
Protokol Nr XXXIV/2017 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 26 paidziernika 2017r. 

poczqtek posiedzenia — godz. 13.00 

Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl trzydziestq czwartq Sesje 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, ze zgodnie z listq obecno§ci w posiedzeniu uczestniczy 11 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 os6b stanowi quorum 

pozwalajace na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczacy powital: Radnych Rady Powiatu, laureatow konkursu 

„Przyjazny Konsumentowi", stypendystow oraz wszystkie osoby uczestniczqce 

w dzisiejszej Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu drugiego porzqdku 

Sesji Wreczenie statuetek zwyciezcom konkursu „PRZYJAZNY 

KONSUMENTOWI". 

Powiatowy Rzecznik Konsumentow Pani Longina Liszewska- poinformowala, iZ 

4 pa2. dziernika 2017r. zostala rozstrzygnieta IX edycja konkursu „Przyjazny 

Konsumentowi", zorganizowanego przez Zarzqd Powiatu w Pultusku, 

Powiatowego Rzecznika Konsumentow i „Pultuskq Gaze-Lc Powiatowq". Celem 

konkursu bylo wyroZnienie tych handlowcow i uslugodawcow, ktorzy w 

kontaktach z konsumentami wykazali sic rzetelno§ciq, profesjonalizmem i 

Zyczliwo§ciq. 

Konkurs adresowany byl do pelnoletnich mieszkancow powiatu pultuskiego, 

bedqcych konsumentami w rozumieniu art.22 Kodeksu cywilnego. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie bylo prawidlowe wypelnienie i nadeslanie 

oryginalnego kuponu ze wskazana placowkq na adres organizatorow konkursu. 
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Oddajqc swoj glos konsumenci wzieli pod uwage to, w jakim stopniu dana firma 

jest przyjazna konsumentom i czy przestrzega ich praw. 0 wyborze podmiotu 

zadecydowala najwieksza ilo§e oddanych glosow. 

Laureaci, ktorzy uzyskali najwy2szq punktacje w czterech kategoriach 

konkursowych otrzymujq tytul Firmy „Przyjaznej Konsumentowi". 

A oto Laureaci: 

• w kategorii „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenie Miasta 

Pultusk" to: Blacharstwo-Lakiernictwo- Mechanika Pojazdow, Krzysztof 

Podgrudny, ul. Warszawska 34, 06-100 Pultusk. 

• w kategorii „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Handlu na Terenie Miasta 

Pultusk" to: Handel Detaliczny BoZena Zabiello, ul. Swietojarnska 14, 06-

100 Pultusk. 

• w kategorii „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenach 

Wiejskich Powiatu Pultuskiego" to: Tartak Katarzyna Woltariska-Kubicz, 

Przemiarowo 16, 06-100 Pultusk. 

• w kategorii  „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Handlu na Terenach 

Wiejskich Powiatu Pultuskiego" to: Sklep SpoZywczo-Przemyslowy 

Dariusz Arazy, Gzy 12, 06-126 Gzy. 

W dniach 1-30 wrze§nia 2017r. „Pultuska Gazeta Powiatowa" na stronie 

www.pultusk24.p1 przeprowadzila sonde internetowa, w ktorej udzial wziely 

wszystkie podmioty zgloszone przez konsumentow. Internauci wybrali: 

• „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Handlu na Terenie Powiatu 

Pultuskiego". Laureatem w tej kategorii zostala: Apteka Katarzyna 

Gniedziejko, ul. Mickiewicza 29, 06-100 Pultusk. 

• „Najlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenie Powiatu 

Pultuskiego". Laureatem w tej kategorii zostal: Salon Fryzjerski „Vizage" 

Zaneta Dymek, ul. Rynek 19, 06-100 Pultusk. 
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Starosta Pultuski p. Jan Zalewski oraz Przewodniczqcy Rady Powiatu p. Wieslaw 

Cienkowski wrcczyli laureatom konkursu statuetki i dyplomy. 

Ponadto, spogrod osob biorqcych udzial w glosowaniu — konsumentow zostala 

wylosowana Pani Aneta Szymanska z Zator, kt6ra zgodnie z regulaminem 

konkursu otrzymala upominek. 

Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

• za wybitne wyniki w nauce 

• za osiggniecie wysokich wynikow sportowych. 

Wicestarosta Pultuski p. Beata JOZwiak poinformowala, Ze na dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu zostanq wrcczone stypendia za wybitne wyniki w nauce, ktOre 

zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujgcych 

bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol prowadzonych przez 

Powiat", otrzymujq uczniowie, ktorzy w II polroczu roku szkolnego 2016/2017 

osiqgncli gredniq ocen minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrq ocenc z 

zachowania. 

