminnych.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 111/30/2018 zostala podjgta.
Pracownik Urzedu Miasta Pan Andrzej Grqbczewski- cyt. „Szanowni Panstwo RIT
byl planowany w pierwotnej formie tak jak byl zloZony wniosek. W systemie
„zaprojektuj i wybuduj" na podstawie Programu funkcjonalno uZytkowego. Pomimo
kilku pr6b wylonienia wykonawcy okazalo sic ze w tym systemie wykonawcy
vvylonie sic nie da. W zwiqzku z czym zmienilimy formule i to formula byla
uzgadniana z Mazowieckq Jednostkq Wdra2ania Programow Unijnych. Uzyskali§my
takie wstepne potwierdzenie ze zmiana tej formuly jest moZliwa. Aneks niestety
dopiero jutro bedzie podpisany ale aneks zmieniajqcy i formulc i wydluZajqcy czas.
Tzn. ten czas realizacji w pierwszej wersji byl na tyle krotki, ze tez stanowil duty
problem, tzn. po juz przedluZeniu , po wniosku o przedluZenie do czerwca tez byl
nierealny. To co jest teraz to w aneksie to do korica paidziernika. Natomiast stan na
dzien dzisiejszy wyglqda tak, jegi chodzi o ciqg polnoc-poludnie- ul. Jana Pawla,
czek powiatowa, czek gminna i ul. Tysiqclecia mamy wykonany projekt budowlany.
JeZeli chodzi o ulice Wyszyfiskiego jest tam kanalizacja deszczowa i projekt
budowlany przebudowy tej ulicy, jest na ukoficzeniu i do kofica grudnia projekt ten
bedzie zrobiony, wykonany. Jezeli chodzi o drugi ciqg, cigg wschod-zachod — ul.
Slowackiego, ul. Gajkowicza, mamy w tej chwili wylonionego wykonawce. Jeste§my
przed podpisaniem umowy na wykonanie. Dalszy ciqg to jest ul. Bartodziejska , ul.
Graniczna . Tam sytuacja wyglqda w ten sposob ze projekty sq na ukoficzeniu. Ulicy
Barodziejskiej projekt kanalizacji deszczowej byl takim elementem, kt6ry wyburzal
tq procedure projektowania, to jest, projekt powinni§my uzyskae pod koniec tego
roku . Najwickszym problemem na tym ciqgu to jest kanal Borsuki, ktory po zmianie
w tej chwili powstalo Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskiej i uzgodnienie
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wla§nie wykonania przej§cia przez kanal Borsuki stanowi pewien problem. Tutaj
wykonawca stara sic uzyskae uzgodnienie dotyczqce realizacji tego tematu. Takze
zostala nam ulica Bartodziejska , gdzie§ tam w gre wchodzq sprawy wlasno§ciowe.
Natomiast wykonanie tej ulicy na podstawie specjalnej ustawy o realizacji inwestycji
drogowych jest teZ niemoZliwe, w zwiqzku z tym czekamy, wystqpili§my ponownie
do Ministerstwa o potwierdzenie decyzji Wojewody o przej§ciu na wlasno§e dzialek
ktOre sq niezbcdne do realizacji tej inwestycji. Liczymy na to, ze tq odpowied2
uzyskamy niebawem, tam ten wniosek lezy juz dose dlugo w Ministerstwie Rozwoju
ale tutaj gdyby§my to uzyskali to na podstawie tego projektu ktory jest w realizacji
moZliwa by byla realizacja tej ulicy."
Ad. 13
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu.
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem
informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Informacja zostal przyjcta.
Ad. 14
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budietu
powiatu.
Skarbnik Powiatu-cyt." Szanowni Panstwo zmiany uchwal Zarzqdu Powiatu w
sprawie budZetu dwie kadencje zahacza:
- Uchwalq Nr 642/2018 z 26 paidziernika 2018r. Zarzqd Powiatu zwicksza budZet ,
dochody i wydatki o dotacje celowe od Wojewody — kwota lqczna 181 449z1, jak
rownieZ tq uchwalq dzielimy rezerwc o§wiatowq 9400z1, pomoc zdrowotna dla
nauczycieli,
- Uchwala Nr 645/2018z dnia 8 listopada 2018r., zwickszenie budzetu o kwote
22 754z1, sq to dotacje od Wojewody na zadania rzqdowe. Jednocze§nie dotacje na
