Protokol Nr XL/2018
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 14 czerwca 2018r.

poczqtek posiedzenia — godz. 10.00

Przewodniczqcy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl czterdziestq Sesjc Rady
Powiatu w Pultusku.
Stwierdzil, Ze zgodnie z listq obecnoki w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych,
co wobec ustawowego skiadu Rady wynoszqcego 17 os6b stanowi quorum
pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal.
Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, Pana Staroste, Paniq
Wicestarostc, oraz wszystkie osoby uczestniczqce w dzisiejszej Sesji.

Przewodniczqcy poinformowal, i2 w dniu 11 czerwca 2018r.,
do Przewodniczqcego Rady Powiatu wplynql wniosek Zarzqdu 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 powyszym termin Sesji zostal ustalony na dzieli dzisiejszy,
a przekazany porzqdek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z trekiq
przekazanq przez wnioskodawcy.

Ad. 2
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji
Przedstawienie porzqdku Sesji.
Przewodniczqcy poinformowal, iZ radni otrzymali porzqdek Sesji. Nastepnie
zwrOcil sic z pytaniem czy sq propozycje zmian porzqdku obrad?
Radny K. Lachmaliski- poinformowal, i2 na posiedzeniu Komisji zio2y1 wniosek,
kt6ry zostal odrzucony. Wnioskowal o oddzielne glosowanie zmian w budZecie,
dlatego Ze 6 min zi na drogy na odc. Szyszki-Zebry Falbogi z dofinansowaniem
900 tys. zi, zdaniem radnych klubu PiS to du2a rozrzutno§e. Mozna tq drogy
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zrobie z 6-milionowym udzialem wlasnym, ale teZ moZna zrobie tc drogc w
przyszlym roku o dwukrotnie wickszej dlugoki. Zdaniem radnego nie daje sic
radym wyboru. Radni klubu PiS absolutnie sq. za tym Zeby drogc na odc.
GrabOwiec-Zatory wykonywae za kwote 5,2 mln zl z udzialem §rodkow
zewnctrznych w wysokoki 3,3 min zl a nie 900 tys. zl jak w przypadku drogi
Szyszki-Zebry Falbogi. Procentowo tj. 60% udzialu grodkow zewnctrznych
a 1,9 mln zl §rodki wlasne i to jest jakby uzasadnione. Podobnie jak
termomodernizacja budynku i remont budynku Liceum Ogolnoksztalcqcego ze
grodkow zewnctrznych w vvysokoki prawie 1,5 mln zl. Zdaniem radnego blokuje
sic radnym moZliwoge wyboru poprzez wkladanie wszystkiego do jednej uchwaly
w sprawie zmian uchwaly budZetowej. Radny zaznaczyl, Ze ze strony klubu
radnych PiS nie ma tego przyzwolenia Zeby z wlasnych grodkow aZ takie §rodki
inwestowae. Radny zaznaczyl, Ze nie wie dlaczego jest takie parcie na to Zeby za
6 mln zl budowae z wlasnych §rodkow tc drogc, mimo Ze tych dr6g w roZnym
stanie jest bardzo duo na terenie powiatu pultuskiego. Radny przywolal przyklad
ktory podawal juZ na Komisjach Rady, Ze droga ktOrq buduje gmina Pultusk na
odc. BialowieZa-Olszak budowana jest z 85% udzialem §rodkow zewnctrznych.
Radni sq. natomiast za drogq na odc. Grabowiec-Zatory za kwote 5,2 mln zl gdzie
udzial wlasne jest 1,9 mln zl. a zewnetrzne grodki 3,3 min zl. Podobnie jak Liceum
