Protokol Nr X/2019
Sesji Rady Powiatu w Pultusku
w dniu 11 wrzegnia 2019r.
poczqtek posiedzenia — godz. 15.00
Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl dziesiqtq Sesje Rady Powiatu
w Pultusku.
Poinformowal, Ze obrady Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i utrwalane
za pomocq urzqdzeti rejestrujqcych obraz i d2wiek.
Nastepnie Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze zgodnie z listq obecnoki w
posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego skladu Rady
wynoszqcego 17 osob stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie
prawomocnych decyzji i uchwal.
Przewodniczqcy powital: Radnych Rady Powiatu, przedstawicieli gmin,
kierownikow jednostek organizacyjnych, dyrektorow, kierownik6w sluzb
inspekcji i straZy, przedstawicieli prasy, przedstawicieli Zwiqzkow Zawodowych
Nauczycieli, przedstawicieli o§wiaty oraz wszystkie osoby uczestniczqce w
dzisiejszej Sesji.
Ad. 2
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji
Przedstawienie pormdku Sesji.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, i2 wobec braku propozycji zmiany
porzqdek Sesji bcdzie realizowany w wersji przedstawionej w zawiadomieniu na
posiedzenie Rady.

Porzadek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzqdku Sesji.
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3. Informacja o realizacji zadati przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Rollin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzial w Pultusku w 2018 roku.
4. Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestepczoki oraz Ochrony Bezpieczeristwa Obywateli i
Porzqdku Publicznego na lata 2019-2023.
5. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwale w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
6. Podjecie uchwaly w sprawie okre§lenia tygodniowego obowiqzkowego
wymiaru godzin zajee nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkol i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w
szkolach prowadzonych przez Powiat Pultuski.
7. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okre§lenia zadali
finansowych w 2019r. ze §rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji
°sob Niepelnosprawnych.
8. Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na zbycie nieruchomoki
w formie darowizny.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pultuskiego.
10.Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia
19 grudnia 2018r.
11.Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
12.Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady
Powiatu.
13.Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budzetu
powiatu.
14.Wnioski i o§wiadczenia radnych.
15. Zamkniecie Sesji.
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Przed przystqpieniem do realizacji kolejnych punktow porzqdku Sesji
Przewodniczqcy zwrocil sic do Przewodniczqcych Komisji o przedstawienie
opinii Komisji, ktore odbyly sic przed rozpoczcciem Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych Pani Krystyna Estkowska,
poinformowala, iz cyt. „Komisja Spraw Spolecznych obradowala na posiedzeniu
w dniu 3 wrzegnia 2019r. i 11 wrze§nia 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowala
tematy bcdqce przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji"

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa Pan Miroslaw Barszcz- poinformowal,
i2 cyt. „Komisja Bezpieczenstwa obradowala dwukrotnie w dniu 3 wrze§nia
2019r. i w dniu dzisiejszym, czyli 11 wrzegnia 2019r. Komisja pozytywnie choe
niejednomy§lnie zaopiniowala projekty uchwal bedqce przedmiotem obrad
dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pultusku."

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Pani Malgorzata
Chelstowska — poinformowal, iz cyt. „Komisja Polityki Regionalnej i Promocji
pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad dziesiqtej Sesji Rady
Powiatu w Pultusku. Komisja odbyla swoje posiedzenie w dniu 3 i 11 wrzegnia
2019r."

W zastcpstwie za Przewodniczqcego Komisji Budzetu i Finansow Pani Emilia
Ggsecka, poinformowala, iz cyt. „Komisja Budzetu i Finansow obradowala na
posiedzeniu w dniu 3 wrzegnia 2019r. oraz 11 wrze§nia 2019r. Komisja
pozytywnie zaopiniowala tematy bedqce przedmiotem obrad 10 Sesji Rady
Powiatu w Pultusku."

