
Protokol Nr XLII/2018 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 26 lipca 2018r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 11.40 

Przewodniczacy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl czterdziesta drug. Sesje 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, 2e zgodnie z lista obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady wynoszacego 17 osob stanowi quorum 

pozwalaj4ce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczacy powital: Radnych Rady Powiatu, Pana Staroste, Pania 

Wicestarostc, oraz wszystkie osoby uczestniczace w dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, i2 w dniu 24 lipca 2018r., 

do Przewodniczacego Rady Powiatu wplynal wniosek Zarzadu Powiatu 

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

5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym. 

W zwiazku z povvy2szym termin Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy, 

a przekazany porzadek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z trekia 

przekazana przez wnioskodawcc. 

Ad. 2 

Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji punktu porzadku Sesji 

Przedstawienie porzidku Sesji. 

W zwiazku z decyzj4 radnych o nieodczytywaniu porzadku obrad 

Przewodniczacy poinformowal, i.2 obrady beda prowadzone zgodnie 

z porzadkiem przekazanym w zawiadomieniu na Sesjc. 
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Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Podjccie uchwaky zmieniajqcej uchwalc w sprawie okre§lenia zadan 

finansowanych w 2018r. ze grodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji 

°sob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow 

przyznawania dofinansowali obowiqzujqcych w 2018r. 

4. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

5. Podj ccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Puttusku z dnia 20 grudnia 

2017r. 

6. Podjccie uchwaly w sprawie emisji obligacji. 

7. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia dzialan dotyczqcych rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

8. Wnioski i ,017viadczenia radnych. 

9. Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem porzqdku obrad Sesji Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymato sic 

Porzgdek obrad zostal przyjviy. 

Nastcpnie Przewodniczqcy poinformowal, iZ proj ekty uchwal bedqce 

przedmiotem XLII Sesji Rady Powiatu zostaly pozytywnie zaopiniowane na 

Komisjach Rady Powiatu, ktore obradowaly przed posiedzeniem Rady Powiatu. 
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Ad. 3 

Przewodniczacy zarzqdzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwaig w sprawie okreglenia zadaii 

finansowanych w 2018r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow 

przyznawania dofinansowan obowigzujqcych w 2018r. 

Przewodniczacy zwrocil sic z pytaniem czy sa pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiazku z brakiem pytati Przewodniczacy odczytal trek uchwaly zmieniajacej 

uchwalc w sprawie okre§lenia zadan finansowanych w 2018r. ze §rodkow 

Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych oraz 

wprowadzenia dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowan 

obowiazujacych w 2018r. i zarzadzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XL11/248/2018 zostala podjyta. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzgdzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

Sesji Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

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

W zwiazku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego. i zarzadzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XLII/249/2018 zostala podjyta. 
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Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

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

dnia 20 grudnia 2017r. 

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

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

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

i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwata Nr XLII/250/2018 zostala podjyta. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie emisji obligacji 

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

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

emisji obligacji i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XLI1/251/2018 zostala podjyta. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

Sesji Stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia dzialan dotyczqcych 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie stanowiska? 
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W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem stanowiska. 

Za glosowalo 	 14 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Stanowisko zostalo przykte. 

Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

Radny Cz. Czerski- poinformowal, iZ w imieniu wlasnym jak i w imieniu 

mieszkaticow gminy Zatory chcialby podzickowae wszystkim ktorzy przyczynili 

sic do budowy drogi na odc. Grabowiec-Zatory. Rady zaznaczyl, ze tak jak 

mowil juZ radny M.Barszcz, to droga jest polqczeniem nie tylko do m. Zatory ale 

rownieZ do wielu innych miejscowoki. Ona bcdzie w pewnym stopniu 

odciqZeniem trasy na odcinku Pultusk — Warszawa. Rady poinformowal, Ze 

dziekuje za podjccie takiej decyzji. 

Prezes WOPR p. M.Osica- poinformowal, Ze chcialby podziekowae paristwu 

radnym a take Panu Starokie za udzielenie dotacji dla WOPR. 

Radna E.Gqsecka- zaznaczyla i2 zglaszala problem na drodze w strong 

m. Ciolkowo gdyZ byla tarn duZa wyrwa. Radna zapytala czy zostalo to usuniete? 

Dyrektor Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Pultusku p. W. Kaczmarczyk-

poinformowal, iZ zostalo juZ to wykonane. 

Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodnicz4cy poinformowal, Ze porz4dek obrad zostal wyczerpany. 

Podzickowal za udzial w obradach czterdziestej drugiej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym gokiom. Przewodnicz4cy zamknql XLII Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku wypowiadajqc form*: „Zamykam Sesjc Rady Powiatu". 
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Na tym protokol zakonczono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 12.15 

Protokolowaly: 

Bogumila Przybylowska 

Przewodniczyl obradom: 

Wieslaw Cienkowski 

 

        

        

        

Martyna Laskowska 

11454/0,,id, 
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