natomiast nie zgadzajq sic na zaangaZowanie §.rodkow w wysokoki 6 mln zl. z
wlasnych grodkow dlatego teZ prosi o oddzielnie glosowanie albo rozdzielenie
tych uchwal.
Przewodniczqcy Rady- w zwiqzku z wnioskiem zgloszonym przez radnego
K. Lachmanskiego zwrocil sic do Zarzqdu Powiatu jako wnioskodawcy zwolania
Sesji z pytaniem czy popierajq zgloszony wniosek.
Radny K. Lachmaliski- zaznaczyl, .2e Rada Powiatu ma takq kompetencje i moZe
porzqdek sobie zmienie.
Przewodnicz4cy Rady- poinformowal, Ze moZna wprowadzie zmiany do
porzqdku obrad jednak musi bye na to zgoda wnioskodawcy.
Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z pytaniem do Pana Starosty czy moglby
uzasadnia swoja decyzjc? Dlaczego Pan Starosta nie chce tego zrobie? Nie chce
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tej drogi zdjqe teraz? Radny zaznaczyl, ze moZna zwolae Sesje z trybie
nadzwyczajnym w 3 dni, bo radni sa otwarci i nie ma z tym problemu. Radny
zaznaczyl, ze uwaZa, iZ inwestowanie w droge z wlasnych §rodkow jest
rozrzutnogci4. Mona zrobie to droge za rok z wlasnych §rodkow 6 min zl i
np. 6 min zl ze §rodkow zewnetrznych.
Starosta Pultuski- poinformowal, ze chce zaproponowae ubieganie sic o
refundacjc kosztow w tym roku. Jegli teraz droga nie zostanie wybudowana to nie
bedzie takiej moZliwogci Zeby ubiegae sic o refundacje.
Radny T.Nalewajk- zaznaczyl, ze jego zdaniem radni na komisji dyskutowali
dug° na ten temat. „Nie da sic bye za a nawet przeciw". Nastcpnie radny
zaznaczyl, ze chcialby zadae pytanie retoryczne wobec calej rady i nie tylko czy
jakby nie bylo dofinansowania do budowy drog to bygmy di-6g nie robili w ogole?
Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, ze mimo to, iLZ bylo to pytanie retoryczne
mote na nie odpowiedziee. Radny zaznaczyl, ze argument Pana Starosty np. na
zwickszenie odcinka drogi Pultusk- BialowieZa byl taki, ze ze §rodkow wlasnych
jest rozrzutnoge wybudowae drogi. Mniej wiccej w tym kontekkie wybudowae
drogi z wlasnych srodkow. Teraz Pan Starosta zmienil zdanie i buduje drogc za
6 min zl. Radny zaznaczyl, ze zgadza sic z Panem Starost4, ze jeZeli ma bye
robiona kanalizacja to jasne, ze trzeba poczekae. Natomiast tam jest jeszcze
odcinek tej drogi na kt6rej jest odcinek zrobiony i jest odcinek niezrobiony w
strong BialowieZy. Teraz pytanie co nagle sic stabo, ze Pan Starosta zmienil
zdanie. Radny zaznaczyl, ze nie chce blokowae wykonania drogi natomiast czy
bcdzie refundacja czy nie bcdzie to jest wroZenie z kart. Moe bye refundacja ale
nie musi.
Starosta Pultuski- poinformowal, ze jegli chodzi o droge w BialowieZy to tak jak
ju2 wspominal bedzie robiona tam kanalizacja i trudno podchodzie do jednej drogi
trzy razy.
Radny K. Lachmaliski- poinformowal, ze zgadza sic z Panem Starostq jegli chodzi
o odc. ul. Bialowiejskiej na ktOrej ma bye wykonywana kanalizacj a natomiast od
ul. Bialowiejskiej sq jeszcze dwa odcinki gdzie kanalizacja nie bedzie robiona i
tam mozna by bylo droge zrobie. Radny zaznaczyl, ze to co mowil Starosta na
3