3

Ad. 3
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Informacja o realizacji zadan przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Roglin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzial w Pultusku w 2018 roku.
Przewodniczqcy Rady zapytal czy Pani Kierownik WIORiN chcialaby dodaa cog
do przedstawionej informacji. Natomiast radnych zapytal czy majq pytania w tej
sprawie?
Kierownik Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roglin i Nasiennictwa w
Warszawie Oddzial w Pultusku p. Violetta Kozlowska- poinformowala, iz cyt.
„przedstawilam Panstwu informacjg z zakresu dzialalnoki Inspektoratu Ochrony
Roglin za 2018r. na posiedzeniu Komisji, jak rownieZ przedstawilam
najwaZniejsze zadania realizowane w 2019 roku. Jegli Panstwo majq jakieg
pytania, bardzo prosze, jestem do dyspozycji".
Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „czy w ostatnim okresie czasu Panstwo jako
inspekcja mieligcie podwyzki plac?"
Kierownik Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roglin i Nasiennictwa w
Warszawie Oddzial w Pultusku p. Violetta Kozlowska- poinformowala, iz cyt.
„nie, nie mieligmy. Czekamy, mote bcdziemy mieli".
Przewodniczqcy Rady- cyt. „dzickuje bardzo. Pytam bo byly jedne z
najniZszych".
Kierownik Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roglin i Nasiennictwa w
Warszawie Oddzial w Pultusku p. Violetta Kozlowska- poinformowala, iz cyt.
„tak, zgadza sic."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt." Jegli panstwo radni nie majq pytaii,
dziekuje Pani kierownik za zloZenie informacji."
Ad. 4
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestepczoki oraz Ochrony Bezpieczenstwa Obywateli i
Porzqdku Publicznego na lata 2019-2023.
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Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq. pytania w sprawie uchwaly?
Wobec braku pytali Przewodnicz4cy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestepczoki oraz Ochrony Bezpieczenstwa Obywateli i Porzqdku Publicznego
na lata 2019-2023.
Za glosowalo

16 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr X/67/2019 zostala podjcta.