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zadania wlasne 150 000 zl na DPS,
- Uchwala 652/2018 z dnia 16 listopada 2018r., zwickszamy budZetu powiatu o
kwotc 25 000 zl — dotacja Nadzoru Budowlanego i zmniejszamy dochody i wydatki i
budZet powiatu o 4 104 zl, jest to zmniejszenie dotacji od Wojewody.,
- Uchwala 5/2018 z dnia 23 listopada 2018r., zwiekszamy budZet powiatu o kwotc
1 917 600z1 i sq to dotacje rzqdowe, 4 000 zi„ na zadania z zakresu geodezji, pomoc
dla repatriantow — 1 850 000 zl„ dotacja dla Komendy Powiatowej Stray PoZarnej
55 000 zl i usuwanie skutk6w kleski Zywiolowej 8 600 zl..
- Uchwala Nr 9/2018 z 29 listopada 2018r. zwickszamy plan dochodow i wydatkOw
o 50 662 zl zl jest to skladka zdrowotna na ubezpieczenia zdrowotna, realizuje
Powiatowy Urzqd Pracy,
- uchwala 15/2018 z 15 grudnia 2018r., zwiekszamy te2 budzet powiatu po obu
stronach dochodOw i wydatkow o kwotc 10 382 zl. Jest to tzn. 500+, realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem
informacji na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu powiatu.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Informacja zostal przyjcta.
Ad. 15
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego.
Przewodnicqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
Przewodniczqcy Rady- cyt. pkt. 15, nie czesto sic zdarza, w naszym przypadku raz na
20 lat tj. Podjecie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego. Czy
w tej sprawie kto§ chce zabrae glos?
Radny M.Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczqcy, my bardzo serdecznie Pani Krysi
podziekowali§my za wspolpracc na naszych wspOlnych komisjach ale Zeby nie miee
jaki§ vvyrzutow sumienia to ja sic pytam pani Krysiu tak jak na §lubie czy to jest z
wlasnej i nieprzymuszonej woli?"
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Skarbnik Powiatu- cyt. „tak, przed podjyciem decyzji rozmawialam sama ze sobq
ponad tydzien czasu, no bo naleZalo z kim§ inteligentnym porozmawiae.
Porozmawialam ze sobq i podjylam takq. decyzjy jak dzisiaj jest w porzqdku obrad. To
jest z mojej tylko i vvylqcznie inicjatywy, na moj wniosek zloZony do Pana Starosty."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „PozwOlcie Paristwo ze ja sobie sam glosu udziely i
przedstawie paristwu bo jest to szmat czasu te 20 lat. Taki epizod dla nas znaczqcy ,
powiem paristwu taki epizod ktOrym obijali§my sic wszyscy jako Rada Powiatu 20 lat
w budowie szpitala w Pultusku. Kilka nazwisk przytoczy gdzie pani Skarbnik majqc
wtedy do§Wiadczenie jak dobrze pamiytam ze szpitala wojewodzkiego
specjalistycznego w Ciechanowie przyszla Pani do nas stamtqd na Skarbnika i
zderzyligmy sic wtedy jako mlodzi §wieZo upieczeni rani powiatu ze §cianq jakq bylo
wprowadzenie jednej z reform czyli reformy administracji publicznej i nie
przekazania powiatu pultuskiego w ramach Rozporzqdzenia Rady Ministrow do
inwestycji wprowadzonych przez paristwo. Tylko zostali§my sami po prostu. Ju2 nie
wspomny o tym, ze walczyli§my przez 3 lata zaczynajqc od Ministra Finans6w
koriczqc na Wojewodzie, wielu mlodych jeszcze w sprawie...jak ja zostalem Starostq
to firma zarobila 16 min zl i co konia obchodzi jak sic w6z przewraca. Nie ma lepszej
lokaty jak sq odsetki skarbu parlstwa i nie bylo Pana tej inwestycji przehe bo nikt sic
do niej nie przyznawal a firma po prostu majqc umowe budowala. I szanowni
paristwo przelomowy uwa2am dla nas, pani Skarbnik to bydzie wiedziala o czym ja
mOwiy byl moment ktory, nie wiem czy paristwo pamiytacie , taki byl moment ze
