
Protokol Nr 1X/2019 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 czerwca 2019r. 

poczqtek posiedzenia — godz. 15.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl dziewiqtq Sesjc Rady Powiatu 

w Pultusku. 

Poinformowal, Ze obrady Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i utrwalane 

za pomocq urzqdzeri rejestrujqcych obraz i diwiek. 

Nastepnie Przewodniczqcy Rady stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecno§ci w 

posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego skladu Rady 

wynoszqcego 17 osob stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie 

prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, przedstawicieli samorzqdow, 

dyrektorow, kierownik6w jednostek oraz wszystkie osoby uczestniczqce w 

dzisiejszej Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzjdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq wnioski dotyczqce zmiany porzqdku obrad? 

Starosta Pultuski — poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni 

Paristwo radni, w imieniu Zarz4du Powiatu wnioskuje o zdjecie z porzqdku Sesji 

punktu trzeciego tj. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwalc Nr XLI/246/2018 

Rady Powiatu w Pultusku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia 

porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq 

Pultusk." 
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Przewodniczqcy Rady- cyt. „je§li mozna Panie Starosto, dwa slowa uzasadnienia 

bo myglc, 2e to pomoze w glosowaniu" 

Starosta Pultuski —poinformowal, iz cyt. „my§le, ze na dzien dzisiejszy nie ma 

klimatu, nie ma takiej zgody aby takie porozumienie miedzy samorzqdami sic 

odbylo. My§le, ze poradzimy sobie i podnajmiemy te poczekalnic jako powiat 

pultuski." 

Wobec braku innych propozycji zmiany porzqdku Sesji Przewodnicz4cy Rady 

zarzqdzif glosowanie nad wnioskiem Zarzqdu Powiatu dotyczqcym zdjecia 

z porzqdku obrad pkt 3 tj. Podjccie uchwaly zmieniajqcej uchwale 

Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 

zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq 

Pultusk. 

Za glosowalo 	12 radnych 

Przeciw 	- 

Wstrzymalo sic - 

Wniosek zostal przyjcty. 
Porz4dek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 

grudnia 2018r. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

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

6. Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budZetu 

powiatu. 

7. Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

8. Zamkniecie Sesji. 
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Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji 

Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodnicz4cych Komisji o przedstawienie 

opinii Komisji, kt6re odbyly sic przed rozpoczcciem Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczelistwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal, 

iz cyt. „Komisja Bezpieczetistwa obradowala w dniu 24 czerwca 2019r. Komisja 

w spos6b niejednomy§lny ale pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce 

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji." 

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata 

Chelstowska — poinformowal, i2 cyt. „Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji 

Rady Powiatu w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 24 czerwca 

2019r." 

Przewodniczqcy Komisji Budzetu i Finansow Pan Wojciech Zukowski, 

poinformowala, iz cyt. „Komisja BudZetu i Finansow obradowala na posiedzeniu 

w dniu 24 czerwca 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bcdqce 

przedmiotem obrad dziewiqtej Sesji Rady Powiatu w Pultusku." 

Zastepca Przewodniczqcej Komisji Spraw Spolecznych Pani Emilia Gqsecka, 

poinformowala, iz cyt. „Komisja Spraw Spolecznych obradowala na posiedzeniu 

w dniu 24 czerwca 2019r.. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce 

przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku". 
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Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

19 grudnia 2018r. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie uchwaly? 

(Na salc weszla radna R. Krasucka. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych. ) 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

Za glosowalo 	12 radnych 

Przeciw 	 0 radnych 

Wstrzymalo sic 	1 radny 

Uchwala Nr IX/65/2019 zostala podjvta. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem 

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr IX/66/2019 zostala podjyta. 
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Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie informacji? 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	- 

Wstrzymalo sic - 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Wnioski i oiwiadczenia radnych. 

Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow. 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, prosze palistwa 

w zwiqzku z tym, ze ustawodawca wprowadzil nieco innq forme interpelacji ja 
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pozwole sobie tutaj do Pana Starosty zlo2ye interpelacje za po§rednictwem Pana 

Przewodniczqcego, ktora bcdzie dotyczyla drogi powiatowej w ciqgu Obryte-

Grodek Rzqdowy." 