Ad. 5
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwale w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
Przewodniczqcy Rady — poinformowal, iZ cyt. „my§le, ze to bedzie kontynuacja
naszych rozmow na komisji. Prosze o zabranie glosu Pana Staroste, czyli
Przewodniczqcego Zarzqdu Powiatu".
Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni
Patistwo radni, kontynuujqc dyskusje, ktora toczyla sic na komisjach,
chcieliby§my zloZye jako Zarzqd i radni Polskiego Stronnictwa Ludowego
propozycje aby dodatek wynosil 320z1., to byloby wiccej o 7% niZ przewiduje
ustawodawca. Sklaniajqc sic do pro§by Pani Przewodniczqcej, kt6ra wspominala
o inflacji, je§li inflacja jest dzi§ 2% tj. podajq Zrodla, to w §lad za tym z
wyprzedzeniem zwickszamy dodatek wia§nie o to 20z1."
Radna K. Estkowska- poinformowala, iZ cyt. „rozumiem, ze podtrzymujemy
dyskusje z komisji, ze jeZeli wplynie dodatkowa subwencja to podejmujemy
dalszq dyskusje."
Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „dyskutowali§my na komisjach o
propozycji Zarzqdu w wysokoki 300z1 za wychowawstwo. Zwiqzku Zawodowe
Nauczycieli mialy stanowisko odmienne proponujqc kwote 400z1, tak, jak dobrze
zrozumieligmy. Czy mote Panie odnioslyby sic do tej propozycji Zarzqdu
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Powiatu, Pana Starosty czy klubu?"
Przewodniczqcy Rady — zwrocil sic z pytaniem cyt. „czy kto§ z panstwa radnych
chcialby zapra6 glos w powyZszej sprawie? Zarzqd Powiatu wyrazil stanowisko,
Pani radna Estkowska wypowiedziala sic, wiec pytam panstwa radnych bo mamy
jeszcze 15 ()sob. Prosze Pan radny Cichowicz."
Rady M.Cichowicz- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Panstwo, 320z1, ktore
zaproponowal Pan Starosta to bcdzie tylko na podstawie subwencji w przyszlym
roku, tak? Czy nie moZna zaloZy6 tak, ze do kofica roku damy 320z1 je§li Zwiqzki
Zawodowe sic zgodz4 a od przyszlego roku niezaleZnie od tego wszystkiego
podnie§6 na to 400z1, tak jak Zwiqzki sic domagajq, czy jest taka moZliwok i taka
deklaracja ze strony Starosty mote pak dzisiaj?"
Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „tak jak powiedzialem, zobaczymy o ile
wzro§nie subwencja i wtedy moZemy wrocie do rozmow. Na dzien dzisiejszy
takiej deklaracji nie chcemy sklada6 jako Zarzqd. Naprawde nie byloby problemu
gdyby ustawodawca przewidzial dodatek w wysokoki 400z1 i dzisiaj by§my to
glosowali."
Przewodniczqcy Rady — poinformowal, iz cyt. „ustawodawca przewidzial
podwyZki nie dajqc zwickszenia subwencji i to trzeba sobie jasno powiedziee bo
tak rozmawiamy wszyscy jak we mgle. To jest kosztem samorzqdow w Polsce, to
trzeba sobie jasno okre§lie. Teraz jest sytuacja taka, mamy jasno okre§lony budZet
bo jeste§my w trakcie roku budZetowego i mamy poczynie pewne starania. Teraz
jest propozycja kompromisowa w pewnym sensie Pana Starosty, czytaj Zarzqdu
w okre§lonych ramach w ktorych sic obracamy i moZliwo§e powrotu albo przy
konstrukcji budzetu jak bedzie wiadomo jaka bcdzie subwencja i teraz
dyskutujemy. Zeby§my wiedzieli o czym rozmawiamy"
Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „mam pytanie, oczywikie
ustawodawca przewidzial minimalnq stawke wynagrodzenia za wychowawstwo,
kt6re jest pracq trudnq i na pewno kwota 300z1 czy nawet 400z1nie odzwierciedla
pracy wychowawcy, Zeby§my byli pewni. Naprawde nauczycieli, bardzo trzeba
prosiO Zeby ktokolwiek tc prace wykonywal. MOwic to jako dyrektor szkoly i jako
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nauczyciel. Druga sprawa, jezeli ustawodawca przewidzial takie podwy2ki to
my§lc, ze przewidzial takze moZliwogci pozyskania §rodkow na to podwy2ki.
Takemy§le, 2e jest rezerwa w bud2ecie panstwa, ktora przewiduje staranie sic o
takie §rodki. Poniewa2 to jest propozycja nowa 320z1 w tej chwili Pana Starosty,
natomiast zwiqzki odnosily sic do propozycji 300z1. Jezeli mote Pan
Przewodniczqcy wysluchae zwiqzkow zawodowych to my§le, Ze byloby bardzo
dobrze i wtedy by§my mogli prowadzie dyskusjc."
Przewodniczqcy Rady— poinformowal, iz cyt. „Szanowni Panstwo, wiec
wyjagniam Zeby nie bylo niedomowien, zapis w statucie mamy jasny. Panie sq
zaproszone na dzisiejszq Sesje. Przewodniczqcy mote udzielie glosu i udzielam
glosu."
Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p. M.Korbal- poinformowala,
cyt." Dziekuje Panie Przewodniczqcy za udzielenie glosu. W imieniu zwiqzkow
mowie, Ze my podtrzymujemy swoje stanowisko je§li chodzi o wysokoge stawki
za wychowawstwo. Natomiast, poniewaZ decyzja naleZy do panstwa jako radnych
i wy bedziecie panstwo decydowae w glosowaniu to chcialam powiedziee, ze na
wstepie cieszy nas fakt, Ze w ogole panstwo wyszli z jai* propozycjq od tego
