Protokol Nr 11/2018
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 29 listopada 2018r.
poczgtek posiedzenia — godz. 15.00
Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, ze posiedzenie Rady jest
nagrywane. Transmisja jest dostepna na stronie internetowej powiatu pultuskiego
oraz na stronie BIP.
Przewodniczqey Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl drugq Sesjc Rady Powiatu
w Pultusku.
Stwierdzil, ze zgodnie z listq obecnoSci w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co
wobec ustawowego skladu Rady vvynoszqcego 17 os6b stanowi quorum pozwalajqce
na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal.
Przewodniczqey powital: Radnych Rady Powiatu, wszystkich zaproszonych goki,
przedstawicieli pracy i wszystkich uczestniczqcych w dzisiejszej Sesji.

Ad. 2
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Przedstawienie porzqdku Sesji.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz zgodnie ze Statutem radni otrzymali
porz4dek Sesji. Zapytal czy sq wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad?
Przewodnicz4cy Rady poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian, porzqdek
Sesji bedzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na posiedzenie
Rady.
Porzqdek obrad:
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.

2.

Przedstawienie porzqdku Sesji.

3.

ZioZenie S'lubowania przez Radnego nieobecnego na I Sesji Rady Powiatu
w Pultusku.

4.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Rewizyjnej.

5.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Skarg, WnioskOw i Petycji.

6.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji BudZetu i Finansow,
okreglenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.

7.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Spraw Spolecznych,
okreglenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.

8.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Polityki Regionalnej i
Promocji, okregenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.

9.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Bezpieczeristwa, okre§lenia
przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.

10.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej
i Zastepcy Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej.

11.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji Skarg,
Wnioskow i Petycji.

12.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji BudZetu i
Finansow.

13.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji Spraw
Spolecznych.

14.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji Polityki
Regionalnej i Promocji.

15.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji
Bezpieczeristwa.

16.

Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwaly w sprawie okre§lenia zadari
finansowanych w 2018r. ze Srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji
()sob Niepelnosprawnych.

17.

Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia „Programu wspolpracy Powiatu
Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami, o ktOrych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalno§ci poZytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019.

18.

Podjecie uchwaly w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogolne
Zwiqzku Powiatow Polskich.

19.

Wnioski i oSwiadczenia radnych.

20.

Zamkniecie Sesji.

Ad.3
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
noienie ilubowania przez Radnego nieobecnego na I Sesji Rady Powiatu
w Pultusku.

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk w imieniu Przewodniczqcej Komisji
Wyborczej w Pultusku Pani Iwony Kaminskiej wreczyl radnej Krystynie Estkowskiej
za§wiadczenie o wyborze na radnego odczytujqc jego trek.

Nastcpnie poprosil Paniq Krystyne Estkowskq o zloZenie glubowania.
- Pani Krystyna Estkowska zio2yia giubowanie

Przewodniczqcy podziekowal za zlo2one §lubowanie.

Liczba radnych na posiedzeniu wynosi 17.

Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk zarzqdzil dziesicciominutowq przerwc.
Po przerwie Przewodniczqcy Tadeusz Nalewajk wznowit obrady.

Przewodniczacy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, cyt.: „chcialem panstwa
poinformowae, ze wplynely do mnie jako Przewodniczqcego Rady dwa pisma
Powiatu w tre§ci- Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz.U. z 2018r. , poz. 995, ze zm.) oraz § 45 ust. 1 Statutu Powiatu
Pultuskiego stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w
Pultusku z dnia 26 paidziernika 2011r. informuje o utworzeniu Klubu Radnych
pn. Polskie Stronnictwo Ludowe w kt6rego sklad wchodzq nastcpujqcy radni Rady
Powiatu w Pultusku VI kadencji:
1.

Halina Zofia BANACH

2.

Wieslaw CIENKOWSKI

3.

Emilia Agata GASECKA

4.

Beata JOZWIAK

5.