W Liceum Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi w Pultusku  stypendium za 

osiqgniecie wybitnych wynikow w nauce otrzymali uczniowie: 

Karolina Ambroziak 

Aleksandra Archacka 

Dominika Balifiska 

Dominika Bednarska 

Bartosz Chimkowski 

Jakub Czarnecki 

Milena Glowacka 

Artur Kaminski 

Aleksandra Koczara 
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Katarzyna Kordowska 

Natalia Kosakowska 

Piotr Kosakowski 

Julia Mastalerz 

Dominika Miloszewska 

Klaudia Mroczkowska 

Amanda Orlowska 

Gabriela Orlowska 

Alicja Pawlak 

Karolina Parzychowska 

Wiktoria Sepelowska 

Bartosz Smolinski 

Natalia Szymariska 

Karolina Wojtkowska 

Natalia Wysocka 

Alicja Zawisza 

Aleksandra Zglej szewska 

Weronika Zych 

W Zespole Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego stypendium Starosty 

Pultuskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymali uczniowie: 

Ewa Rosifiska 

Weronika Szymanska 

Konrad Holender 

Lukasz Tkaczyk 

Michal Stypniewski 

Jakub Matuszewski 

Karolina Morawska 

Aleksandra Malicka 

Ilona Ogrodnik 

Jakub Godlewski 
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W Zespole Szkol im. Boleslawa Prusa stypendium Starosty za wybitne wyniki w 

nauce otrzymaly uczennice: 

Justyna Swiderska 

Weronika Luniewska 

Stypendia za wybitne wyniki w nauce wreczyl Starosta Pultuski p. Jan Zalewski 

wraz z Przewodniczqcym Rady Powiatu p. Wieslawem Cienkowskim. 

Wicestarosta Pultuski p. Beata Jo2wiak poinformowala, ze na podstawie 

„Regulaminu w sprawie szczegolowych zasad przyznawania stypendiow 

sportowych" przyznane zostaly take stypendia Starosty Pultuskiego za 

osiqgniccie wysokich wynik6w sportowych. 

Otrzymali je: 

Piotr Gos- uczen Liceum OgOlnoksztalcqcego im. Piotra Skargi w Pultusku 

oraz Pawel Szmeja — uczen Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego. 

Stypendia za osiqgniccie wysokich wynik6w sportowych wreczyl Starosta 

Pultuski p. Jan Zalewski wraz z Przewodniczqcym Rady Powiatu p. Wieslawem 

Cienkowskim. 

Wicestrosta Pultuski p. Beata J&wiak poinformowala, ze uczniowie, ktorzy 

otrzymali promocje z wyroZnieniem, uzyskuj4c przy tym najwyZszq w danej 

szkole gredniq, otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrow. W roku 

szkolnym 2017/2018 sq to: 

• Kinga Lesinska — uczennica Liceum OgOlnoksztalcvego im. P. Skargi; 

• Alicja Lebkowska — uczennica Zespolu Szkol im. B. Prusa; 

• Aleksandra Jaworska — uczennica Zespolu Szkol Zawodowych im. 

J.Ruszkowskiego (technikum); 

• Ewelina Golebiowska — uczennica Zespolu Szkol Zawodowych im. J. 

Ruszkowskiego (liceum). 
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Wicestarosta Pultuski p. Beata J62wiak pogratulowala wszystkim uczniom tak 

wysokich osiqgnice. Podzickowala rownie2 nauczycielom za codziennq cieZkq 

prace oraz za wiedze, ktorq przekazujq. mlodym uczniom, ktorzy potrafiq jq. 

wykorzystae. 

Przewodniczqcy zarzgdzil 5 minut przerwy. 

Obrady wznowiono po przerwie o godz. 13.40. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Przedstawienie pormdku Sesji. 

Przewodniczq.cy poinformowal, i2 radni otrzymali porz4dek obrad dzisiejszej 

Sesji. Zwrocil sic z pytaniem, czy sq wnioski w sprawie zmiany porzqdku obrad? 