nam minister Zdrowia chcial dae 1,5 min zl. i my§my to zwrocili. Wojna byla taka, ze
po prostu wiecie, jeszcze I kadencja to byl taka, bylo nas 25, byli wszyscy wojtowie,
burmistrzowie byli radnymi . ZacieZne wojsko bylo, no oczywikie ja te2 mialem 8
lat do§wiadczenia w samorzqdzie gminnym, wiyc te2 §wieZakiem nie bylem. Ale do
czego zmierzam Szanowni Paristwo, ze my§.rny dostali 1 min zl od Marszalka
Owczesnego , to byl Kuhniuk niestety i podjcli§my uchwaly, ze te §rodki finansowe
weZmiemy nie bedqc wlakicielem szpitala. Oczywikie RIO Ciechanowskie bylo za
kr6tkie , pojechali§my z Paniq Rzepnickq owczesnq Paniq Skarbnik na Regionalnq
Izby Obrachunkowq w Warszawie w pelnym skladzie, czyli byly wszystkie byle
wojewodztwa zaczynajqc od Ostrolcki poprzez Siedlce, Radom , Plock. To byl chyba
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jedyny przypadek w Polsce , my§lc, Ze nam to duo pomogl §w. Pamicci Jan
Rudowski bo to nazwisko teZ chcialem powiedziee bo my§lc, Ze dla mnie poczqtki i
dla Pani to bylo dose znaczgce nazwisko je§li chodzi o samorzqdy w ogole, bylym
ciechanowskim i nie tylko, nieodZalowany i ja dzisiaj widze Urbaniaka, dobrze Pani
Skarbnik?"
Skarbnik Powiatu- cyt. „tak ale zmienil nazwisko".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szefa Regionalnej Izby Obrachunkowej, Szanowni
Panstwo bo do czego zmierzam, Ze gdyby wtedy nie zostal zaangaZowany milion w
2001r. na przykrycie dachem tej budowli kt6ra ze 20 min zl byla wtedy warta to
by§my wtedy z tq. budowlq zostali jak ja wtedy zawsze mowilem jak w Nasielsku z
budowq ubojni drobiu. Pamictacie? Po prawej stronie, ile to stalo? Ze trzydzie§ci
pare. I do czego zmierzam, wtedy udalo nam sic z Paniq Skarbnik vvyartykulowae i
wyeksponowae ja pamictam powiedzialem wprost „co to czlowieka w Pultusku i w
powiecie obchodzi Ze dwoch urzcdnikow sic kloci, czyli Starosta Pultuski i
Wojewoda, czyje to jest a to stoi i niszczeje. Sluchajcie panstwo tq uchwalc moZna
zobaczye. Ze wzglcdow spolecznych, spolecznych bo nie byli§my wlakicielami ta
Izba Obrachunkowa nam nie uchylila tej uchwaly i po prostu poszli§my. 1\46wic to
w takim kontek§cie, ze bylo to zbieZno§e wszystkiego. Z jednej strony
niekorzystnych zjawisk a z drugiej potrafili§my sic wspolnie znaleie i dzicki Pani
argumentacji i mojej ta uchwala nie zostala podwaZona. To taki dose z Zycia
skarbnika i z tego miejsca chcialem podzickowae Pani jako Starosta i pOZniej
mieli§ny moZliwo§e wspOlpracowania, 9 lat bylem Starostq chyba, byly roZne i
lepsze i zle strony jak to w Zyciu bywa ale wtedy to byl najcieZszy kaliber jaki mOgl
bye czyli przyjecie budowy szpitala bo jak by§my byli wmanewrowani to nie
wiadomo jak by§my skoficzyli ale to z tego miejsca za caloksztalt chcialem Pani i
podzickowae i ten element przytoczye bo ja go najbardziej pamietam je§li chodzi o z
grubszego kalibru sprawy bo duzo innych przyziemnych to bylo dziesiqtki "
Skarbnik Powiatu- cyt. „A ja z tego epizodu najbardziej pamictam, Ze helmu nie da
sic na druga strong przewrocie."
Przewodniczqcy Rady- cyt. „a to teZ powiedzialem, bo bylem w wojsku i
powiedzialem im to Ze helmu nie da sic przewrOcie, no niestety. Ale mowie ze
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wzgledow spolecznych, to jest takie znamienne. Dziekuje, mote to takie retrospekcje
ale 20 lat to do tego predestynuje. Dzickuje bardzo. To co glosujemy. Znaczy wypada
powiedziee to co Pan Barszcz powiedzial, ze w zwiqzku ze zloZonq przez Paniq
rezygnacje, bo to ladnie brzmi ".
W zwiqzku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika
Powiatu Pultuskiego.
Za glosowalo

