Protokol Nr XLIII/2018
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 13 wrzegnia 2018r.
poczqtek posiedzenia — godz. 15.00
Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl czterdziestq trzeciq Sesje
Rady Powiatu w Pultusku.
Stwierdzil, ze zgodnie z listq obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych,
co wobec ustawowego skladu Rady wynoszqcego 17 osob stanowi quorum
pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal.
Przewodnicz4cy powital: Radnych Rady Powiatu, Pana Starostc, Pani4
Wicestarostc, oraz wszystkie osoby uczestniczqce w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczq.cy poinformowal, iz w dniu 10 wrzegnia

2018r.,

do Przewodniczq.cego Rady Powiatu wplynqi wniosek Zarzq.du Powiatu
w Pultusku o zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym.
W zwiqzku z powy2szym termin Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy,
a przekazany porzqdek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z trekiq
przekazan4 przez wnioskodawcc.

Ad. 2
Przewodniczqcy zarmdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji
Przedstawienie porzqdku Sesji.
W zwiqzku z decyzja radnych o nieodczytywaniu porzqdku obrad
Przewodniczqcy poinformowal, iz obrady bcdq prowadzone zgodnie
z porzqdkiem przekazanym w zawiadomieniu na Sesjc.
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Porzadek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzgdku Sesji.
3. Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu
wlasnego na realizacjc zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4407W Jegiel-Pormdzie-Obryte-Pultusk na odcinku Obryte —
Gr6dek Nowy" w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
4. Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu
wiasnego na realizacjc zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2421W Nasielsk-G4socin-Ciechanow na odcinku w m.
Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-wierkowo" w ramach
programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej

i powiatowej

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
6. 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.
7. Wnioski i owiadczenia radnych.
8. Zamkniccie Sesji.
Przewodniczqcy zarzgdzil glosowanie nad przyjeciem pormdku obrad Sesji Rady
Powiatu.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Porzgdek obrad zostal przyjciy.
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Nastepnie Przewodniczqcy poinformowal, iz projekty uchwal bcdqce
przedmiotem XLIII Sesji Rady Powiatu zostaly pozytywnie zaopiniowane na
Komisjach Rady Powiatu, ktore obradowaly przed posiedzeniem Rady Powiatu.
Ad. 3
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjecie uchwaly w sprawie vvyraienia zgody i zabezpieczenia wkladu
wlasnego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4407W Jegiel-Porzgdzie-Obryte-Pultusk na odcinku Obryte
— Grodek Nowy" w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
wyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu wlasnego na realizacjc zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-PorzqdzieObryte-Pultusk na odcinku Obryte — Grodek Nowy" w ramach programu
wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019" i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwai'a Nr XLIII/252/2018 zostala podjyta.
Ad. 4
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjecie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody i zabezpieczenia wkladu
wlasnego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2421W Nasielsk-Ggsocin-Ciechanow na odcinku w
m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-wierkowo"
w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
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Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
wyraZenia zgody i zabezpieczenia wkladu wlasnego na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-GqsocinCiechanow na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W
Klukowo-wierkowo" w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" i zarzqdzil
glosowanie nad jej podjeciem.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala Nr XLIII/253/2018 zostala podjyta.
Ad. 5
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 pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego. i zarzqdzil
glosowanie nad jej podjeciem.
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala Nr XLI11/254/2018 zostala podjgta.
Ad. 5
Przewodniczgcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjvcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z
dnia 20 grudnia 2017r.
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Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
zmian uchwaly buaetowej 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
Uchwala Nr XLIII/255/2018 zostala podjyta.
Ad. 6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych.
Radny M.Barszcz- poinformowal, ze zglosil sic do niego jeden z mieszkancow
powiatu pultuskiego i poprosil Zeby w jego imieniu zapytae jako organ Pana
Staroste. Sprawa dotyczy materii budowlanej. Radny poinformowal, Ze poprosil
tq osobe Zeby sformulowala takie zapytanie na pi§mie, poniewaZ radny nie
chcialby pomylie pewnych rzeczy i zapewne teZ od razu Pan Starosta by nie
odpowiedzial bo ma do tego odpowiednie sluZby. Chodzi w gruncie rzeczy o to,
iz zdaniem pewnej osoby wydawane zezwolenia na budowe nie sq wydawane w
sposob wlakiwy, poniewaZ to osoba kwestionuje uprawnienia niektorych os6b.
Radny zaznaczyl, ze nie mowi tego w sensie Wydzialu Budownictwa. Nastepnie
radny przekazal pismo na Nee Pana Przewodniczqcego.
Przewodniczqcy Rady Powiatu p. W.Cienkowski- poinformowal, Ze przekazuje
to pismo Panu Starokie.
Radny K. Lachmariski- poinformowal, ze ma wniosek dotyczqcy skrzyZowania
ul. Tysiqclecia z ul. Wojska Polskiego, bedqcej w przebudowie. Radny zastanawia
sic czy nie trzeba wystqpie do inwestora bo to jest droga wojew6dzka wiec
wlakicielem jest Samorzqd Wojew6dztwa. Radny zaznaczyl, ze zrobil zdjecie w
tym miejscu ale zapewne radni wiedzq o co chodzi....mo2e Zeby nie tak daleko
byl ten parking. Radny zaznaczyl, Ze mimo tego, Ze wcze§niej nie bylo
wyznaczonego miejsca na prawoskret to jednak to znacznie ulatwialo przejazd i
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wlaczenie sic do ruchu w prawq strong. Zdaniem radnego to skrzyZowanie w
przyszloki powinno bye przebudowane. Natomiast w tej chwili zdaniem radnego
naleZaloby pilnie wystqpie do inwestora, ktory remontuje drogc Wojska Polskiego
Zeby jednak nie bylo tego „wystcpu" Zeby ten prawoskret byl moZliwy. Radny
zaznaczyl, ze taki ma wniosek i jest zadania, ze w trybie pilnym naleZaloby
wystosowae takie pismo.
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- odpowiadajqc na
pytanie Pana radnego Lachmariskiego o wykonaniu tego nieszczesnego
kraweZnika poinformowal, ze Zarzqd Drog Powiatowych zareagowal na tq
sytuacjc i w tej chwili trwajq prace nad zmianq projektu i my§li, ze w krotkim
czasie bedziemy mieli propozycje zmiany projektu tego skrzyZowania.
Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, Ze z tego co wie to prace sq tam juZ rozpoczete.
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- poinformowal, Ze
prace zostaly wstrzymane na etapie postawienia krawcZnika do rozstrzygniccia w
jaki spos6b to bedzie przebudowywane. Majq bye zachowane luki 12m 2eby
samochody cic2arowe mogly przepuszczae pieszych a reszta ma bye zachowana
a przynajmniej takie bylo zaloZenie, Ze mial bye bezkolizyjny skrct w prawo.
Radny K. Lachmaliski- zwrOcil sic z pytaniem czy Pan Dyrektor posiada wiedze
na temat terminu ukoficzenia prac je§li chodzi o Aleje Wojska Polskiego?
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- odpowiedzial, ze nie
ma takiej wiedzy.
Radny K. Lachmaliski- zwrocil sic z pytaniem kiedy ZDP wystosowalo pismo o
zmiane projektu?
Dyrektor Zarzqdu DrOg Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- poinformowal, 2e
pismo zostalo wyslane w poniedzialek, czyli zaraz po tym jak zostal ustawiony
ten krawcZnik.
Radny K. Lachmaliski- zapytal jak dlugo trzeba czekae na odpowied2 w tej
sprawie?
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- Poinformowal, ze nie
musi czekae na odpowied2, poniewa2 Zarzqd Drog Wojewodzkich podj 41 sic ju2
poprawy projektu tego skrzy2owania, gdy2 to wstrzymuje robotc.
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Radny K. Lachmaiiski- zapytal czy wynika z tego to, ze ten prawoskret bedzie
moZliwy?
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- odpowiedzial, ze ma
nadziejc. ze tak, poniewa2 tak wynika z przeprowadzonych rozmowi i z
przedstawionego projektu. Pan Dyrektor zaznaczyl, ze je§li cos konkretnego
bedzie wiedzial to powiadomi o tym przez Pana Staroste i przez Zarzqd.
Radny K. Lachmanski- poprosil aby Pan Dyrektor dowiedzial sic do kiedy
opiewa kontrakt, do kiedy jest dokonanie odbioru ul. Wojska Polskiego.
Radny M.Wroniewski- poinformowal, ze w imieniu wiasnym jak i radnej Banach
oraz radnej Chelstowskiej prosi o wywiqzanie sic z obietnicy dot. namalowania
pasow na drodze w gminie Swiercze.
Starosta Pultuski- poinformowal, ze w przyszlym tygodniu te prace zostanq
wykonane. Starosta zwrocil sic z pytaniem do Dyrektora ZDP czy nie bcdzie
problemu ze znalezieniem wykonawcy?
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. W.Kaczmarczyk- poinformowal, 2e
prace mamy juZ rozpoczete od skrzy2owania o kt6rym byla mowa do wykonania
linii segregacyjnych. Jest to odcinek od Strzegocina do Pianowa o diugo§ci ok
5km- 6,5 km
Radny W.Saracyn- poinformowal, 2e przejeZaa kilkukrotnie nowo budujqca sic
drogq w kierunku Lipnik i ma pro§bc do Pana Starosty aby tam rownie2 rozwaZyl
namalowania linii, poniewaZ to droga jest wqska, jest bardzo dobra nawierzchnia
natomiast sq. tak giebokie rowy, 2e lapiqc pobocza jeste§my w rowie. Radny
poinformowal, ze jego zdaniem naleZaloby namalowae link ciqgiq gdyZ my§li,
ze to by bardzo pomoglo.
Radny Cz.Czerski- poinformowal, ze chcialby poruszye sprawc budowy mostu
nad rzekq Prut na terenie gminy Zatory. Radny zaznaczyl, ze wykonawca
rozpoczql prace 3 tygodnie temu i niewiele jest tam zrobione. Ponadto pracuje
tam niewielu ludzi a oprocz mostu jest tam jeszcze 8 km drogi do naprawy.
Dlatego te2 zdaniem radnego naleZaloby te prace przyspieszye.
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Na tym protokol zakoriczono.
Sesja zakoriczyla sic o godz. 15.30

Protokolowala:

Martyna Laskowska

Przewodniczyl obradom:

Wieslaw Cienkowski

P/
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