Starosta Pultuski — poinformowal, iz w imieniu Zarzqdu Powiatu wnioskuje o 

zmianc kolejno§ci realizacji punktow porzqdku obrad. Zmiana polega na tym, aby 

punkt 20 „Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu 

wlasnego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gq.siorowo na odcinku 

Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" zostal omowiony, jako punkt 

przedostatni porzqdku obrad. Pro§ba o zmiane spowodowana jest faktem, iZ w 

dniu dzisiejszym obraduje Rada Miejska w Pultusku, ktora w formie uchwaly 

podejmie decyzjc o pomocy finansowej dla powiatu pultuskiego na przebudowc 

ww. odcinka drogi. 

Przewodniczq.cy zarzqdzil glosowanie nad wnioskiem zio2onym przez Starostc 

dotyczqcym zmiany kolejno§ci realizacji punkt6w porzqdku obrad 

Za glosowalo 	 11 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Wniosek zostal przyjcty. 
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Przewodniczqcy zwrocil sic do radnych z pytaniem, czy czytae porzqdek Sesji? 

W zwiqzku z decyzj4 radnych o nieodczytywaniu porzqdku Sesji, 

Przewodnicqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem porzqdku Sesji Rady 

Powiatu 

Za glosowalo 
	

11 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Porzgclek zostat przykty. 

Sesja prowadzona byla wedlug nitej podanego porz4dku. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Wrcczenie 	statuetek 	zvvyciezcom 	konkursu 	„PRZYJAZNY 

KONSUMENTOWI". 

3. Wreczenie stypendiow Starosty Pultuskiego: 

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych. 

4. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

5. Przyjecie protokolu XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 

Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. dzialalno§ci inspekcyjnej na 

terenie powiatu pultuskiego w 2016 r. 

8. Informacja o realizacji zadan przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony 

Rollin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddzial w Pultusku w 2016r. 

9. Informacja o stanie realizacji zadan o§wiatowych przez organy 

wykonawcze samorzqdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 

2016/2017. 
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10.Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

Szkoly Specjalnej Przysposabiaj4cej do Pracy w Pultusku dla uczniow z 

upogledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniow z niepelnosprawno§ciami sprzeZonymi w Szkole Specjalnq 

Przysposabiajqc4 do Pracy, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d 

ustawy-Prawo o§wiatowe. 

11.Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

sze§cioletniej Szkoly Podstawowej Specjalnej w Pultusku w ogmioletnig 

Szkole Podstawowq Specjalnq, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo o§wiatowe. 

12.Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia zakoriczenia dzialalno§ci 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Pultusku. 

13.Podjccie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 1 w Pultusku w BranZowq Szkole I 

Stopnia Nr 1 w Pultusku. 

14.Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 2 w Pultusku w BranZowg Szkole I 

Stopnia Nr 2 w Pultusku 

15. Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

Szkoly Policealnej w Pultusku w Szkole Policealng, o ktorej mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo o§wiatowe. 

16.Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwaly w sprawie okrelenia zadari 

finansowych w 2017r. ze grodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow 

przyznawania dofinansowan obowigzujqcych w 2017r. 

17.Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwaly w sprawie utworzenia 

rodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku i nadania mu statutu. 

18.Podjccie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od oplat rocznych z tytulu trwalego zarzgdu nieruchomo§ciq 

Powiatu Pultuskiego. 
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19.Podjccie uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie wyraZenia zgody 

na sprzedat nieruchomoki. 

20.Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i 

finansowania zadania publicznego. 

21.Podjccie uchwaly w sprawie dopuszczenia zaplaty naleZnoki stanowiqcych 

dochody budZetu Powiatu Pultuskiego instrumentem platniczym. 

22.Informacja o przebiegu wykonania budZetu powiatu za I polrocze 2017r. 

wraz z informacjq o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej. 

23.Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

24.Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku z 

dnia 28 grudnia 2016r. 

25.Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wysokoki oplat za usuniccie i 

przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku 

odstqpienia od usuniecia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego na rok 

2018 

26.Podjccie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z 

organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzqcymi dzialalno§e pozytku publicznego na rok 2018. 

27.Informacje - Przewodniczego Rady i Starosty Pultuskiego - nt. analizy 

ogwiadczen majqtkovvych. 

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

Powiatu. 

29.Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budzetu 

powiatu. 

30.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

31.Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

9 



31 a. Podjccie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody i zabezpieczenia wkladu 

wlasnego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo na odcinku 

Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" ramach konkursu pn. „Mazowiecki 

Instrument Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

spoleczno-gospodarczego regionu„ 

32. Zamkniccie Sesji. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Przyjecie protokolu XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Na salc wszedl radny K Pielikos. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczylo 

12 radnych. 