jednej z poprzednich Sesji mote brzmialo inaczej ale kontekst byl na pewno taki,
e z wlasnych §rodkow to jest jakby niegospodarno§e, to nie ma sensu budowae
bo bedq pozyskiwane srodki. Tam chodzilo o kwote powiedzmy 1 min zi. a teraz
nagle Pan Starosta zmienil zdanie i buduje droge za 6 min
Starosta Pultuski- poinformowal, it chodzilo o kwote 3 min
Radny K. Lachmanski- poinformowal, to to i tak jest mniej nit 6 min
Skarbnik Powiatu- poinformowala, to ta droga jut w tej chwili nie jest budowana
tylko i wylqcznie ze grodkow wlasnych. Prosze zwrocie uwage na to, to ta droga
i propozycja na dzisiejszq sesje ma zewnetrzne dofinansowanie powytej 900 tys
A. Do tego to co m6wi Pan Starosta czyli ewentualny wniosek o refundacje daje
kolejne 2,3 min zl. a wiec droga rowniet bedzie dofinansowana powytej 50%.
Radny K. Lachmanski- poinformowal, to tak, droga jest z dofinansowaniem ze
§rodkow zewnetrznych na kwote 900 tys zi wicc na chwile mamy zapewnienie
tylko ponad 20% a nie mamy gwarancji czy bedziemy mieli dofinansowanie czy
nie. Radny poinformowal, to ma takq propozycjc aby zlotys wniosek o ta droge
w przyszlym roku i wOwczas dostae dofinansowanie. Ponadto radny zaznaczyl,
to z tego co Pan Dyrektor Kaczmarczyk mowil na Komisji ta droga oczekuje na
realizacje jut 12 czy 14 lat i tet byly 4 razy jut skladane wnioski o
dofinansowanie i jako§ nie uzyskala dofinansowania wiec radny nie widzi
powod6w Zeby jako§ tak bardzo sic spieszye i wydawae kwote 6 min zi czy
5 min zi z wlasnych srodkow bo 900 tys. zl to jest dofinansowanie.
Radny K. Pienkos- zaznaczyl, to Pan Lachmanski mowi o dofinansowaniu w
przyszlym roku. A jakq mamy gwarancje dofinansowania w przyszlym roku?
Tak samo jak w tym roku, jak w poprzednim i 12 lat temu. Druga sprawa jest taka,
to jegli nikt nie chce dofinansowae to musimy sami tq. drogg zrobie. Czy musi sic
zdarzye §miertelny wypadek , to ktog musi na ktorym§ dole wyleciee w powietrze
teby§my powiedzieli „no tak, gdybygmy drop zrobili to mote tego wypadku
by nie bylo". Po prostu jegli przez tyle lat nie motemy otrzymae dofinansowania
to musimy ta drogc zrobie sami. Zwrocil sic z pytaniem czy radny Lachmanski
da gwarancje, to w przyszlym roku bedzie dofinansowanie?
Radny K. Lachmanski-poinformowal, to nie daje gwarancji ale mowienie o tym,
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2e budujemy j, dzig ze grodkow wlasnych i moze dostaniemy dofinansowanie jest
wickszym ryzykiem ni2 to, 2e skladamy wniosek w przyszlym roku i
otrzymujemy dofinansowanie i mamy na papierze tak jak na drogg na odc.
Grabowiec — Zatory, mamy gwarancjc, mamy pismo i mamy potwierdzenie
udzialu i §rodkow wlasnych. Oczywigcie i to samo rysko mo2emy poniege w
przyszlym roku wiec myle, 2e to jest rozsqdniejsze rozwiqzanie.
Radny K. Pietikos- poinformowal, 2e przez 12 lat slyszy od Porozumienia Ziemi
Pultuskiej, od PiS, ze zawsze jest za malo inwestycji i zawsze za malo jest
robione. Przy absolutorium sq glosy wstrzymujqce bo za malo zrobili§my, nie
dostaligmy dofinansowan, moZna bylo to zrobie, tamto zrobie. Teraz jak jest
propozycja inwestycji to tez nie ma na to zgody.
Radny K. Lachmanski- poinformowal, ze sic bardzo cieszy z drogi ZatoryGrabOwiec z dofinansowaniem ponad 60%. Cieszy