11 radnych

Przeciw

1 radny

Wstrzymalo sic

2 radnych
Uchwala nr 111/31/2018 zostala podkta.

Skarbnik Powiatu- cyt. „Skorzystam dzisiaj wyjqtkowo z karteczki, poniewaZ jest to
dla mnie sytuacja najbardziej stresujqca, nawet przez wszystkie absolutoria a mialam
ich 19 nie bylam tak zestresowania jak w tej chwili. Szanowni Paristwo 20 lat temu
dokladnie 15 grudnia 1998r. zostalam powolania na Skarbnika Powiatu Pultuskiego,
byla to trzecia Sesja Rady Powiatu ale I kadencji, dzi§ jest to rownieZ trzecia Sesja
Rady Powiatu ale szostej kadencji. Pracowalam w samorzqdzie powiatowym 20 lat
od poczqtku jego powstania , pelne pica kadencji. Pracowalam z czterema Starostami.
Dziekuje wiec wszystkim Starostom za mo2liwok pracy. Czesto bylo cicZko a
zwlaszcza na poczqtku, gdzie od postaw organizowali§my samorzqd. Tworzyli§my od
zera kaZdy dokument, kazdq instrukcje i kaZdq. procedure oraz ich obieg. Dzickuje za
wspolprace wszystkim Zarzqdom Powiatu, dziekuje rownie2 wszystkim radnym
wszystkich kadencji. Szczegolne wyrazy podziekowania kieruje do
wspolpracownikow, pracownikow Wydzialu Finansow. Razem mieli§my roZne
chwile, chwile dobre i to mniej dobre. Te dobre to cieszqc sic z sukcesow na przyklad
pozytywnej oceny naszej pracy przez kontrole zewnetrzne a zwlaszcza kontrole
Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie ocena dotyczyla gospodarki finansowej
powiatu. Dziekuje Dyrektorom Wydzialow Starostwa za wspolprace, dzickuje
GlOwnym Ksiegowym jednostek i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.
Jak rownie2 kierownikom inspekcji i straZy. Na poczqtek powiatu jednostek
zaliczanych do powiatu bylo cztery, teraz mamy dwie. Na poczqtek byla jeszcze u nas
52