Przewodniczqcy poinformowal, Ze do dnia dzisiejszego nie wplynely zadne 

wnioski ani uwagi dotyczgce protokolow Sesji Rady Powiatu. Nastcpnie zwrocil 

sic z zapytaniem, czy kto§ z Paristwa Radnych chcialby zabrae glos w powy2szej 

sprawie? 

Wobec braku wnioskow Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem 

protokolu z XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Powiatu 

Za glosowalo 
	

12 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Protokoly Nr XXX/2017, XX/11/2017, XXXII/2017 i XXXIII/2017 

zostaly przyjcte 

Ad. 6 
Przewodnicmcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil o zglaszanie wnioskow. 
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Radny M.Barszcz- poinformowal, i2 na progby mieszkaficow zglaszal do 

Komendy Powiatowej Policji problem, jaki wystepuje na skrzyZowaniu drogi 

powiatowej z drogq gminnq w miejscowo§ci Gladczyn. Radny poinformowal, 2e 

skrzyZowanie jest dose niebezpieczne i podczas debaty policyjnej droga to zostala 

wprowadzona do zagroZen. Radny zapytal, na jakim etapie sq prace zwiqzane z 

poprawq bezpieczeristwa na tym skrzyZowaniem i w jaki sposob bedzie to 

rozwiqzane. Radny podkreglil, 2e jest to odcinek drogi bardzo uczcszczany przez 

mieszkaricow. 

Ponadto Radny poinformowal, Ze w miejscowoki Obryte, przy drodze 

powiatowej relacji Obryte-Wyszkow, znajduje sic szkola a w niedalekiej 

odlegloki, dose niebezpieczne skrzy2owanie drogi gminnej z powiatowq. Radny 

zwrocil sic z pro§bq o poprawe oznakowania przej§cia dla pieszych przy szkole. 

Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienia 

opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 w imieniu Pani Krystyny Estkowskiej 

Przewodniczqcej Komisja Spraw Spolecznych oraz Pani Emilii Gqseckiej 

Przewodniczqcej Komisja BudZetu i Finansow przekazuje informacje, 2e ww. 

Komisje pozytywnie zaopiniowaly tematy *Nee przedmiotem obrad dzisiejszej 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Komisje odbyly wspolne posiedzenie w dniu 19 paidziernika 2017r. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Polityki Regionalnej i 

Promocji — Pana Witolda Saracyna o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pan Witold Saracyn —

poinformowal, i2 Komisja Polityki Regionalnej i Promocji odbyla swoje 

posiedzenie w dniu 27 wrze§nia i 19 paalziernika 2017r.. Komisja pozytywnie 
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zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Przewodniczqcy poprosil Przewodniczqcego Komisji Bezpieczenstwa — Pana 

Miroslawa Barszcz o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

iZ w dniu 27 wrze§hia oraz w dniu 19 paidziernika 2017r. obradowala Komisja 

Bezpieczenstwa pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce przedmiotem 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Ad. 7 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 

Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. dzialalno§ci inspekcyjnej na 

terenie powiatu pultuskiego w 2016 r. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ powy2szq informacje Szanowni Radni 

otrzymali na piginie. Byla ona rownieZ przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Paristwa radnych, 

chcialby zabrae glos w powy2szej sprawie. 

Radni nie zglosili Zadnych pytan ani uwag dotyczqcych ww. informacji. 

Ad. 8 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o realizacji zadan przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony 

Rollin i Nasiennictwa w Warszawie - Oddzial w Pultusku w 2016r. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ powy2szq informacjc Szanowni Radni 

otrzymali na pigmie. Byla ona rownieZ przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. 
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Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Panstwa, chcialby 

zabrae glos w powyZszej sprawie. 

Radni nie zglosili Zadnych pytan ani uwag dotyczqcych ww. informacji. 

Ad. 9 
Przewodniczqcy zarz4dzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o stanie realizacji zadail ogwiatowych przez organy 

wykonawcze samorzqdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2016/2017. 

Przewodniczqcy poinformowal, iZ povvyZszq informacje Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownieZ przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. Nastypnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Panstwa, 

chcialby zabrae glos w powyZszej sprawie. 

Radni nie zglosili Zadnych pytati ani uwag dotyczqcych ww. informacji. 

Ad. 10 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowej Szkoly Specjalnej Przysposabiajqcej do Pracy w Pultusku 

dla uczniow z upogledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniow z niepelnosprawnogciami sprzeionymi w Szkole 

Specjalnq Przysposabiajqcq do Pracy, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

lit. d ustawy-Prawo ogwiatowe. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly Specjalnej 

Przysposabiajqcej do Pracy w Pultusku dla uczniow z upo§ledzeniem umyslowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniow z 

niepelnosprawnokiami sprzcZonymi w Szkolc Specjalnq Przysposabiajqcq do 

Pracy, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy-Prawo ogwiatowe i 
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zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr JOMV/193/2017 zostala podjcta. 