sic bardzo z

termomodemizacji Liceum bo to te2 &Igo oczekiwana inwestycja. Radny
zaznaczyl, ze istota drug w powiecie pultuskim wymagahcych inwestycji jest
bardzo duo natomiast ta inwestycje radny poddaje pod wqtpliwo§e.
Radny K. Pienkos- poinformowal, 2e niezale2nie od tego czy ta droga bedzie
robiona za rok, dwa, trzy czy cztery to zawsze bedq drogi do zrobienia.
Radny K. Lachmatiski- radny zaznaczyl, ze nie widzi powodow dlaczego z tym
tak bardzo sic spieszymy, raz zwiekszaligmy emisjc obligacji czyli krotko mow*
zadlu2aligmy sic na te droge. Dzi§ podejmujemy kolejnq uchwalc i na te drogg
dalszy kredyt bierzemy.
Radny K. Pietikos- zapytal czy zdaniem radnego Lachmanskiego 14 lat to jest
taki pogpiech ?
Radny K. Lachmanski- poinformowal, 2e radny Piefikos rOwnie2 jedzi po
roZnych drogach i wie, 2e te drogi sq w ro2nym stanie. Taki byl podzial i samorzqd
otrzymal takie drogi. Nie zrobimy ich wszystkich. Radny zaznaczyl, ze zgodnie
z zapowiedziami rzqdu tych §rodkow ma bye jeszcze wiccej na dofinansowania
ze §rodkow UE. Radny zwrocil sic z pytaniem czy do radnych nie przemawia
argument, 2e za 6 min zl tych §rodkow w przyszlym roku moZna zrobie dwa razy
tyle drug?
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Radny K. Pietikos- zaznaczyl, ze nie ma takiej gwarancji.
Wicestarosta B. Joiwiak- poinformowala, te mowimy o drodze, ktora jest bardzo
potrzebna. Wielokrotnie padajq slowa dotyczqce dofinansowania na drogy w
Zatorach. Pani Wicestarosta zaznaczal, te je§li mowimy o argumentach to mamy
argumenty gdyt mamy DPS w ktorym mieszka 120 °sob i korzysta z tej drogi,
mamy szkoly do kt6rej chodzq dzieci, mamy ko§ciol do ktorego chodzq ludzie i
obok mamy cmentarz i duty zaklad produkcyjny w ktOrym pracuje duo ludzi. To
sq argumenty aby tq drogy wykonae. Nastepnie poinformowala, te nie wie
dlaczego radni majq takie wqtpliwo§ci je§li trzykrotnie w tej kadencji byl
skladany wniosek i nie udalo sic otrzymae dofinansowania. Pani Jotwiak
poinformowala, te uwata, it jest taka potrzeba wia§nie dla tych ludzi, ktorzy tam
mieszkajq, ktOrzy dojetcltajq do pracy, ktorzy chodzq do szkoly. Zaznaczyla, Ze
nalety uszanowa6 ich woly bo to oni wydzwaniaja katdego dnia a wstyd jest
mowie, te jako powiat nie mamy pienicdzy na tq drogy.
Przewodniczqcy Rady- zwrocil sic z pytaniem czy Zarzqd Powiatu zmieni decyzjg
i zaakceptuje wniosek radnego Lachmanskiego?
Starosta Pultuski- odpowiedzial, te nie.
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, it w porzqdku obrad jest punkt „Wnioski
i o§wiadczenia radnych" i w tym punkcie radni majq motliwok wypowiedzi.
Przewodniczqcy wyja§nil, te nie mote poddae glosowaniu wniosku radnego
Lachmanskiego, poniewat wnioskodawcq Sesji byl Zarzqd Powiatu i to Zarzqd
nie wyrazil zgody na zmiany porzqdku obrad. Przewodniczqcy wyja§nil, 2e j ego
rota jest przeglosowanie porzqdku obrad proponowanego przez Zarzqd Powiatu.

W zwiqzku z decyzja radnych o nieodczytywaniu porzqdku obrad
Przewodniczqcy poinformowal, it obrady bedq prowadzone zgodnie
z porzqdkiem przekazanym w zawiadomieniu na Sesjc.
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Porzadek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzqdku Sesji.
3. Podj ccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
4. 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.
5. Podjccie uchwaly w sprawie emisji obligacji.
6. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na czynnoki Zarzqdu
Powiatu w Pultusku.
7. Wnioski i owiadczenia radnych.
8. Zamkniccie Sesji.

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjcciem porzqdku obrad Sesji Rady
Powiatu.
Za glosowalo

9 radnych

Przeciw

1 radny

Wstrzymalo sic

3 radnych

Porzgdek obrad zostai przykty.

Nastepnie Przewodniczqcy poinformowal, iZ projekty uchwal bedqce
przedmiotem XL 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 zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly?
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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

9 radnych

Przeciw

0 radnych

Wstrzymalo sic

4 radnych
Uchwala Nr XL/241/2018 zostala podjcta

Ad. 4
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 pytari Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
zmian uchwaly budZetowej 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

9 radnych

Przeciw

0 radnych

Wstrzymalo sic

4 radnych
Uchwala Nr XL/242/2018 zostala podjyta.