Wlodzimierz KACZMARCZYK

6.

Zbigniew KSIEZYK

7.

Tadeusz NALEWAJK

8.

Jan ZALEWSKI

9.

Wojciech Waldemar ZUKOWSKI

10. Rota KRASUCKA
Przewodniczqcym Klubu zostal wybrany Wieslaw Cienkowski".

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, ze cyt. „wplynclo rowniet
drugie pismo na moje rece, oczywi§cie podstawy prawne takie same. Informujc o
utworzeniu Klubu Radnych pn. Prawo i Sprawiedliwok w kt6rego sklad wchodzq
nastepujqcy radni Rady Powiatu w Pultusku VI kadencji:
1. Miroslaw Jan BARSZCZ
2. Pawel Mariusz BRODZKI
3. Malgorzata CHELSTOWSKA
4. Marcin CICHOWICZ
5. Krystyna Maria ESTKOWSKA
6. Ewa LESZCZYISKA
7. Krzysztof LACHMANSKI
Przewodniczgcym Klubu zostal wybrany Krzysztof Lachmanski".

Nastepnie Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk poinformowal, ze cyt. „zgodnie
ze statutem minimum trzech radnych stanowi klub. Informuje , ze wszyscy radni sq
zrzeszeni w klubach radnych. Szanowni panstwo przystepujemy do procedowania
dalszego naszych obrad. Dalszym punktem jest powolanie Komisji statutowych Rady
Powiatu w Pultusku. Oczywigcie powolanie Klubu Radnych bcdzie nam pomocne do
przedstawienia kandydatow na czlonkow Komisji tychte Komisji przez
Przewodnicz4cych Klubu Radnych".

Ad.4
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjvcie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczqcy poinformowal, Ze zgodnie ustawq o samorzqdzie powiatowym Rada
Powiatu powoluje Komisjc Rewizyjnq, w sklad ktorej wchodzq radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klub6w, z wyjqtkiem radnych pelniqcych funkcjc
Przewodniczqcego Rady, Wiceprzewodniczqcych Rady oraz czlonkow Zarzq.du.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Pultuskiego w sklad Komisji Rewizyjnej wchodzi
5 czlonkow.
Nastepnie Przewodniczqcy Rady poinformowal, iZ na podstawie uzgodnien
przeprowadzonych z Klubami prosi o zgloszenie czlonkow do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczqcy poprosil radnego Wieslawa Cienkowskiego o zgloszenie
kandydat6w z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa
Ludowego do Komisji Rewizyjnej zglasza nastcpuhce osoby: Wlodzimierz
Kaczmarczyk , Wojciech Zukowski i Roza Krasucka.
Nastepnie Przewodniczqcy poprosil radnego Krzysztofa Lachmanskiego

o

zgloszenie kandydatow do Komisji Rewizyjnej.
Rady K. Lachmaliski — poinformowal, iZ w imieniu Klubu PiS chcialby zglosie dwie
osoby. Paniq Malgorzate Chelstowskq i Pana Pawla Brodzkiego.
Przewodniczq.cy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci wyraZajq
zgode na powolanie w sklad Komisji.
Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgode

W zwiqzku z powyZszym Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie powolania Komisji Rewizyjnej.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwata nr 11/7/2018 zostala podjvta.