Ad. 11 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowej szegcioletniej Szkoly Podstawowej Specjalnej w Pultusku w 

ogmioletniq Szkole Podstawowq Specjalnq, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo ogwiatowe. 

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

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szekioletniej Szkoly Podstawowej 

Specjalnej w Pultusku w ogmioletniq Szkole Podstawowq Specjalnq, o ktorej 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo o§Wiatowe 

i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXIV/194/2017 zostala podjOa. 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia zakoriczenia dzialalnoki 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Pultusku. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia zakoliczenia dzialalnoki dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum Specjalnego w Pultusku i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 
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Za glosowalo 
	

12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XKXIV/195/2017 zostala podjvta. 

Ad. 13 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 1 w Pultusku w 

Braniowq Szkole I Stopnia Nr 1 w Pultusku. 

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

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 

1 w Pultusku w Branzowq Szkolc I Stopnia Nr 1 w Pultusku i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 
	

12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwai'a Nr XLVIV/196/2017 zostala podjyta. 

Ad. 14 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 2 w Pultusku w 

BranZowq Szkole I Stopnia Nr 2 w Pultusku 

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

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 

2 w Pultusku w BranZowq Szkole I Stopnia Nr 2 w Pultusku i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 
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Za glosowalo 
	

12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwaia Nr XXXIV/197/2017 zostala podjyta. 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia 

dotychczasowej Szkoly Policealnej w Pultusku w Szkole Policealng, o ktorej 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo ogwiatowe. 

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

W zwiqzku z brakiem pytafi Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly Policealnej w Pultusku w 

Szkolc Policealnq, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo 

o§wiatowe i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwai'a Nr =V/198/2017 zostala podjgta. 

Ad. 16 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniahcej uchwale w sprawie okreglenia zadati 

finansowych w 2017r. ze irodkow Palistwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow 

przyznawania dormansowail obowiqzujqcych w 2017r. 

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

W zwi4zku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

okregenia zadan finansowych w 2017r. ze §rodkow Panstwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych 

kryteriow przyznawania dofinansowaii obowiqzujqcych w 2017r i zarzqdzil 
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glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 
	

12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXIV/199/2017 zostala podjgta. 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwaig w sprawie utworzenia 

rodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku i nadania mu statutu. 

Starosta Pultuski- w imieniu Zarzqdu Powiatu zwrOcil sic z wnioskiem o zmiang 

przedstawionego projektu uchwaly w zakresie § 6, kt6ry brzmi "Uchwala wchodzi 

w Zycie 1 grudnia 2017r." 

Firma WALD-GLOB zio2y1a wniosek o przedlu2enie terminu umowy na 

wykonania prac remontowych budynku A przy ul. Biakowiejskiej do 30 listopada 

2017r. natomiast po tym terminie bedq mialy miej sce odbiory bran2owe. 

Wobec powy2szego §rodowiskowy Dom Samopomocy rozpoczqlby dzialalnok 

w nowej siedzibie od 15 grudnia 2017r.. Stqd propozycja zmiany projektu 

uchwaly. 

Przewodniczqcy Rady zapytal, czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan. Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku i nadania mu 

statutu wraz ze zmianq zaproponowanq przez Staroste Pultuskiego i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr xxxiV/200/2017 zostala podjcta. 
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Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na udzielenie bonifikaty 

od oplat rocznych z tytutu trwalego zarzqdu nieruchomokiq Powiatu 

Pultuskiego. 

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

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

wyraZenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat rocznych z tytulu trwalego 

zarzqdu nieruchomokiq Powiatu Pultuskiego.. 

i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwata Nr =V/201/2017 zostala podjvta. 

Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie wyraienia 

zgody na sprzedai nieruchomoki. 

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

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

uchylenia uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na sprzedaZ nieruchomoki i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr =V/202/2017 zostala podjyta 
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Ad. 21 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjgcie uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia 

i finansowania zadania publicznego. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXIV/203/2017 zostata podjgta 

Ad. 22 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie dopuszczenia zaplaty naleinoici 

stanowiqcych dochody budietu Powiatu Pultuskiego instrumentem 

platniczym. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

dopuszczenia zaplaty naleZnogci stanowiqcych dochody budietu Powiatu 

Pultuskiego instrumentem platniczym i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XXXIV/201/2017 zostala podjyta 

Ad. 23 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o przebiegu wykonania budietu powiatu za I polrocze 

2017r. 	wraz z informacjq o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy 

finansowej. 
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Przewodniczqcy poinformowal, l2 powy2szq informacjc Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownie2 przedmiotem obrad komisji stalych Rady 

Powiatu. 

Nastcpnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktog z Paristwa, chcialby 

zabrae glos w powy2szej sprawie. 

Radni nie zglosili 2adnych pytan ani uwag dotyczqcych ww. informacji. 

Ad. 24 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

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

Radny M. Barszcz- zwrocil sic z pytaniem do Skarbnika Powiatu 

p. K. Rzepnickiej dot. przebudowy drogi - ul. Mickiewicza w Pultusku. W 

zwiqzku z tym, Ze ww. zadania inwestycyjne lqczy sic z uchwalami finansowymi, 

to czy w sytuacji gdy radni podejmq uchwalc jw., to czy bedzie to mialo jakie§ 

odzwierciedlenie w skutkach finansowych w sytuacji np. jak Rada Miejska 

przeka2e wickszq pomoc finansowq niZ deklarujq. Radny zapytal jak wowczas 

bedzie wyglqdal ksztalt budZetu? 

Skarbnik Powiatu- poinformowal, iZ uchwala zwiqzana z przebudowq drogi na 

odc. ul. Mickiewicza i udzialu w finansowaniu Gminy Pultusk dotyczy roku 

przyszlego, dlatego te2 to uchwala nie 1qczy sic z uchwalami finansowymi 

podejmowanymi w tej chwili. Ponadto jest to zadanie jednoroczne i nie znajduje 

sic w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

W zwiqzku z brakiem dalszych pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego i 

zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 
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Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXIV/205/2017 zostala podjyta 

Ad. 25 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

28 grudnia 2016r. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly z w sprawie 

zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 

Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 grudnia 2016r i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podj cciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XXXIV/206/2017 zostala podjyta 

Ad. 26 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wysokoki oplat za usuniecie i 

przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku 

odstqpienia od usunkcia pojazdu na obszarze powiatu pultuskiego na rok 

2018. 

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

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

ustalenia wysokoki oplat za usuniccie i przechowywanie pojazdow oraz 

wysokoki kosztow w przypadku ods-tqpienia od usuniecia pojazdu na obszarze 

powiatu pultuskiego na rok 2018 i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 
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Za glosowalo 
	

12 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XLVIV/207/2017 zostala podjcta 

Ad. 26 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu 

Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzqcymi dzialalnoie poiytku publicznego na rok 2018. 

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

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno§e poZytku 

publicznego na rok 2018 i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 12 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XXXIV/208/2017 zostala podjcta 

Na sal weszla radna K Estkowska. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczylo 

13 radnych. 

Ad. 27 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacje - Przewodniczego Rady i Starosty Pultuskiego - nt. analizy 

ogwiadczeil majqtkowych. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 przedstawione informacje Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Radni nie zglosili Zadnych pytan dotyczqcych informacji nt. 

analizy o§wiadczen majqtkowych. 
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Ad. 28 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy poinformowal, ze informacje Radni otrzymali na pi§mie. 

Zapytal, czy sq pytania w sprawie przedstawionej informacji ? 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad Informacjq na 

temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady Powiatu. 

Za glosowalo 
	

13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przykta. 

Ad. 29 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Pani Skarbnik - poinformowala, iZ Uchwaly Zarzqdu podjete od poprzedniej Sesji 

Rady Powiatu to: 

- Uchwala Nr 418/2017 z dnia 22 czerwca 2017r., w ktorej dokonano podzialu 

rezerwy celowej w kwocie 363 866 zl. 

- Uchwala Nr 424/2017 z dnia 6 lipca 2017r. , w ktorej dokonano podzialu rezerwy 

celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze 

szkol i placowek o§wiatowych prowadzonych przez powiat pultuski w kwocie 

8 100 zl. Ponadto dokonano przeniesien na wnioski dyrektorow jednostek w 

ramach planow finansowych. 

