Protokol Nr XV/2020
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 5 lutego 2020r.
poczgtek posiedzenia — godz. 15.00

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl pictnasta Sesjc Rady Powiatu
w Pultusku. Poinformowal, i2 obrady Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane
i utrwalane za pomocq urzadzeti rejestrujqcych obraz i &wick.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz cyt. „w dniu 31 stycznia 2020r.,
do mnie jako Przewodniczacego Rady Powiatu w Pultusku wplynql wniosek
Zarzadu Powiatu w Pultusku zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzqdzie powiatowym o zwolanie Sesji Rady Powiatu. Informujc, Ze
zgodnie z naszym Statutem mam obowiqzek w ciqgu 7 dni taki termin vvyznaczye.
A zwyczajowo, Ze organizowali§my Sesjc w §rodc, dlatego te2 to Sesja dzi§ sic
odbywa z porzadkiem obrad, o kt6rym zostalikie Panstwo poinformowani.
Stwierdzam, Ze zgadnie z lists obecno§ci jest 13 radnych, wiec wszelkie ustalenia
i uchwaly bcdq prawomocne. Witam jeszcze raz serdecznie."

Ad. 2
Przewodniczqcy zarzadzil przystqpienie do realizacji punktu porzadku Sesji
Przedstawienie porzqdku Sesji.
Przewodniczqcy Rady- cyt. „czy sq pytania do porzadku obrad ? My§lc, Ze
musialby Zarz4d vvyrazie zgodc. De facto Zarzad nie proponuje innych
rozwiazati, czyli porzadek sesji mamy taki, jak Panstwo radni dostali w
zawiadomieniu."
Porzadek obrad:
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad.

2.

Przedstawienie porzqdku Sesji.

3.

Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji.
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4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr X111/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z
dnia 30 grudnia 2019r.
5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
6. Zamkniccie Sesji.

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze cyt. „przed dzisiejszq Sesjq rownie2 w
tym skladzie odbyligmy posiedzenie wszystkich Komisji, ktore zaopiniowaly
pozytywnie punkty, ktore sq przedmiotem obrad Sesji."

Ad. 3
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji.
Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly?
W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly a
nastcpnie zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie rozpatrzenia
petycji.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr XV/110/2020 zostala podjcta.

Ad. 4
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podkcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia
30 grudnia 2019r.
Przewodniczqcy Rady — poinformowal, i2 cyt. „tak jak powiedzialem, przed
chwilq odbyly sic Komisje Rady. Pani Skarbnik w imieniu Zarzqdu przedstawila
propozycje zmian. Czy do tych propozycji ma ktog z Paristwa jakie§. uwagi?"
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W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly a
nastepnie zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie zmian
uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala Nr XV/111/2020 zostala podjgta.
Ad. 6
Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad
podjeciem uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
Za glosowalo

13 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr XV/112/2020 zostala podjyta.

Ad. 7
Przewodniczqcy zarzadzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzadku
Sesji Zamkniecie Sesji.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz porzqdek sesji zostal wyczerpany.
Nastepnie podziekowal za udzial w obradach Sesji Rady Powiatu i zamknql
pietnastq Sesjc Rady Powiatu w Pultusku.

Na tym protokol zakoliczono.
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Sesja zakoticzyla sic o godz. 15.15.

Protokolowala:
Martyna Laskowska

Przewodniczyl obradom:
Tadeu z Nalewajk
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