Ad.5
Przewodniczqcy zarz4dzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „To jest nowa Komisja, ktora wynika z przepisow
zmienionych z ustawy o samorzqdzie powiatowym i samorzqdzie gminnym. W ogOle
samorzqdzie. Nie ma w naszym statucie bo wiadomo, rzecz oczywista, bedzie statut
zmieniany ale to komisja proponujemy Zeby liczyla trzy osoby. Ta Komisja zgodnie z
ustawq o samorzqdzie powiatowym rozpatruje skargi na dzialalno§e Zarzqdu,
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz skiadane wnioski przez obywateli. W
tym celu powoluje sic Komisjc. Paristwo pamietacie, u nas bylo to przez Komisjc
rewizyjnq, bylo to nieuregulowane i Pani Sekretarz to najlepiej wie, kto ma to robie i
opiniowae. Dlatego dzisiaj bedziecie panstwo proponowali rozwiqzania co do,
sluszne czy niesluszne bo ludzie roZne listy piszq dlatego wymaga to skrupulatnego
sprawdzenia. Oczywi§cie to teZ jest ograniczenie Przewodniczqcych i czlonkow
Zarzqdu do tej Komisji, to chyba rzecz normalna. W zwiqzku z powyZszym prosze
Panie Wieslawie Przewodniczqcy Rady Cienkowski, proszy o zgloszenie z ramienia
Klubu PSL czlonkow do tejZe Komisji ".
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
zglasza radego Wojciecha Zukowskiego i radnq R64 Krasuck4.
Przewodniczqcy Rady- zwrocil sic do Pana Krzysztofa Lachmariskiego o zgloszenie
kandydatow do Komisji.
Rady K. Lachmanski — poinformowal, iZ cyt. do Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji
chcialby zglosie radnq Ewc Leszczynskq
Przewodniczqcy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci wyraZajq
zgodc na powolanie w sklad Komisji.

Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgodc

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania Komisji Skarg, Wniosk6w
i Petycji.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/8/2018 zostala podjcta.
Ad.6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjgeie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Budietu i Finansow, okreglenia
przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego o przedstawienie
kandydat6w z ramienia Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego czlonkOw do
Komisji Budzetu i Finansow.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ do Komisji Budzetu i Finansow proponuje:
Wojciecha Zukowskiego, Emilie Gqseckq, Jana Zalewskiego, Beate JoZwiak i
Wieslawa Cienkowskiego.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Krzysztofa Lachmanskiego o zgloszenie
kandydatow.
Radny K. Lachmatiski- poinformowal, Ze na czlonkow Komisji proponuje Paniq
Krystyne Estkowskq i Krzysztofa Lachmaliskiego.
Przewodniczqcy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci wyraZajq
zgode na powolanie w sklad Komisji.
Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgodc
W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania Komisji Budzetu i
Finansow, okre§lenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/9/2018 zostala podjvta.

Ad. 6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Spraw Spolecznych, okreglenia
przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego o przedstawienie
kandydatow z ramienia Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego czlonkow do
Komisji Spraw Spolecznych.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ do Komisji Spraw Spolecznych proponuje
nastcpujqcych radnych: Beata Joiwiak, Jan Zalewski, Emilia Gqsecka, ROZa
Krasucka i Wieslaw Cienkowski.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Krzysztofa Lachmaliskiego o zgloszenie
kandydatow z ramienia klubu Prawa i Sprawiedliwoki.
Radny K. Lachmanski- poinformowal, ze na czlonkow Komisji proponuje Paniq
Krystync Estkowskq i Pana Pawla Brodzkiego.
Przewodniczqcy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci wyraZajq
zgode na powolanie w sklad Komisji.
Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgode

W zwiqzku z brakiem pytall Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania Komisji Spraw
Spolecznych, okreglenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwai'a nr 11/10/2019 zostaia podjyta.
Ad. 7
Przewodnicz4cy zarzqdzil przyst4pienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Polityki Regionalnej i
Promocji, okreglenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego jako Przewodniczqcego
Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie kandydatow do Komisji

Polityki Regionalnej i Promocji.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iz do Komisji Polityki Regionalnej proponuje
nastepujqcych radnych: Halina Ban ach, Wlodzimierz Kaczmarczyk, Zbigniew
KsicZyk i Tadeusz Nalewajk.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Krzysztofa Lachmanskiego o zgloszenie
kandydatow.
Radny K. Lachmanski- poinformowal, ze na czlonkow Komisji Polityki Regionalnej
i Promocji proponuje nastepujqcych radnych: Radnq Malgorzate Chelstowskq,
Radnego Marcina Cichowicza i Radnq Ewe Leszczyfiskq.
Przewodniczqcy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci vvyraZajq
zgode na powolanie w sklad Komisji.
Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgodc

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania Komisji Polityki
Regionalnej i Promocji, okre§lenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/11/2018 zostala podjyta.
Ad. 8
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Komisji Bezpieczetistwa, okreilenia
przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego o przedstawienie
kandydat6w z ramienia Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ do Komisji Bezpieczenstwa proponuje
nastepujqcych radnych: Halina Banach, Wlodzimierz Kaczmarczyk, Zbigniew
ksieZyk i Tadeusz Nalewajk.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Krzysztofa Lachmanskiego o zgloszenie
kandydatow.

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, ze na czlonkow Komisji Bezpieczenstwa
proponuje Pana Miroslawa Barszcz i Pana Marcina Cichowicza.
Przewodniczqcy Rady- zapytal kolejno czy wszyscy zgloszeni kandydaci wyra2ajq
zgode na powolanie w sklad Komisji.
Wszyscy zgloszeni kandydaci wyrazili zgodc

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania Komisji Bezpieczetistwa,
okre§lenia przedmiotu jej dzialania oraz skladu osobowego.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwai'a nr 11/12/2018 zostala podjeta.
Ad. 9
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej i
Zastepcy Przewodniczpcego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego o przedstawienie
kandydatury na Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iz na Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej
proponuje Wlodzimierza Kaczmarczyka.
Przewodniczqcy Rady- Zapytal czy pan Wlodzimierz Kaczmarczyk wyraZa zgode?
Radny W.Kaczmarczyk- wyrazil zgodc.
Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, ze chcialby zglosie na Wiceprzewodniczqcego
Komisji Rewizyjnej Paniq Malgorzatc Chelstowskq.
Przewodniczqcy Rady- zapytal czy pani Malgorzata Chelstowska wyraZa zgode?
Radna M.Chelstowska- wyrazila zgode.

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji
Rewizyjnej i Zastepcy Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej.

Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/13/2018 zostala podjcta.

Ad. 10
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podkcie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji Skarg,
Wnioskow i Petycji.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ na Przewodniczqcego Komisji Skarg,
Wniosk6w i Petycji proponuje Wojciecha Zukowskiego
Przewodniczqcy Rady- zapytal czy Pan Wojciech Zukowski wyraZa zgodc?
Radny W. Zukowski - wyrazil zgode.
W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly
zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania
Przewodniczqcego Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic

Uchwala nr 11/14/2018 zostala podjcta.

Ad. 10
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji Budietu i
Finansow.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Wieslawa Cienkowskiego o przedstawienie
kandydatury na Przewodniczqcego Komisji BudZetu i Finansow.
Rady W.Cienkowski — poinformowal, iZ na Przewodniczqcego Komisji BudZetu i
Finans6w proponuje Wojciecha Zukowskiego.
Przewodniczqcy Rady- zapytal czy Pan Wojciech Zukowski wyraZa zgode?
Radny W.Zukowski- wyrazil zgode.

W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania
Przewodniczqcego Komisji Budzetu i Finansow.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/15/2018 zostala podjyta.

Ad. 11
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji Spraw
Spolecznych.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Pana Krzysztofa Lachmanskiego o zabranie glosu.
Rady K. Lachmanski — poinformowal, iz na Przewodniczqcego Komisji Spraw
Spolecznych chcialby zglosie radnq Krystyne Estkowskq. Radny zaznaczyl, ze Pani
Krystyna Estkowska od poczqtku istnienia samorzqdu powiatowego jest
Przewodniczqcq tej Komisji.
Przewodniczqcy Rady-zapytal czy Pani Krystyna Estkowska wyra2a zgode?
Radna K.Estkowska - wyrazila zgode.

W zwigzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie powolania
Przewodniczqcego Komisji Spraw Spolecznych.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/16/2018 zostala podjyta.
Ad. 12
Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji Polityki
Regionalnej i Promocji.