- Uchwala Nr 428/2017 z dnia 11 lipca 2017r. w kt6rej zwickszono plan 

dochodow i wydatkow budZetu powiatu w wysokoki 17 603 zl z tytulu dotacji 

celowej z budZetu patistwa na zadania bieZqce z zakresu administracji rzqdowej z 

przeznaczeniem na zakup podrccznikow i materialow edukacyjnych dla 

Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku. Ponadto dokonano 
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podzialu rezerwy ogolnej w wysokoki 30 000 zl z przeznaczeniem na wydatki 

bieZqce dotyczqce realizacji zadan z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

- Uchwala Nr 432/2017 z dnia 19 lipca 2017r. w ktorej zwickszono plan 

dochodow i wydatkow budZetu powiatu w wysokoki 17 511 zl z tytulu dotacji 

celowej z budZetu panstwa na zadania bieZqce z zakresu administracji rzqdowej 

z przeznaczeniem na: zakup podrccznikow i materialow edukacyjnych dla 

Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku — 635 zl oraz 

realizacjc pomocy dla repatriantow i ich rodzin — 16 876 zl. Dokonano take 

przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej 

w wysokoki 26 250 zl. 

- Uchwala Nr 437/2017 z dnia 26 lipca 2017r. w kt6rej zwickszono plan 

dochodow i wydatkow budZetu powiatu w lqcznej kwocie 22 848 zl z tytulu 

dotacji celowych z budZetu panstwa na zadania bieZqce z zakresu administracji 

rzqdowej z przeznaczeniem na: sfinansowanie prac powiatowego zespolu do 

spraw orzekania o niepelnosprawnoki - 7 000 zl, finansowanie zadania 

obejmujqcego szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 810 zl oraz pomoc dla 

repatriant6w i ich rodzin — 8 438 zl. 

- Uchwala Nr 444/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. w ktorej zwickszono plan 

dochodow i wydatk6w budZetu powiatu o kwotc 8 453 zl z tytulu dotacji 

celowych z budZetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej 

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Panstwowej Stray Po2arnej. 

Ponadto dokonano podzialu rezerwy celowej z przeznaczeniem na stypendia za 

osiqgniccia wysokich wynikow sportowych dla uczniow w wysokoki 2 400 zl. 

- Uchwala Nr 450/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. , w ktOrej dokonano zwiekszenia 

planu dochodow i wydatkow o kwote 38 890 zl w zwiqzku z dotacji celowq z 

tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizacjc zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku 

Winnica — Domoslaw" 
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- Uchwala Nr 452/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w ktorej zwiekszono plan 

dochodOw i wydatkow bud2etu powiatu o kwote 5 355 zl z tytulu dotacji 

celowych z budZetu paristwa na realizacje zadati z zakresu administracji rzqdowej 

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Paristwowej Stray Po2arnej na 

skutki podwyZek rekompensat za przedlu2ony czas sluThy. Dokonano take 

przeniesien pomigdzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej. 

- Uchwala Nr 461/2017 z dnia 27 wrze§nia 2017r. , w ktorej dokonano 

przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej 

w tqcznej kwocie 187 958 A 

- Uchwala Nr 465/2017 z 29 wrzeklia 2017r. w ktOrej plan finansowy dochodOw 

i wydatkow bud2etu zostal zwiekszony o kwote 480 613 zl, z tytulu: 

* dotacji celowych z bud2etu paristwa na realizacjc bie2qcych zadan wlasnych 

powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bie2qcej dzialalnoki dom6w 

pomocy spolecznej w licznej kwocie 450 000 zl. 

* dotacji celowych z bud2etu na zadania z zakresu administracji rzqdowej w 

tqcznej kwocie 30 613 zl z przeznaczeniem dla: Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego - wyplata nagrody jubileuszowej w wysokoki 3 613 zl, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie — sfinansowanie dzialalnoki zespolow 

do spraw orzekania o niepelnosprawnoki w wysokoki 27 000 zl. Ponadto 

dokonano podzialu rezerwy celowej w kwocie 15 000 z1 z przeznaczeniem na 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 

szkolach ponadgimnazjalnych i placowkach wychowawczych - wydatki bie4ce 

Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku. 

- Uchwala Nr 474/2017 z dnia 11 paalziernika 2017r. w ktorej plan finansowy 

dochodow i wydatkow bud2etu zostal zwickszony tqcznie o kwote 57 877 z1 

z tytulu dotacji celowych z bud2etu paristwa na zadania bie2qce z zakresu 

administracji rzqdowej z przeznaczeniem na: realizacje dodatku wychowawczego 

(pomoc panstwa w wychowaniu dzieci) w kwocie 54 280 zl, oraz zadania w 

zakresie polityki spolecznej — dzialalnok zespolow do spraw orzekania o 

niepelnosprawnoki w wysokoki 3 597 zl. Ponadto dokonano podzialu rezerwy 
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celowej w kwocie 3 800 zl z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli ze szkol i placowek o§wiatowych prowadzonych przez powiat 

pultuski. 

