Protokol Nr VIII/2019
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 17 czerwca 2019r.
poczqtek posiedzenia — godz. 15.00
Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl &mg. Sesjc Rady Powiatu w
Pultusku.
Przewodniczqcy powital Radnych Rady Powiatu oraz poinformowal, Ze obrady
Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i utrwalane za pomocq urzqdzeti
rejestrujqcych obraz i &wick.
Przewodniczqcy poinformowal, iz w dniu 12 czerwca 2019r.,
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 powy2szym termin Sesji zostal ustalony na dzien dzisiejszy,
a przekazany porzqdek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z trekiq
przekazanq przez wnioskodawcc.
Nastepnie Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk 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.
Ad. 2
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji
Przedstawienie porzqdku Sesji.
Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „czy do przedstawionego porzqdku obrad
Panstwo Radni majq jakieg wnioski, uwagi czy propozycje?"
Radny M.Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy ja mam takie
pytanie co do zwolania tej sesji, dlaczego tak szybko ? dlaczego taki tryb
nadzwyczajny? Tak mi sic wydaje...cztery dni mielgmy na to wiec mote jest
jakag przyczyna konkretna ?
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal, 12 cyt. „Najpierw ja sic wytlumacze.
Zgodnie z procedurq tak jak powiedzialem, jest siedem dni na zwolanie Sesji i
uznalem, ze poniedzialek jest dobrym dniem na zwolanie tej Sesji a dlaczego to
merytorycznie je§li chodzi o zmiany w budZecie i Wieloletniej Prognozie
Finansowej to my§lc, 2e wyczerpujqce odpowiedzi uzyskamy przy omawianiu
tych punk-tow. Je§li Pan radny pozwoli to poprosilbym Paniq Skarbnik albo Pana
Staroste bo jako Przewodniczqcy Zarzqdu byl wnioskodawcq a merytorycznie
myglc, 2e Pani Skarbnik jest przygotowana i gotowa do odpowiedzi. Proszc Panie
Starosto."
Starosta Pultuski- poinformowal, 12 cyt. „Przyczynq zwolania tej sesji jest to, 2e
dostali§my dofinansowanie na przebudowanie mostu w miejscowo§ci
Kozieglowy z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na kwote
ok 1 250 000z1 i chcemy po prostu jak najwcze§niej oglosie przetarg bo tak jak
wspominalem jest to przebudowa mostu i drogi. KaZde 2-3 tygodnie wcze§niej
rozpoczecie inwestycji to duo bo z do§wiadczenia wiemy, 2e po2niej przetarg
jest w miesiqcach pa2dziernik-listopad, cala procedura dlugo trwa i mamy
problemy z odbiorami na koniec roku i z rozliczeniem dotacji. KaZdy dzieli jest
dla nas waZny 2eby nie bylo problemu przy rozliczeniu dotacji na koniec roku."
Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „czy odpowied2 jest wyczerpujqca?"
Radny M.Cichowicz- odpowiedzial cyt. „tak"

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian,
porzqdek Sesji bedzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na
posiedzenie Rady.
Porzadek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzqdku Sesji.
3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
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4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego
na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r.
5. Wnioski i o§wiadczenia radnych.
6. Zamkniecie Sesji.