Weterynaria , Sanepid , Stra2 i Nadzor Budowlany. Teraz zostalo nam Straz i Nadzor
Budowlany. Koliczqc serdeczne wyrazy podzickowania dla naszej lokalnej prasy,
ktora przez okres 20 lat byla dla mnie laskawa a informacje o mojej pracy byly
rzetelne. Dzickuje Panu Przewodniczqcemu za udzielenie mi glosu. Dziekuje jeszcze
raz za wspolprace".
Starosta Pultuski- cyt. „poznalem Paniq Skarbnik 12 lat temu, i 12 lat
wspolpracowalem z Paniq Skarbnik moge powiedziee bardzo blisko bo 7 lat bylem
Dyrektorem Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem i nastepnie jako Starosta 4 lata,
teraz pity rok. Zawsze bylem po wraZeniem pani Skarbnik jaka posiada wiedze jak
dba o interes powiatu ale i Starosty i Zarzqdu i nas radnych aby nie wydarzyla sic
niegwiadomie zadnemu z nas krzywda. Pani mimo mojej pro§by by jeszcze mote
kilka miesiccy , moZe jeszcze jaki§ okres czas popracowala z nami Pani Skarbnik
zdecydowala, Ze jednak chce jut odpoczqe. Taki odpoczynek na pewno jej sic naleZy
i oczywigcie Zyczymy aby na tej zasluZonej emeryturze pani miala czas na wnuczka o
ktorym zawsze pani wspomina, dla meta o ktory tak o Paniq dba, dla swoich
najbliZszych, Zeby miala Pani czas wyjechae do swojego ukochanego domku nad
jeziorem, odpoczqe. Pani Skarbnik zapraszamy kiedy tylko bedzie Pani miala ochote
przyjk do nas, porozmawiae z nami, zapraszamy. Na pewno jeszcze nie raz
bedziemy y sic do Pani zglaszae o pomoc i o rade. Dzickuje bardzo".
Skarbnik Powiatu- cyt. „ dziekuje bardzo, naprawde bede milo wspominae ten okres
pracy. Nie bylo to bez stresu, bylo to ze stresem ale wymagalo to rownie2 duo ode
mnie wiedzy, umiejetnoki, dodatkowego czytania, przygotowywania sic do kazdej
Sesji, do kaZdych pytan, dzickuje bardzo bo to to mnie rozwijalo. Dzickuje".
Ad. 16
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Wolne wnioski
Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow.
Radna R. Krasucka- cyt. „Bardzo dzickuje za udzielenie glosu, pozwole sobie , jegli
Pan Przewodniczqcy pozwoli poinformowae Szanownq Rade i wszystkich
zgromadzonych, i2 z dniem dzisiejszym po przeprowadzonych rozmowach wystepuje
z Klubu Radnych Powiatu PSL. Zostaje jako osoba z listy SLD jako radna powiatu
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tez wybrana przez SLD. Dzickuje. "
Radny K. Lachmanski- cyt. „Panie Przewodniczqcy oczywikie ten jeden wniosek o
ktory wnioskowali wszyscy radni do Zarzqdu Powiatu, 2eby takq liste rankingowq
drag, je2eli bykie byli panstwo uprzejmi takq przygotowae to byloby wspaniale. My
oczywikie tez poje2dzimy ale my§le, 2e Pan Starosta...jako jedno z waZniejszych
zadan my§lc 2e pan Starosta ma takq wiedze. Natomiast ja bym chcial z drugim
wnioskiem sic zwrocie do Pana Starosty i do Zarzqdu. Przyszly rok to jest
oczywikie podwojny rocznik je§li chodzi i przyjecia do szkol ponadgimnazjalnych,
natomiast my podlegamy gospodarce...i my§lc, 2e je§li Zarzad i powiedzmy wydzial
ogwiaty moglibykie sic panstwo zastanowie w perspektywie nad takq inicjatywa
czyli jak przyciqgnge uczniow, mlodziez do szkol ponadgimnazjalnych czy
ponadpodstawowych teraz dla ktorych organem prowadzqcym jest powiat pultuski.
Mo2e...nie wiem czy zwolnilo sic troche miejsca w dawnej bursie z racji nowej
siedziby Starostwa Powiatowego, mote tam dobrze by bylo pomyglee o bursie. A bye
mote zapewnie tez uczniom odpowiedni transport tak, 2eby tym uczniom oplacalo
sic przyje2d2ae do szkol pultuskich. Poziom szkol obecnie ponadgimnazjalnych
powiatu jest wysoki o czym tez gwiadczy zdawalno§e egzaminow maturalnych i
miejsca w rankingach i my§le, 2e warto by bylo nad tym w perspektywie pomy§lee
jak bye mote zachecie uczniow okiennych powiatow, chociazby pionskiego, czy
wyszkowskiego 2eby to dzieci je2dzily tutaj do pultuskich szkol. Czy powiedzmy z
Obrytego, ja my§le 2e to tez jest zapewnienie nalezytego transportu, bye mote
moZna by bylo pomyglee o jaki§ znizkach dla uczniow ktorzy tutaj doje2d2ajq do
szkol pultuskich. Bye mote w bursie czy wybudowanie nowej bursy szkolnej ale
my§le, ze moze takie miejsce by sic znalazlo w starej bursie, wiec z takim wnioskiem
vvystepuje do przemy§lenia, takq analize je§li chodzi o perspektywy. Pewnie w tym
roku tak jak Pani Starosta i Pani radna Estkowska mowily to bcdzie problem ale my
za rok bedziemy mieli ten sam problem. Czyli 2eby zadbae o tych uczniow 2eby sic
uczyli w szkolach pultuskich".
Przewodniczqcy Rady — cyt. „Szanowni Panstwo jeli nie ma innych wnioskow to
chcialem panstwa poinformowae , ze jest do mnie wystqpienie Pana Starosty celem
wydelegowania dwoch przedstawicieli Rady Powiatu do pracy w Komisji
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Bezpieczeristwa i Porzqdku, ktora powoluje zgodnie z ustawq Starosta w Polsce. W
uzgodnieniu z klubami mam propozycjc nastepujqcych radnych. Pana Zbigniewa
Ksie4ka i Pana Krzysztofa Lachmariskiego. Panowie wyrazili zgodc wiec jeli nie
ma innych propozycji to proponuje o przeglosowanie tej propozycji".
W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad
wydelegowaniem wskazanych radnych Rady Powiatu do skladu Komisji
Bezpieczeristwa i Porzqdku.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Do Komisji Bezpieczehstwa i Porzgdku wydelegowano
radnego Z. Ksic±yka i radnego K Lachmahskiego.