- Uchwala Nr 480/2017 z dnia 18 paidziernika 2017r. w ktorej plan finansowy 

dochodOw i wydatkow bud2etu zostal zwickszony o kwotc 1 591 zl, z tytulu 

dotacji celowej z budZetu na zadania z zakresu administracji rzgdowej z 

przeznaczeniem dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku na 

dofinansowanie wyplaty dodatku w vvysokoki 250 zl miesiecznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy, realizujqcego prace 

socjalnq w §rodowisku w roku 2017. Ponadto dokonano podzialu rezerwy celowej 

w kwocie 31 200 zl z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce 

dla uczniow ze szkol ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski 

Wobec braku pytali Przewodnicz4cy zarzgdzil glosowanie nad Informacja na 

temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu powiatu. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 30 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczqcy poprosil Pana Starostg o udzielenie odpowiedzi na zgloszone 

interpelacje. 

Starosta Pultuski- odpowiadajqc radnemu M. Barszczowi poinformowal, 2e bedq. 

prowadzone rozmowy z Komendq Powiatowq Policji, aby pod* odpowiednie 

dzialania w celu podniesienia poziomu bezpieczeristwa na tym skrzyZowaniu. 

Informacja o odjetych dzialaniach zostanie przekazana Radnemu p. M. Barszcz. 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz chcialby podzickowae Komendantowi 
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Policji, poniewa2 gdy zglosil ten problem, to reakcja Policji byla natychmiastowa. 

Odbylo sic ju2 spotkanie przedstawicieli Policji z mieszkalicami, wicc naleZy 

cieszye sic z takiej postawy. 

Radny Cz. Czerski - poinformowal, ze na odcinku drogi, o ktorym mowil Radny 

M. Barszcz jest dose duty ruch. Po za tym przy skrzyZowaniu dr6g: powiatowej 

z gminng, zostalo postawione wysokie ogrodzenie, ktore ogranicza widocznoge, 

mimo Ze jaki§ czas temu zostaly postawione lustra. 

Starosta Pultuski- odpowiadajqc na drum interpelacjc zgloszong przez Radnego 

M. Barszcza, Starosta poinformowal, Ze na przej§ciu dla pieszych przy szkole w 

m. Obryte naleZy wykonae sygnalizator §wietlny. Koszt takiego sygnalizatora to 

kwota ok 50 ty§ zi jednak Starosta widzi potrzebe ustawienia takiego 

oznakowania. 

Ad. 31 

Przewodnicmcy zarzgdzil przystpienie do realizacji kolejnego punktu pormdku 

Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

Radny T. Nalewajk- zwrocil sic z pytaniem czy sprawa zakupu dzialki na potrzeby 

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji zostala juZ sfinalizowana? 

Zastepca Komendanta Powiatowego Policji w Pultusku P. Antogkiewicz - 

poinformowal, i2 sprawa to zostanie sfinalizowana w ciqgu kilku najbliZszych dni, 

poniewaZ sq juZ prowadzone negocjacje. 

Przewodniczqcy zarzgdzil 15 minut przerwy. 

Obrady wznowiono po przerwie o godz. 15.47. 
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Ad. 31 a 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody i zabezpieczenia wkladu 

wlasnego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Ggsiorowo na 

odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" ramach konkursu pn. 

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu 

dla rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu„ 

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

Starosta Pultuski- poinformowal, Ze Rada Miejska w Pultusku podjela uchwale 

w sprawie przystqpienia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczqcego 

przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Pultusk pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Ggsiorowo na odcinku 

Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare", w ktorej zadeklarowala pomoc 

finansowq przy realizacji wyZej wymienionego zadania w wysokoki 500.000,00 

zl. 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal tre§o uchwaly w sprawie 

vvyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu wlasnego na realizacje zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo 

— Skorznice — Gq.siorowo na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" 

ramach konkursu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Drog Lokalnych o 

istotnym znaczeniu dla rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr =V/209/2017 zostala podjcta. 
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Ad. 32 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamknivie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, Ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym go§ciom. Przewodniczqcy zamknql XXXIV Sesjc Rady 

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

Na tym protokol zakoficzono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 15:55. 

Protokoloway: 	 Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Przybylowska 	 Wieslaw Cienkowski 

Martyna Laskowska 

ii' 
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