Przewodniczqcy Rady- poprosil Pana Krzysztofa Lachmaliskiego o zabranie glosu.
Rady K. Lachmaliski — poinformowal, i2 proponujc aby na Przewodniczqcq Komisji
Polityki Regionalnej i Promocji zostala Pani Malgorzata Chelstowska.
Przewodniczqcy Rady- Zapytal czy Pani Malgorzata Chelstowska wyraZa zgode?
Radny M.Chelstowska - wyrazila zgode.

W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania
Przewodniczqcego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/17/2018 zostala podjcta.

Ad. 13
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie: powolania Przewodniczqcego Komisji
Bezpieczenstwa.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Pana Krzysztofa Lachmaliskiego o zabranie glosu.
Rady K. Lachmaliski — poinformowal, iZ proponuje aby Przewodniczqcym Komisji
Bezpieczelistwa zostal Pan Miroslaw Barszcz.
Przewodniczqcy Rady- zapytal czy Pan Miroslaw Barszcz wyraZa zgodc?
Radny M.Barszcz - wyrazil zgode.
W zwiqzku z brakiem innych propozycji Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i
zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania
Przewodniczqcego Komisji Bezpieczelistwa.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/18/2018 zostala podjcta.

Ad. 16
Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreglenia zadan
finansowanych w 2018r. ze grodkOw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb
Niepelnosprawnych.
Przewodniczqcy Rady- poprosil Dyrektora Urzedu Pracy Pana Witolda
Chrzanowskiego o zabranie glosu.

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy Pan W. Chrzanowski- poinformowal, iz cyt.
„grodki, ktore otrzymuje powiat pultuski z PFRON dzielone sq decyzjq wysokiej
rady na dwie czeki. Jednq czek otrzymuje PCPR a drugq czck Powiatowy Urzqd
Pracy. W naszym przypadku sq to §rodki pozwalajqce na zorganizowanie trzech
sta2y, dw6ch dotacji na podjccie dzialalnoki gospodarczej i jednego doposazenia
stanowiska. Te §rodki wedlug takiego klucza rozdzielili§my z tym, ze jedna dotacja
zostala przez osobc niepelnosprawnq, bezrobotnq zwrocona, poniewaZ osoba to zdala
sobie sprawe ze prowadzenia dzialalnoki gospodarczej nie jest rzeczq latwq i sobie z
tym po prostu nie poradzi. Wiec te 40 tys. A bo taka jest kwota dotacji doposaZenia
stanowiska

zostaly zwrocone i teraz potrzeba Zeby je przekwalifikowao na

wydatkowanie ich w inny sposob. Zwlaszcza, ze akurat zostal zloZony wniosek aby
§rodki te przeznaczye na doposaZenie stanowiska".

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarz4dzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji
Bezpieezenstwa.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

-

Uchwala nr 11/19/2018 zostala podjyta.