sztywnego stanowiska, bo 300z1 to musi bye po prostu. KaZda podwy2ka w
rOZnych skladnicach wynagrodzenia cieszy bo to jest na korzyge nauczycieli.
Natomiast my chcialyby§my uslyszee deklaracje, ze nie mote wrocimy tyko
wrocimy do sprawy zmian w regulaminie, oczywi§cie na korzy§e nauczycieli i do
tej proponowanej przez nas kwoty przy nowym budZecie w styczniu. I by§my
chcieli uslyszee takq deklaracje, ze wrocimy do tej sprawy, ze nie, mote wrocimy
tylko wrocimy do rozmowy w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania
nauczycieli."
Starosta Pultuski- zwrocil sic z pytaniem cyt. „czy wyrazilem sic, 2e moze
wrocimy?"
Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p. M.Korbal- odpowiedziala cyt.
„tak"
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Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „To sic nieprecyzyjnie wyrazilem.
Wrocimy"
Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodnicz4cy, Szanowni
Paristwo, oczywikie jest wola powrotu do rozmow, zwiqzki mogq i samorzqd i
klub radnych mote wrocie do rozinow bo zawsze trzeba rozmawiae. Natomiast ja
chce powiedziee o takiej rzeczy, ze w o§wiacie to jakby na to nie patrzee od wielu
lat tych pieniedzy jest nieduzo. Na pewno dobrym krokiem jest wprowadzenie
podwyZek. Chcc powiedziee o skali problemu w ogole, o jakim my dyskutujemy
czyli podwy2szenie o 20z1. Natomiast stanowisko Pani Prezes to jest takie, Ze
Zadna kwota, ktora jest poniZej 400z1 nie jest przez zwiqzki do zaakceptowania,
tak?"
Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p. M.Korbal- poinformowala, iz
cyt. „dqZymy do tego"
Radny K. Lachmatiski- poinformowal, i2 cyt. „ale wymaga to decyzji paristwa
Zarzqdu czy Pani sama mote takie decyzje podjqe? Bo rozumiem, ze to opinia
Patistwa Zarzqdu, bo Starosta wyszedl z takq propozycjq 20z1, podniesienie z
300z1 na 320z1 to jest 1540z1 w powiecie wiecej, wiec dla mnie to jest takie bicie
piany i mowienie o takich rzeczach niewaZnych, dlatego, ze do grudnia chodzi o
kwote 6 000z1 a rocznie 18 000z1. Nie bedc to porownywal tych pensji ale
mowienie o 320z1 czy mowienie o 300z1, to nie ma, to jakby znaczenia bo dla
mnie 6000z1 rocznie wydae na 70 nauczycieli to jest kwota, ktora jakby jest taka
poniZajqca. To jest poniZenie. My oczywikie rozmawiali§'my z klubem, z Panem
Starostq mowili§my o kwocie przynajmniej polowe, ze zwiqzku 400z1 a Zarzqd
Powiatu proponuje kwote 350z1. Ja nie ukrywam, taka rozmowa byla
przeprowadzona. Natomiast dla mnie mowienie o kwocie 20z1 jest kwotq takq
poniZajqcq. To jest propozycja, ktora jest slaba, jest slabq propozycjq bo to jest
6000z1 na 4 miesiqce a 18 000z1 rocznie. Ja podajc skale problemu. Jezeli
mowimy o 400z1 to roczny skutek to jest 92000z1. Czy Starostwa nie star na to?
Ja uwaZam, ze powinni§my jednak siqk do rozmOw, bye mote zdjqe ten punkt z
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dzisiejszych obrad. Zrobie sesje nadzwyczajn4, przedyskutowae i dojk do
porozumienia. To jest taki jakby m6j wniosek."
Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodnicmcy, nie mozna
mOwie, ze kwota 320z1 to jest jaka§ uwlaczaja.ca. 300z1 zaproponowal
ustawodawca, my podnosimy o 7%. Kiedy dzi§ inflacja jest 2% to juz z
wyprzedzeniem. A chcemy usig§e do stole, kiedy dostaniemy realne §rodki. To
nie jest malo 7%. KaZdy pracownik w Starostwie chcialby dostae 7% podwyzki
i nie tylko w Starostwie bo rownieZ w jednostkach podleglych Starostwu."
Wicestarosta B. Jo2wiak- poinformowala, iz cyt. „ja uwaZam, ze kwota 320z1 bye
mote jest niewystarczahca, tak jak Pan Starosta powiedzial, chcieliby§my the
wiecej ale dla mnie szkola to sq nauczyciele, dzieci i rodzice, wszyscy
kompleksowo. Chcialabym zwickszye wynagrodzenia dla nauczycieli ale
rOwnieZ zabezpieczye baze do nauczania, wychowania dla uczniow bo naprawdc
wiele mamy jeszcze do zrobienia w szkolach aby warunki bezpieczenstwa,
lokalowe i edukacji byly znacznie lepsze. Naprawdc mlodzieZ przychodzi ze
szkOl wiejskich, szkol podstawowych i gimnazjow gdzie te warunki byly niestety
musze to powiedziee lepsze niz w naszych szkolach ponadgimnazjalnych.
PrObujemy to zmienie jako Zarzad, rownieZ jako Rada Powiatu i te argumenty o
ktorych mowic czyli wyposaZenie hazy, poprawa warunk6w jest niezmiemie
wazna przy tych podwy2kach. Gdzie uczq sic dzieci, nasza mlodzieZ, nauczyciele,
jak najbardziej tez jestem za podwyZkami, mowimy o dodatku, natomiast jak
widzicie panstwo, nie ma nauczycieli do przedmiotow zawodowych, nie ma do
matematyki, fizyki, chemii bo te wynagrodzenia sq zbyt niskie, je§li chodzi o
nauczyciela staZystc. Dlatego zrozumcie patistwo teZ nas jako Zarzqd, jako powiat
bo uwaZam, ze musimy realnie do tego podej§e. Je§li bcdzie zwickszona
subwencja, wieksze §rodki to naprawde jeste§my sklonni podnie§e duo wiccej