Radna M.Chelstowska- poinformowala, iz cyt. „korzystajqc z okazji, Ze mamy 

Sesjc chcialam podzickowae Panu Starokie za wspanialq droge, ktorq mamy w 

naszej gminie Swiercze. Jest to radok dla naszych mieszkancow, cieszymy sic 

niezmiernie. Poza tym je§li chodzi o dzialalno§e sluZb, te drogi, ktore byly z 

dziurami zostaly naprawione, dzickujemy bardzo. Przy okazji taki wniosek Zeby 

przy tych drogach powiatowych mote oczykie pobocza i juZ ten odbior wizualny 

bylby super. Druga sprawa chcialam dopytae, poniewaZ mieli§my remontowany 

odcinek drogi wojewodzkiej i objazd byl kierowany na drop powiatowq w 

Kowalewicach. Ta droga to jest tragedia wielka, na jednym odcinku nie ma drogi, 

nie ma pobocza nawet i w sprawie tej drogi chcialabym dopytae, czy cos tam sic 

dzieje ?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „ Je§li chodzi o te droge to podpisali§my 

umowe z projektantem na zaprojektowanie tej drogi a teraz dorainie bcdzie 

wyremontowana w ciqgu miesiqca bo mamy oszczcdnoki z przetargu na budowc 

drogi z tzn. FOGR-u. My§lc, Ze bedziemy mieli oszczcdnoki z tzn. mostOwki 

wicc te §rodki zostanq przekazane na remonty drog ale to trzeba jeszcze 

chwileczkc poczekae." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „ je§li mozna, to ja bylem przy tym 

odbiorze, byla cala Rada Gminy Swiercze. Droga kosztowala ok 5,8 min zl, to 

droga byla fatalna i nie oszukujmy sic, jest to droga, ktora wychodzi poza granice 

gminy. Jest taka potrzeba, bylo trochc malkontenctwa przy rozmowach, ale taki 

byl final jak Pani radna powiedziala" 

Radna E. Leszczynska- poinformowala, iz cyt. „Panie Przewodniczqce, Panie 

Starosto chcialabym podzickowae za odpowied2 na pytania, ktore zadalam. Jedno 

dotyczylo odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Winnica, wiec tutaj nie 

mam wqtpliwoki. Drugie pytanie dotyczylo organizacji przewozu na terenie 

powiatu pultuskiego, to rownieZ otrzymalam odpowied2. Natomiast w 
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nastcpstwie tej odpowiedzi mam dalsze pytanie jeszcze na kt6re bye mote Pan 

Starosta zechcialby odpowiedziee. Skupilam sic na informacjach dotyczqcych 

godzin przejazdu. Jasne jest, ze w Internecie znajdujemy informacje kiedy, o 

ktOrej godzinie dociera autobus, natomiast nie wszyscy mieszkancy, mam na 

my§li szczegolnie starszych mieszkancow naszego powiatu, potrafia sobie radzie 

z technika na tym poziomie. W zwiqzku z tym oczekuja tabliczek, tak jak to bylo 

dawniej na przystankach autobusowych. Otrzymalam informacjc, ze na1e2y to do 

obowiqzkow przewo±nika i w koncowym akapicie odpowiedzi jest informacja, ze 

monitowanie przedsicbiorcow pozostawia sic Panu Starokie. W zwiazku z tym 

moje pytanie czy Pan Starosta zamierza monitowae przedsiebiorcow po to by 

takie tabliczki pojawily sic na przystankach?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, j2 cyt. „wielokrotnie takie rozmowy z 

przewo2nikami prowadzili§my i bedziemy prowadzie, bo na terenie naszego 

powiatu jest kilku przewo2nikOw i na tym polega caly problem, ze nie ma jednej 

osoby odpowiedzialnej za rozklad jazdy ale my§lc, ze w niedlugim czasie 

uporzadkujemy to rozklady jazdy. Poprosze Pana Dyrektora aby umOwil 

spotkanie z przewonikami i takie rozklady sic znajdq." 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, iz cyt. „ Tak bo dzi§ jest taka sytuacja, ze 

slupek czyli tam gdzie autobus ma sic zatrzymae, to jest przewoinik plus tabliczka 

a 2eby deszczyk nie padal, to jest w6jt. I dlatego mowic o wojcie w sensie 

przystankow bo my§lc, 2e jak jest duo ludzi to warto" 

Radna R. Krasucka- poinformowal, iz „chcialabym dopytae na jakim etapie jest 

projektowanie nowego budynku nowej Komendy Powiatowej Policji w Pultusku? 

Tym bardziej, ze Pan Starosta swojego czasu 2ywo byl zainteresowany pomoca, 

zreszt4 Miasto Pultusk te2, wicc co sic dzieje w tym temacie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie mam takiej informacji. Jako Starosta 

nie otrzymujc takiej korespondencji a mam informacjc taka. jak pewnie 

wszyscy...gdzie§ jaki§ czas temu przeczytalem na stronie internetowej, ze jest 

ogloszony przetarg ale ja nie §ledzc tej inwestycji. Na pewno nie wplynal wniosek 

o pozwolenie na budowc." 
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Ad. 8 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porz4dku 

obrad Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy poinformowal, 2e porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach dziewiqtej Sesji Rady Powiatu i zamknql 

dziewiqtq Sesje Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protokot zakoticzono. 

Sesja zakoriczyla sic o godz. 15.25 

Protokolowaly: 	 Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Przybylowska 	 Tadeusz Nalewajk 

( 

Martyna Laskowska 

jtT. (06/456.- 
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