Ad. 17
Przewodniczacy zarz4dzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia „Programu wspolpracy Powiatu
Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalnoki poiytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019.
Sekretarz Powiatu- poinformowala, i2 panstwo radni w dokumentach otrzymali
projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem i raport z konsultacji. Sekretarz
poinformowala, i2 cyt. „Ustawa o dzialalnoki poZytku publicznego i wolontariacie
naklada na jednostki samorzqdu terytorialnego obowiqzek tworzenia programu
wspolpracy. Dotyczy to wspolpracy samorzqdu z tzn. trzecim sektorem, to jest m.in.
stowarzyszeniami lub fundacjami. Programy wspolpracy mogq bye opracowane jako
programy roczne lub jako programy wieloletnie. Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z
opiniami stowarzyszen i fundacji dzialajqcych na terenie naszego powiatu oraz
dogwiadczeniem z kilku lat opracowal program o zasicgu jednego roku
kalendarzowego, czyli roku 2019. Ustawa o dzialalnoki poZytku publicznego
wskazuje, i2 w demokratycznym spoleczenstwie tzn. trzeci sektor stanowi baze dla
rozwoju lokalnej spolecznoki oraz wspolgra dla aktywnych, zaangaZowanych,
najbardziej wraZliwych na sprawy spoleczne obywateli danego §rodowiska. Dlatego
niezbedne jest wIqczenie tych °sob dzialajqcych w fundacjach i stowarzyszeniach do
systemu funkcjonowania powiatu na zasadzie partnerstwa. Ustawa o dzialalnoki
poZytku, ktorq cytujc wskazuje i2 program wspolpracy powinien zawierae stale
elementy takie jak: cel glowny i cele szczegolowe, czas trwania programu, zasady
prowadzenia pracy, dziedziny prowadzenia wspolpracy, obszary najwa2niejsze dla
powiatu, grodki finansowe zaplanowane na realizacje programu oraz przedstawienie
dzialan dla opracowania i uchwalenia programu. Dotyczy to szczegolnie tzn. raportu
z przeprowadzenia konsultacji lokalnych. Jednocze§nie wan jest informacja dla
panstwa, 2e powierzanie i wspieranie lokalnych stowarzyszen i fundacji w ich
dzialaniach na rzecz spoleczenstwa nie sq. jedynymi formami wspolpracy migdzy
samorzqdem i tym trzecim sektorem. Inne formy wspolpracy to: wzajemne
informowanie o planowanych kierunkach dzialan, publikowanie waZnych dla

organizacji informacji na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa. tutaj najczckiej zamieszczamy informacje o roZnych projektach, ktOre
realizujq roZne stowarzyszenia lub oferty szkolen, spotkan dla pultuskich organizacji.
Kolejnym dzialaniem jest udostcpnienie pomieszczen Starostwa na organizacje
spotkan. Program wspolpracy na przyszly rok 2019 zostal przygotowany z naleZytq
starannokiq i zgodnie z wytycznymi ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie.
Tak jak napisalam w uzasadnieniu do uchwaly Zarzqd Powiatu przedstawiajqc projekt
przedmiotowej uchwaly wnosi o jej podjccie".
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania Przewodnicz4cego Komisji
Bezpieczenstwa.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala nr 11/20/2018 zostala podjvta.

Ad. 18
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porqdku obrad
Podjecie uchwaly w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogolne
Zwiqzku Powiatow Polskich.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szanowni Panstwo zawsze zwyczajowo byl delegatem
nasz Starosta Pultuski, dlatego proponuje podjecie uchwaly i desygnowanie Jana
Zalewskiego Starosty Pultuskiego na Zgromadzenie Ogolne Zwiqzku PowiatOw
Polskich. Oczywikie w tym roku, mote nie w tym roku ale mylc, ze na wiosne 1)94
obrady dok burzliwe bo jest duzo zmian w powiatach w calej Polsce. Mialem
przyjemnok nawet bye Prezesem chyba z rok czasu, szefem konwentu. To jest takie
§rodowisko takie ktore chce popracowae na rzecz powiatu to mote, tam sa roZne
sporty ale lepie bye zrzeszonym niz bye niezrzeszonym to na pewno i mySle, Ze to
nie podlega dyskusji. Czy Pan Jan Zalewski wyraZa zgodc ?"
Starosta Pultuski- wyraZam zgodc.

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly i zarzqdzil
glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie powolania Przewodniczqcego Komisji
Bezpieczeristwa.
Za glosowalo

17 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala nr 11/21/2018 zostala podkta.