Ad. 3
Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku
Sesji 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.
Przewodniczacy Rady udzielil glosu Skarbnikowi Powiatu.
Skarbnik Powiatu- poinformowala, iZ cyt. „jak Pan Starosta juZ wspomnial
otrzymali§my §rodki z rezerwy subwencji ogolnej na dofinansowanie inwestycji
drogowej pn. „Budowa mostu przez rzeke Niestcp6wkc w miejscowoki
Kozieglowy wraz z przebudowq drogi na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo".
Jest to kwota 1 244 521z1 i wprowadzamy to kwote po stronie dochodow i
wydatkow. To jest glowna przyczyna, tak jak Pan Starosta wyja§nial na tej Sesji.
Prosze Paristwa korzystajgc z okazji, Ze mamy Sesjc wprowadzamy §rodki do
budzetu w ramach przesuniee tj. kwote 3300z1, sq to §rodki stanowigce
zabezpieczenie naszego wkladu na zadanie pod nazwq „Zakup ubran specjalnych
dla Komendy Powiatowej Stray PoZarnej". Jest to zabezpieczenie wkladu
wlasnego, poniewaZ skladamy wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska. Cala kwota zadania to 33000z1, wiec korzystamy z okazji i
wprowadzamy wklad wlasny w wysokoki 3300z1. W ramach przesunice, czyli
nie powodujemy zwiekszenia dochod6w i wydatkow. Zabezpieczamy kwote na
utrzymanie poczekalni autobusowej. Jest to waZna rzecz i od czerwca do korica
grudnia jest to kwota 67 912z1. Dokonujemy rownieZ przesunice w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 5 681 zl. RownieZ w ramach
przesuniee §rodkow wlasnych migdzy podzialkami klasyfikacji budZetowej
dopelniamy nasz wklad na zadanie, na ktore dostalgmy §rodki z rezerwy,
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poniewat cafe zadanie bylo przewidywane na kwotc 2 500 000z1 wicc dokladamy
tam grodki t eby wklad byl 1 250 000z1 a cale zadanie 2,5 min zl. Takze to sq
wszystkie zmiany, ktOre wprowadzamy uchwalq w sprawie zmian w budzecie.
Jeszcze jegli panstwo przejrzycie dokladnie uchwale i wszystkie zmiany po kolei,
to tez w ramach przesunice zobaczycie takq kwote w wysokogci 78 567z1. Jest to
czekiowe zabezpieczenie grodkow na zadanie pn. zakup samochodow
specjalistycznych z udzialem grodkOw z PFRON-u dla dwoch naszych instytucji
tj. dla Srodowiskowego Domu Samopomocy i Specjalnego Ogrodka SzkolnoWychowawczego w Pultusku. To wszystkie zmiany, dzickuje bardzo."
Radny M. Barszcz- cyt. „Panie Przewodniczqcy, to raczej pytanie do Pana
Starosty...w zwiqzku z tym, ze nie dopatrzylem sic tutaj, mote ewentualnie cog
przeoczylem....nie mniej jednak, czy Zarzqd Dr6g Powiatowych wystcpowal do
Zarzqdu o zwickszenie grodkow na rachunku bietqcym? Chodzi mi o cog takiego,
ze w zwiqzku z tym, to mamy szereg takich usterek drogowych, tym bardziej one
na pewno jeszcze 1)04 sic pojawialy, czy sq zabezpieczone grodki ? Druga rzecz,
mamy zmniejszenie tutaj odnognie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5 681z1,
czy mote Pani Skarbnik szczegolowo odpowiedziee dlaczego zdejmujemy tq
kwote?"
Przewodniczqcy Rady- cyt. „Szanowni Panstwo zanim udzielc glosu Pani
Skarbnik pozwole sobie sam udzielie glosu w kontekkie pytania Pana radnego
Cichowicza. Mygle, to tryb zwolania tej Sesji wynika rowniet z tych argumentOw,
ktore Pan Starosta przedstawil i Pani Skarbnik, to pojawily sic grodki finansowe
i mygle, ze czy Sesja bylaby dwa dni, czy trzy dni wczegniej, to nie zmienia to
postaci rzeczy. Wiem, to dwoje radnych sic zwalnialo a im blitej Bozego Ciala
myglc, to byloby gorzej a jak bym na piqtek zarzqdzil Sesjc, to w ogole bym byl
osqdzony od czci i wiary. Natomiast w §rocle jest koniec roku szkolnego a jutro
jest otwarcie poczekalni autobusowej. Chcialem panstwa zaprosie w imieniu
Pana Starosty na otwarcie tej poczekalni, o ktorej rozmawiamy. Proszc
Pani Skarbnik czy Panie Starosto?"
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Na salt wszedl radny W Zukowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych.

Skarbnik Powiatu- poinformowala, iZ cyt. „Je§li chodzi o pytanie pierwsze w
sprawie Zarzqdu Dr6g Powiatowych, to nie bylo takiego wniosku, zeby zwickszae
dochody i wydatki Zarzqdu Dr6g Powiatowych. Je§li chodzi o prace bieZqce, nie
bylo takiego wniosku. W zakresie pytania o Powiatowych Inspektorat Nadzoru
Budowlanego to ja mowilam, Ze to kwota 5 681z1, to nie zabieramy tych grodkow
tylko jak Pan radny prze§ledzi , to sq przeniesienia micdzy paragrafami. Take
budzet Powiatowego Inspektoratu Budowlanego pozostanie bez zmian,
dokonujemy przeniesien na wniosek Inspektora Zeby zabezpieczye wydatki
rzeczowe, take dokonujemy przesunice miedzy paragrafami."
W zwiqzku z brakiem dalszych pytati Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad
podjeciem przedstawionej 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

14 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr VIII/63/2019 zostala podjvta.