Ad. 17
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Zamkniecie Sesji
Przewodniczqcy Rady — cyt. „Szanowni Palistwo jest to ostatnia Sesja przed
wietami, do Nowego Roku to jeszcze mote bye ro2nie. My§lc, ze bcdc wyrazicielem
wszystkich Paristwa bo oprocz tego ze jeste§my to my radni, przedstawiciele naszych
jednostek to rownie2 sluchajq nas mieszkaricy powiatu pultuskiego take my§le, ze
beds wyrazicielem wszystkich paristwa, ze w zwiqzku z e zbli2ajqcymi sic §wietami i
Nowym Rokiem zlo4 paristwu i naszym mieszkaticom jak najserdeczniejsze
2yczenia §wiqteczne aby to §wieta nadchodzqce byly przez nas wszystkich przez
paristwa spcdzone w milej, rodzinnej, przyjacielskie, cieplej atmosferze i 2eby to
atmosfera nie byla tylko w czasie Wigilii i swift ale Zeby towarzyszyla wszystkim
paristwu w 2019 roku. A 2019 rok , my§lc, ze to jest najwaZniejsze zyczenie kaZdego
z nas, Zeby rok 2019 nie skqpil nam zdrowia. Aby paristwa zamierzenia zawodowe,
prywatne, spoleczne byly w miare moZliwo§ci spelniane. Wszystkiego dobrego
Zycze."
Nastcpnie Przewodniczqcy podziekowal za udzial w obradach trzeciej Sesji Rady
Powiatu i zamknql trzeciq Sesjc Rady Powiatu w Pultusku.
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Sesja zakoliczyla sic o godz. 17.00

Przewodniczyl obradom:

Protokolowaly:
Bogumila Przybylowska

Tadeusz Nalewajk

6
Martyna Laskowska
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