Ad. 14 Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku
obrad Wnioski i ogyviadczenia radnych.
Radny M. Barszcz- cyt. „ Panie Przewodniczqcy dziekuje za udzielenie glosu. Raczej
takie o§wiadczenie powiedzialbym profilaktyczne. Wchodzimy w sezon, okres
zimowy w zwiqzku z tym bardzo bym prosil pana Starostc, jako Przewodniczqcego
teZ Zarzqdu Powiatu aby§cie wzicli panstwo pod uwagc, ze w okresie zimowym
spotykamy sic z pewnymi trudno§ciami w trakcie dojazdu do miejsc pracy , z
dowozem dzieci. Wiem, ze jest to temat dok trudny ale niemniej jednak wydaje mi
sic, co z gory przepraszam zarowno mieszkaficy naszego powiatu jak i osoby, ktore
przebywajq na terenie naszego powiatu, nie zawsze kojarzq, czy jest to droga
powiatowa, wojewodzka , czy teZ gminna. A to rzutuje jak gdyby na nasz stosunek i
podej§cie do kaZdego mieszkafica powiatu. Bardzo bym prosil Zeby to utrudnienia,
ktore byly w ubieglym okresie, Zeby byly w tej chwili w ramach naszych moZliwoki
przynajmniej zlikwidowane. Chcc teZ podkre§lie, ze na poprzednich Radach Powiatu
proponowalem nieco inne rozwiqzania tej kwestii. Niemniej jednak akurat nie zostaly
one uwzglednione. Gdyby§my wrocili do tych spraw bardzo bym sic z tego cieszyl.
Dziekujc."
Radna R. Krasucka- cyt. „w zwiqzku z doniesieniami prasowymi, i.2

na bylym

terenie dworca majq bye rozpoczete pracy, czy mote juz sq nawet rozpoczcly,
chcialabym sic dowiedziee, czy to rzeczywigcie jest faktem i druga sprawa, jak nasi
mieszkancy majq zabezpieczony teraz czas oczekiwania na komunikacje miejskq, tq
dalekobieZnq teZ, bo wiemy, ze Pan Starosta buduje budynek, ktory bedzie juz bardzo
mocno usadowiony, bo to widae. Natomiast interesujq mnie sprawy zabezpieczenia
dojazdu do szkol dzieci, mieszkancOw do pracy i na jakim to jest etapie. Dziekujc".

Starosta Pultuski- cyt. „odpowiadajqc na pytanie Radnej RoZy Krasuckiej, jestegmy
w kontakcie z Panem Burmistrzem. Z tego co wiem, to zamierza zakupie kontener
na czas budowy poczekalni autobusowej. Nawet dzi§ wplynclo pismo, czy bygmy
wyrazili zgodc jako Zarzqd i Rada na partycypacjc w kosztach. Z tego pisma
wynika, ze zwraca sic Pan Burmistrz o pomoc finansowq, Zeby utrzymae przenognie
toalety i oplacie energie elektrycznq. To pismo wplynclo dzisiaj przed Zarzqdem
wiec stanowiska zadnego jeszcze nie zajeli§my. Prace sic rozpoczcly, postepujq
bardzo szybko je§li chodzi o budowe. My§le, ze je§li pogoda pomoZe i nie bedzie
przeszkadzala, to do kofica marca, mote kwietnia, budynek bedzie oddany do uzytku.
Oczywi§cie plany byly takie, ze budynek do uZytku bcdzie oddany pod koniec
listopada, ale trzy miesiqce czekalismy na warunki zabudowy w Urzedzie Miasta i
to trzy miesiqce zadecydowaly, ze dzig jest okres zimowy a nie marry poczekalni.
Jegi by§my je otrzymali, tak jak zakladaligmy w czerwcu, w listopadzie ta poczekalni
ju2 by funkcjonowala.
Odpowiadajqc Panu radnemu Miroslawowi Barszczowi je§li bedq duke opady, czy
gololed2 w jednym momencie nie da rady od§nie2ye dr6g ale my§lc, ze z roku na
rok, staram sic aby ...dokupili§my sprzetu, inaczej organizujemy od§nieZanie, ze ta
przejezdno§e dr6g jest chyba coraz lepsza. Na pewno zaleZy Dyrektorowi Zarzqdu
Dr6g jak i Zarzqdowi , czy kakdemu z nas Zeby bylo bezpiecznie po naszych drogach
sic poruczae. MoZemy wrocie do rozmowy i je§li by to porno& lepiej zorganizowae
odgnieZanie, to dlaczego nie".
Radna R. Krasucka- cyt. „Przepraszam panie Starosto ale tak konkretnie to na chwile
obecnq mieszkancy nie mogq korzystae juk z tego dworca, z tego budynku? Umowa
ju2 wygasla, czy jeszcze trwa?"
Starosta Pultuski- cyt. „umowa byla podpisana miedzy Urzcdem Miasta a firing. ,
take nie wiem"
Radna R. Krasucka- cyt. „a kontenery jegli ju2 to kiedy majq stanqe?"
Starosta Pultuski- cyt. „my§lc, ze w ciqgu kilku dni Pan Burmistrz zakupi"
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szanowni Paristwo ja skorzystam ze statutu, w kaZdym
momencie mom zabrae glos, ja bylem obecny przy dyskusji w pewnym gremium i
to co Pan Starosta powiedzial, Zeby nie bylo deprecjonowana nasza propozycja, ze w