bo widzimy takq potrzebe. Dzickujc."
Skarbnik Powiatu- poinformowal, iz cyt. „Jeszcze chwilka bo nie potrafic przej§e
do porzqdku dziennego nad tymi kwotami, kt6re Pan Przewodniczqcy
Lachmariski wskazal. My musimy w tej chwili wyrownae te kwoty do 300z1, to
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jest nasz pierwszy krok i to jest kwota 60 000z1 w skali powiatu. Ponadto to
propozycja Zarzqdu Powiatu, Zeby podwy2szye dodatek jeszcze o 20z1 te 300z1
to jest kwota 20000z1. Takze w sumie jest to 80 000z1, to nie jest mala kwota."
Radna R.Krasucka- poinformowala, i2 cyt. „Szanowni Panstwo, kontynuujqc to
co sic dzialo na Komisji. Mianowicie to, ze gmina Pultusk data nauczycielom
wychowawcom 400z1., komisje bedq nad tym dyskutowae, nie wiem czy Zwiqzki
to uzgodnily, czy jest protokol rozbieZno§ci tego tez nie wiem. Natomiast tym
ludziom rzeczywi§cie sic nale2y, nie ma tak naprawdc nauczycieli i to wiemy i
tak jak Pan Wiceprzewodniczqcy Lachmanski powiedzial, o wychowawcow tez
jest trudno. Jest to bardzo powalna sprawa dla wychowawcy. Tak naprawde
powiem tak, budzet panstwa tez jest deficytowy i pieniqdze idq dla ludu. UwaZam,
ze naszym nauczycielom, wychowawcom nic nie zaszkodzi Zeby dae te 400z1.
Moze to zachcci do pracy, do wychowania. UwaZam, ze tak naprawde je§li
zwiqzki o to wystcpujq a nie doszlo do jaki§ negocjacji czy to bedzie 350z1 czy
370z1 wobec powy2szego stanowisko zwiqzkow, a to bardzo duZa grupa
reprezentatywna, naleZy tez uszanowae. Jestem za tym, Zeby na chwile obecnq
glosowae wniosek i dae to czego sobie Zyczq Zwiqzki Zawodowe. Rzadko sic z
tym zgadzam ale w tym momencie tak, bo to jest naprawde bardzo trudna praca.
Tak jak w sluZbie zdrowia nie ma tych pienicdzy, tak w o§wiacie nie ma tych
pienicdzy. Nigdzie nie ma tych pienicdzy. Wobec powy2szego tak naprawdc mote
bedzie taki czas, ze nie bedzie tej subwencji i bcdzie trzeba 4 stawkc zmniejszae.
Tak mote bye ale na chwilc obecnq tak naprawde czlowiek jest najwaZniejszy i
teraz sq dobre czasy Zeby tym ludziom dae i zachccie ich o pracy. Dziekuje.
Stawiam wniosek o 400z1" .
Radny M.Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „Panie Starosto ja mam pytanie takie
zwiqzane z tymi subwencjami dla nauczycieli bo na wiosne mieli§my strajk
nauczycieli, nieplanowany oczywi§cie. Nie zakladali§my tego przy
projektowaniu budZetu na ten rok. Czy jakie§ oszczedno§ci z tego powodu
powstaly? W cudzyslowie oczywi§cie oszczcdno§ci bo to oszczcdno§ci nie dla
powiatu tylko dla nauczycieli. Czy zostaly wyplacone te pieniqdze? czy nie
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mozna by bylo w tym roku, tak jak to Pani radna Krasucka mowila 400z1, zreszt4
my teZ z klubu PiS mowimy o 400z1, Zeby to pieniqdze przesunqa na to a pod
koniec roku pod.* dyskusje i zobaczye jak to bcdzie w przyszlym roku
ewentualnie, czy jest taka moZliwok? Czy fizycznie takie moZliwoki sq?"
Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „§rodki nie zostaly wyplacone bo tego
nie przewiduje prawo Zeby osobom, ktore podejmuj4 strajk wyplacao
wynagrodzenie. Z tego co wiem, to §rodki zostaly przekazana do szkO1 i §rodki
zostaly juz przez dyrektorow zagospodarowane"
Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p. M.Korbal- zapytala cyt. „a na
co?
Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „np. na remonty"
Prezes Oddzialu Powiatowego ZNP w Pultusku p. M.Korbal- zapytala cyt. „z
placy na remonty?"
Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „to sq decyzje dyrektorow. A mote
naleZalo kupie krzeslo, lawke bo zwickszyla sic ilok uczniOw."
Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni
Panstwo oczywikie wracajqc do wypowiedzi Pani Wicestarosty widoczna jest
dbalok Starostwa o szkoly ponadgimnazjalnej i tego nie kwestionujemy.
Oczywikie zwickszenie bazy czy sala gimnastyczna czy pomoce dydaktyczne to
mozna powiedziee, Ze zawsze jest za malo. To jest teZ widoczne wicc nie mOwimy
o tym. Natomiast my§lc, Ze kwota o ktorej mOwimy, ten wniosek Pani Krasuckiej
i klubu naszego, to kwota 100 tys. z1 na pewno nie zubozejemy. Skoro taka jest
propozycja to sprobujmy to przeglosowae, byl wniosek formalny to i tak musimy
go przeglosowae ale my§lc, Ze spr6bujmy sic przychylie do takiego wniosku, Zeby
400z1 kosztowalo wychowawstwo. A wracajqc do Pani Skarbnik to ja mowilem
bardziej o kwocie tych 20z1, jasna sprawa, Ze Pani ma inne obliczenia bo przecieZ
podnosimy wychowawstwo z 260z1 do 320z1. Dzickuje bardzo".
Przewodniczqcy Rady zarzgdzil glosowanie nad wnioskiem dotyczqcym
zwickszenia dodatku funkcyjnego wychowawcy klasy z kwoty 300z1 na kwote
400z1.
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Za glosowalo