Ad. 4
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 oraz
czy Pani Skarbnik ma cos do dodania?
Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „Je§li sq jakie§ pytania to odpowiem.
W zasadzie sq to uaktualnienia dochodow i wydatk6w po zmianach, ktOre
wprowadzili§my. Zmiany byly wprowadzone tez Zarzqdem, kt6ry byl 5 czerwca
2019r. jak rownieZ w zwiqzku z tym, Ze byl to wzrost dochodow i wydatkow.
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Teraz palistwo podjelikie przed chwilq uchwale w sprawie zmian w buthecie i
take uaktualniamy stan dochodow i wydatkow. Kwota przychod6w i rozchodow
nam sic nie zmieni take to tylko wzrost dochodow i wydatkow o 1 258 948z1.
Po stronie dochod6w i wydatk6w, wiccej zmian nie mamy."
W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego i
Za glosowalo

14 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic

Uchwala Nr V111/64/2019 zostala podjcta.

Ad. 5
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Wnioski i ogwiadczenia radnych.
Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow.
Radny M.Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Panie
Starosto ja mam takie pytanie, nie mieli§my Komisji wiec nie moZna bylo
wyczerpae tematu, wiec chcialbym tylko uki§lie pewnq sprawe w zwiqzku z
przebudowq Alei Tysiqclecia. Tam jest §cieZka rowerowa, obserwujqc portale
spolecznokiowe jest zarzut, mote nie zarzut ale mieszkancy majq troche
wqtpliwoki , co do rodzaju §cieZki rowerowej i jej szerokoki. Z tego co wiem,
to ona ma 3 metry szerokoki. Tam jest dwukierunkowy ruch pieszych i
jednocz6nie rowerzystow. Czy to bedzie bezpieczne dla uczestnikow tego ruchu
i czy nie bylo moZliwoki stworzenia dwuczekiowej §cieZki dla pieszych i
rowerOw czyli czeki 1,5 metra chociaZby z kostki i 2m z asfaltu. Takie sq
proporcje w sprawie rozporzqdzenia dotyczqcego drog."
Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt." Nie bede potrafil odpowiedziee Panu
precyzyjnie na to pytanie, ale na kolejnq Sesje lub komisje zaprosimy Pana
Kierownika Grqbczewskiego z Urzedu Miejskiego, bo my to zadanie
przekazaligmy do miasta i mygle, ze to nasze pytania , czy wqtpliwoki wyja§ni
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czy byla taka moZliwok, czy nie i my§le, 2e na kolejnq Sesjc, ktora my§lc, ze
bedzie prawdopodobnie pod koniec czerwca, poprosze Pana Kierownika. Je§li
bedq jakies pytania do zaprojektowanych tych drog, czy bylaby moZliwo§e
inaczej wykonae i nam odpowie na to pytanie ."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „nawiqzujqc do wypowiedzi Pana
Starosty to planujemy Sesje na 28 czerwca 2019r. To jest piqtek tym razem, bo
te2 ze wzglcdu na to, ze ludzie dzwoniq, ze sq na urlopie i Zeby byla maksymalna
liczba radnych obecnych na tej Sesji."
Radny M.Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „tu absolutnie nie jest zarzut, ze jest
to §cieZka rowerowa, oczywikie bardzo dobrze, 2e one powstajq, tylko dzi§
przyjrzalem sic jeszcze raz projektowi i tam tak naprawdc jest po 1,5 m dla
kaZdego kierunku wiec dla pieszych i rowerzystow. Ja sobie tak tego nie mogc
wyobrazio, nawet jako wieloletni instruktor nauki jazdy, te wyobrainic akurat w
dziedzinie ruchu drogowego mam, ale tego wyobrazie sobie nie mom. Nie wiem
jak to tutaj bedzie funkcjonowalo w rzeczywistoki."
Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „my§le, ze bcdzie §cieZka podzielona
pasem, bedzie oznakowane gdzie rowerzyki i gdzie piesi ale nie bylem
zaproszony , kiedy byl projekt zatwierdzany przez Urzqd Miasta, tak troszeczke
bylo to poza nami. Z drugiej strony wiem, ze byly telefony do Urzedu Miasta.
Bardzo czcsto byl Pan Grqbczewski z projektantem, kiedy ten projekt byl
wykonywany, wiec to uzgodnienia na pewno byly a nie chcieli§my tak za bardzo
jako powiat ingerowae w struktury miasta, bo je§li sq jakie§ pretensje np. o
miejsca parkingowe, czy chodniki to przewaznie to skupia sic na miekie i miasto
mialo wolnq rcke."
Radny M.Cichowicz- poinformowal, i.2 cyt. „jeszcze jedna sprawa ze §cieZkq
rowerowq, kiedy§ uwage takq dawalem, 2e przy jednostce wojskowej jest
utworzony wjazd z jezdni. Czy tam zostalo to uwzglcdnione i opuszczone ?"
Starosta Pultuski- cyt. „tak".
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Dzickujc bardzo. Szanowni
Panstwo trudno jest pogodzie przyzwyczajenia ludzkie a inne rozwiqzania.
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Ja akurat tym tematem te2 sic interesuje jako radny i Przewodniczqcy Rady a
take czesty uczestnik tej jezdni. Te2 byly telefony do nas, do miasta dlaczego tu
jest parking z tej strony a z tej strony nie ma. Po prostu przede wszystkim musi
projektant vvyczerpae ustawe kodeks drogowy i tylko tyle, bo kaZdy zna
panaceum i rozwiqzanie. Dale przyklad, budowa ul. Wojska Polskiego, ju2
abstrahuje od parking6w dla niepelnosprawnych, bo to trzeba w trakcie realizacji
zrobie i to zostalo zrobione. Daje przyklad, skrecasz w prawo i jakby bylo
przejkie to wpadasz na przechodnia. Jak byly dwa przejkia dla pieszych po
obydwoch stronach ulicy Bialowiejskiej. Taka jest rzeczywisto§e, cos za cos.
Wieksze bezpieczeristwo i troche utrudnienia i tylko tyle. Dopoki mozemy
reagowae , to trzeba reagowae. Tak jak ulica Kolejowa, jak zaczeli robie to, to co
to bedzie z tego a dzi§ sq wymalowane pasy, tu rowerzysta , tu sic schodzi, jest
lewoskret, tu jest prosto i tak jako to funkcjonuje."
Radny M.Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „tam mote bye problem z tym
zejkiem....tam chodzi o