tym miejscu mote powstae dworzec, nie wiem, czy to nazwae dworzec czy budynek,
ktory by spelnial przynajmniej podstawowe elementarne warunki ochrony i
schronienia podczas niepogody, to ten budynek ju2 by stal i to trzeba powiedziee
wprost. Dzisiaj deklaracja burmistrza jest jasna kontener, ktory sic docelowo przyda,
bo nie mozna traktowae sprawy w ten sposob, ze pasaZer ktory tam stoi, to jest
mieszkaniec powiatu a nie gminy Pultusk. Ci ktOrzy dzi§ by nam chctnie przypisali
to, ze to wszystko jest przez powiat pultuski, to nie do kofica tak jest, bo zeby nie
byla kwestionowana to lokalizacja. Panstwo pamictacie ze to uwlacza pomnikowi,
otoczeniu, ze trzeba drzewa wycinae. Ja ju2 nie chcc tej dyskusji, ktora byla rownieZ
w mediach. Niech kaZdy siggnie do historii i po prostu zobaczy to i tyle.
Teraz druga kwestia, Szanowni Panstwo my musimy sic zastanowie jako Rada, ze
o§wiadczenia i wnioski radnych nie mogq stae sic interpelacjami, bo my wrocimy do
starej metody i bedziemy tu godzinami siedziee a Starosta i Zarzqd bcdzie
odpowiadal. Dzisiaj jest jasny przekaz, sklada sic na moje rece interpelacjc, ja
przekazuje, Starosta odpisuje w ciqgu dwoch tygodni i umieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej. Ale z drugiej strony uwa2am, ze i to mote miee taki kodeks
honorowy Zarzqdu i moze to w statucie zapiszemy, ze sprawy takie niecierpiqce
zwloki to moZemy tutaj sobie dyskutowae. Oczywi§cie, ze tu nie jestem odkrywczy,
ze ka2dy z nas to powie, tylko Zebymy tam sobie nie skakali do oczu, bo wiecie
dzisiaj nas obserwuje ok. 50 osob ale mogq sobie zawsze wrocie i obejrzeO. My§le, ze
sprawy niecierpiqce zwloki trzeba po prostu wyja§niae i omawiae tutaj bez wzgledu
na to jak ten punkt sic nazywa. Dziekujc bardzo".

Ad. 15
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego porzqdku obrad
Zamknivie Sesji
Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany.
Podziekowal za udzial w obradach drugiej Sesji Rady Powiatu i zamknql drugq Sesjc
Rady Powiatu w Pultusku.

Na tym protokol zakonczono.

Sesja zakoficzyla sic o godz. 16.25

Protokolowaly:
Bogumila Przybylowska

Martyna Laskowska
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Przewodniczyl obradom:
Tadeusz Nalewajk