8 radnych

Przeciw

8 radnych

Wstrzymalo sic

Wniosek nie uzyskai wigkszoki i zostal odrzucony.

Przewodniczqcy Rady - poinformowal, i2 cyt. „wniosek nie uzyskal wiekszok.
W zwiqzku z powy2szym poddajc pod glosowanie uchwalc w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli i przypominam, ze w projekcie tej uchwaly nie jest
tylko dodatek ale rownie2 jest funkcja opiekuna stazu. To nie jest tylko jedna
kwota dotyczqca dodatku wychowawczego, Zeby byla jasna sprawa. My tego nie
proponowali§my 2eby bylo lqczone glosowanie, to bylo w projekcie
podstawowym. Z tego co panstwo slyszeli§my Zarzqd zaproponowal wysokok
dodatku z 300z1 na 320z1.
Nastepnie Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly i zarz4dzil glosowanie
nad podjcciem uchwaly zmieniajqcej uchwalc w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli ze zmianq zaproponowanq przez Zarzqd Powiatu.
Za glosowalo

8 radnych

Przeciw

8 radnych

Wstrzymalo sic

Uchwala nie zostala podjyta.

Przewodniczqcy Rady -poinformowal, iZ cyt. „uchwala nie zostala podjeta czyli
nie mamy rozstrzygniete i nie mamy teZ dodatku stazowego. Jest dodatek bo
uchwala stara nie zostala zmieniona"
Radna K. Estkowska- poinformowala, iZ cyt. „w takim razie wracamy do pytania
z Komisji, czy wobec tego przechodzimy znowu do negocjacji, do uzgodnieli?"
Przewodniczqcy Rady- poprosil o zabranie glosu radcc prawnego.
Rada Prawny S. Paszkowski- poinformowal, i2 cyt. „Prosze Panstwa ustawa Karta
Nauczyciela w art. 34a mowi w ten sposob: Nauczycielowi, ktoremu powierzono
sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysluguje dodatek funkcyjny z tytulu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokok dodatku, o
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ktOrym mowa w ust. 1, wynosi 300 zl. Moim zdaniem przepis rangi ustawowej
ma pierwszelistwo i kwota 300z1 jest zagwarantowana w ustawie i wg mnie
powinna bye wyplacana. Zgadzam sic z tym, ze regulamin powinien bye
zmieniony ale od 1 wrzekiia niezaleZnie od tego kiedy on bedzie zmieniony to to
kwota 300z1 za wychowawstwo bedzie zagwarantowana."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „300z1 jest zagwarantowane, co
wiccej to jest na plus. Poki co zostalo 20z1 odrzucone i tyle, rozmawiamy dalej.
Nikt nikogo nie obraZa, mamy jeszcze na to 20 dni do uchwalenia i tylko tyle."
Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iz cyt. „My i tak moim zdaniem takq
uchwale musimy uchwalie. Wicc 300z1 zagwarantowane to zawsze bylo. A mote
bedzie 500z1, jak tak uchwalimy, ja nie wiem, musimy dyskutowae."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „ja Pani Skarbnik zapytam, to Pani
wyplaca na podstawie uchwaly Rady a nie przepisow prawa, jak to jest? Pani sic
kieruje budZetem powiatu, ktory jest uchwalany i ten dodatek musi we.* w
budzet powiatu. JeZeli nie wejdzie w budZet powiatu to nie ma dodatku, tak? tak
to jest bo musi przechodzie przez budZet powiatu"
Rada K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ale ja nie uzyskalam odpowiedzi na
swoje pytanie, czy w dniu dzisiejszym moZemy powiedziee, ze jeszcze mamy
czas na to Zeby jednak sic spotkao ze zwiqzkami ? Zwiqzki moim zdaniem, Pani
Maria Korbal wstala i powiedziala, to 20z1 jakby przyjmuje pod warunkiem, ze
1)04 podjete rozmowy w po2niejszym czasie"
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dobrze ale glosowanie pokazalo co
innego..."
Rada K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „glosowanie nad 400z1 bylo, my
glosowali§my propozycje Pani radnej a 320z1 nie bylo..."
Radny W. Cienkowski- poinformowal, i2 cyt. „odrzucilikie Panstwo kwotc 320z1
i zostaje 300z1."
Rada K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „macie racje, przepraszam"
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „ja przeczytalem projekt uchwaly i
zaznaczylem jeszcze, ze jest przy tym staZowe"
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Sekretarz Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „Szanowni Panstwo ja chcialam
powiedzie6 jeszcze, ze odrzucili§my nie tylko propozycje 320z1 ale rownie2
wzrost dodatku dla opiekuna staZu o 53z1. Co do wqtpliwoki Pana