szerokok. Chodzi o to, ze chcialem wiedziee czy

powiat ma wplyw na to czy nie i ju2 uzyskalem odpowied2."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dobrym lqcznikiem jest tu
Kierownik Grqbczewski bo zna temat i my§le, 2e to jest dobry pomysl. Dzickuje"
Radny W. Kaczmarczyk-poinformowal, iz cyt. „poniewa2 sprawa z projektami
ciqgnela sic dosye dlugo ja pamictam , ze tych projektow bylo kilka i tutaj miedzy
innymi jest dobrym przykladem ulica Jana Pawla, gdzie chcieli§my w pierwszej
wersji zmniejszye droge i zrobie §cieZke oddzielnie, wiec teraz projektant poszedl
po rozum do glowy.....tylko to linia rozgraniczajqca na bialo...ta jezdnia jest
szeroka wiec w momencie kiedy nie ma rowerzysty ten kierujqcy mote sobie
spokojnie bez przeszkod pojechae. Tam dalej moim takim skromnym zdaniem,
nie wiem, czy tak jest w projekcie, bo nie §ledzilem tego do kolica ze wzgledu na
szerokok pasa §cieZki rowerowej, to jest trakt pieszo-rowerowy, czyli polowa
mote bye wykorzystywana jako §cieZka rowerowa. My§le, ze tutaj Pan Kierownik
jest najbardziej kompetentnq osobq i podpowie nam jak to w rzeczywistoki ma
wyglqdae. „
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Ad. 6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Zamkniecie Sesji.
Przewodniczqcy poinformowal, ze porzqdek obrad zostal wyczerpany.
Podzickowal za udzial w obradach 6smej Sesji Rady Powiatu i zamknqi osmq
Sesje Rady Powiatu w Pultusku.

Na tym protokol zakonczono.
Sesja zakoliczyla sic o godz. 15.25.

Protokolowala:
Martyna Laskowska

Przewodniczyl obradom:
Tadeusz Nalewajk
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