Ad. 5
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 pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
emisji obligacji i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem.
Za glosowalo

9 radnych

Przeciw

0 radnych

Wstrzymalo sic

4 radnych
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Uchwala Nr XL/243/2018 zostala podjgta
Ad. 6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjccie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na czynnoki Zarzgdu
Powiatu w Pultusku.
Przewodniczqcy poinformowal, Ze skarga zioZona czynnoki Zarzqdu Powiatu w
Pultusku zostala szczegolowo omowiona na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 czerwca 2018r.
Komisja Rewizyjna zaopiniowala uznanie skargi za bezzasadnq.
Nastcpnie w dniu dzisiejszym odbyly sic posiedzenia czterech komisji Rady
Powiatu, kt6re rownie2 zaopiniowaly uznanie skargi za bezzasadnq.

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq. pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie
emisji obligacji i zarzqdzil glosowanie nad jej podjcciem.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw

0 radnych

Wstrzymalo sic

0 radnych
Uchwala Nr XL/244/2018 zostala podjcta

Ad. 9
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych.
Radny K. Lachmatiski- poinformowal, i2 chcialby sic odniek do wypowiedzi
Pani Wicestarosty. Radny zaznaczyl, ke nie jest przeciw budowaniu jakiejkolwiek
drogi, tej rownie2. Jest „za" jednak z udzialem §rodkow zewnetrznych, bo wtedy
buduje sic dluZsze odcinki. Druga sprawa to czy Pani Wicestarosta uwaka, ze
ludzie z BialowieZy nie je2d2q do kokiola , nie je2d2q do szkOl? Zapewniam, ze
jeZdZq i teZ chcq tej drogi. Mieli§my te2 okazje obserwowae na terenie powiatu
pultuskiego, tam te2 mieszkajq ludzie i tam tek jeZdkq do kokiola, te2 wo24 dzieci
do szkol, te2 sq duke zaklady pracy. Tek sq w roZnym stanie drogi. Sq rokne
argumenty, ktore trzeba brae pod uwage.
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Starosta Pultuski- zaznaczyl, Ze nie rozumie czemu radny Lachmanski uparl sic
przeciwko tej drodze w gminie Gzy. Zdaniem Pana Starosty jeli ta droga
dostalaby dofinansowanie w wysokoki 90% to bye mote Pan radny teZ by sic
wstrzymal od glosu.
Radny K. Lachmanski- poinformowal, iZ jegli ta droga dostanie dofinansowanie
przynajmniej 50% to na pewno bedzie glosowal „za".
Starosta Pultuski- zaznaczyl, Ze przed chwilq radni glosowali uchwale budZetowq
gdzie dofinansowanie drogi jest 60% na odc. Grab6wiec- Zatory i Pan
Lachmanski wstrzymal sic od glosu.
Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, Ze Starosta nie dal radnemu moZliwoki
wyboru, poniewaZ radny wnioskowal o glosowanie oddzielne bo klub radnych
PiS jest absolutnie za takim budowaniem dr6g jak droga Grab6wiec-Zatory. Radni
sa natomiast przeciwni niegospodarnoki bo budowanie z wlasnych pienicdzy, nie
korzystajqc z dofinansowania gdyZ to nie jest gospodarnok.
Starosta Pultuski- poinformowal, Ze jest 900 tys. zl dofinansowania.
Radny M. Barszcz- poinformowal, Ze na stronach Starostwa Powiatowego jest
ogloszenie dotyczqce publicznego transportu zbiorowego. W zwiqzku z tym radny
ma pro§bc aby zweryfikowae jeszcze raz to zalqczniki, ktOre dotyczq rozkladow
jazdy. Radny vvyja§nil, i2 przeglqdal rozklad jazdy na terenie gminy Obryte i
najpierw nie bylo Grodka Rzqdowego a w tej chwili jest poprawiony i jest GrOdek
Rzqdowy ale z kolei nie ma Cygan.
Ad. 10
Przewodniczqcy zarmdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Zamkniccie Sesji.
Przewodniczqcy poinformowal, Ze porzqdek obrad zostal wyczerpany.
Podzickowal za udzial w obradach czterdziestej Sesji Rady Powiatu Radnym i
zaproszonym gokiom. Przewodniczqcy zamknql XL Sesje Rady Powiatu w
Pultusku wypowiadajqc formulc: „Zamykam Sesje Rady Powiatu".

Na tym protok61 zakonczono.
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Sesja zakoliczyla sic o godz. 10.40

Protokolowaly:

Bogumila Przybylowska

Przewodniczyl obradom:

Wieslaw Cienkowski

Martina Laskowska
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