Przewodniczqcego dotyczqcych prawa lokalnego, to tak jak mowil Pan Mecenas,
ustawa ma pierwszelistwo. My tutaj uchwalamy prawo lokalne i od 1 wrze§nia
nauczyciele maja wyplacone dodatek za wychowawstwo w wysokoki 300z1 bo
tak mowi Rozporzqdzenie i ustawa, ktora ten zapis wprowadzila. Natomiast gdy
paristwo by zdecydowali sic podvvyZszye to kwote, w6wczas wyplacimy
wyrownanie. Dlatego zapis w uchwale jest z mocq obowiqzujqcq od 1 wrzenia
2019r. oczywikie tez nie ulega wqtpliwoki, ze prawo lokalne nie powinno stae
w sprzecznoki z ustawq. Take podjecie tej uchwaly bedzie niezbedne."
Przewodniczqcy Rady- zwrOcil sic z pytaniem cyt. „Ile jest w Obrytem ? tak z
ciekawoki?
Radny M.Barszcz- poinformowal, i2 cyt. „Prosze Panstwa ja sqdzg, 2e obojctnie
jakby to nie bylo, to bedziemy musieli zwolae sesje nadzwyczajnq i takq uchwalc
podjqe. To jest po pierwsze. Jegi Pan sic pyta ile jest w Obrytem, wiec rada
podjela decyzje o 300z1, natomiast prosze wziqe pod uwage, ze samorzqd gminny
ro2ni sic od samorzqdu powiatowego, poniewaZ ten dodatek dotyczy te2
przedszkoli a tutaj przedszkoli nie mamy. W kazdym samorzqdzie gminnym nie
sq ujete przedszkola, nie wchodzq w strukture i jest dodatek wiejski. Jest nieco
inna struktura. Nie mieszajmy tych dw6ch pojce. Dzickujc"
Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Nawiqzujqc do tego bardzo
dzickuje Pani Sekretarz, ze to Pani jasno wyja§nila, bo oczywikie my mamy
obowiqzek to uchwalie i mamy obowiqzek to wyrownae i nikt, nic tutaj nie traci.
Tylko przesuwa sic jakby decyzja. Ani nie jest stracone sto osiemdziesiqt kilka
zlotych ani nie jest stracone trzysta dwadziekia zlotych. Moe bedzie to 400z1
albo 500z1 , ja nie wiem. Musimy o tym podyskutowae. Bye mote zwiqzki...bye
mote to dyskusja nie bedzie od wtorku do piqtku tylko bedzie dyskusja dlu2sza
wiec mote obie strony i zwiqzkowa i Zarzqd i moze dojdziecie pafistwo do
porozumienia."
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy to idqc Pana
tokiem mySlenia to Starosta zaproponowal 320z1, z drugiej strony nie padlo nic
tylko dalej 400z1. Przepraszam bardzo, musze to bye w pewnym sensie rozjemcq,
taka jest prawda. Panstwo siedzicie i slyszycie. Z tamtej strony nie drgnelo, z tej
strony drgnclo. Dzisiaj mamy uchwale nieprzyjetq i skoliczmy ten temat,
przejdimy do nastcpnego punktu."
Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „jedno zdanie jeszcze, nie wiem
czy Pani Prezes sama tak bez Zarzqdu mote takq decyzjc podjqe".
Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „Nie wiesz kto podejmuje sam decyzje?"
Radny K. Lachmanski- odpowiedzial cyt. „Nie wiem"
Przewodniczqcy Rady- poinformowal cyt. „A ja wiem. Szanowni Panstwo
uchwala przedstawiona przez Zarzqd zmodyfikowana nie uzyskala wiekszoki.
Dzi§ mamy 11 wrzekna, wicc do uchwalenia prawa miejscowego mamy jeszcze
19 dni bo wrzesien ma 30 dni."
Radny M.Barszcz- poinformowal cyt. „JeSli nie to Wojewoda nas wezwie do
podjecia takiej uchwaly"
Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „ale nie musimy, tylko musimy
wyrownae"
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „dobrze to Pan Mecenas sic wyrazi
po Sesji jak pilne to jest ale mowic do tafica trzeba dwojga , jak jest tylko jeden
to nie zataficzy. A w tej chwili jest tylko jeden."
Ad. 6
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly w sprawie okreglenia tygodniowego obowiqzkowego
wymiaru godzin zajge nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkol i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkolach
prowadzonych przez Powiat Pultuski.
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „otwieram dyskusje nad tym
punktem. Rownie2 nad tym punktem dyskutowalikny godzine temu na Komisji.
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Proszc bardzo kto w tym punkcie chcialby zabrae glos, Pan Starosta, Pani
Sekretarz, Panstwo radni ?"
Sekretarz Powiatu- poinformowala, iz cyt. „Wyjagnialam Panstwu konieczno§e
podjccia tej uchwaly na komisjach wicc je§li jeszcze sq pytania to chgtnie na nie
odpowiem."
Radny K. Lachmatiski- zapytal cyt. „MoZe by§my zrobili trzyminutowa przerwe,
dobrze?"

Przewodniczgcy Rady zarzgdzil 5-cio minutowg przerw.
Po Przerwie Przewodniczgcy Rady wznowil obrady.
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Pani Sekretarz miala zabrae glos.
Rozmawiali§my na komisji, jaka jest roZnica miedzy punktem poprzednim a tym
obecnym"
Sekretarz Powiatu- poinformowala, iz cyt. „pierwsza uchwala czyli regulamin
wynagradzania podlegal uzgodnieniu natomiast tutaj uchwala dotyczqca wymiaru
czasu pracy tygodniowego obowiqzkowego nauczycieli praktycznej nauki
zawodu, ktora wymaga opinii Zwiqzkow Zawodowych i to bardzo serdecznie
dziekuje Paniom za przedstawienie opinii. Je§li chodzi o ten tygodniowy wymiar,
dotychczas w ustawie okre§lone bylo, ze wynosi on 22 godziny. Nastepnie
ustawodawca wprowadzil zapis, ze wprowadza 20 godzin. Na tym projekcie
pracowali juz dyrektorzy naszych szkol. Po kolei mow*, dotychczas bylo 22
godziny, nie bylo wiecej. Nastepnie ustawodawca wprowadzil sztywne 20 godzin
i dyrektorzy pracowali juZ na tych projektach do organizacji pracy, gdzie to
pensum wynosi 20 godzin. Arkusze zostaly pozytywnie zaopiniowane przez
wszystkie strony, ktore uczestniczq w procesie opiniowania arkuszy organizacji.
Natomiast po2niej w czerwcu doszedl zapis, ktory mowil, ze daje sic jakby
organowi prowadzqcemu moZliwo§e ustalenia tego pensum i wprowadzony zostal
zapis, ze wynosi ono nie wiccej niz 20 godzin. Przepis ten wchodzi od 1 wrze§nia
2019r. W zwiqzku z tym konieczne jest rownie2 podjecie takiej uchwaly".
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „dzickuje bardzo czy kto§ z
Paristwa radnych chcialby zabrae glos w tej sprawie?"
Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie okregenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin
zajce nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkol i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkolach prowadzonych przez Powiat
Pultuski.
Za glosowalo

8 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

8 radnych
Uchwala Nr X/68/2019 zostala podjyta.

Radny K. Lachmanski- poinformowal, il cyt. „co do projektow o§wiatowych,
ktore byly w tej chwili procedowane. W poprzednim punkcie byly glosowania i
regulamin nie zostal przyjety. Porozumieli§my sic z Paniq Sekretarz i z Panem
Mecenasem, to nie to, Ze kto§ cos komu§ zabral czy odebral. Regulamin i tak musi
bye uchwalony. Nawet je§li bedzie w paidzierniku to i tak bedzie z mocq
obowiqzujq.cq od 1 wrze§nia 2019r. ,wiec nikt tutaj nic nie traci. Tak Panie
Mecenasie? Oczywi§cie my zdecydujemy, nauczyciel mote zyskae, mote stracie
natomiast generalnie nadal jest to procedowane. Zeby tu byla jasno§e, Zeby§my
nie wyszli i Zeby ni bylo, Ze kto§ komu§ cos zabral lub dodal."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „dzickuje za wyja§nienia Panie
Przewodniczqcy"
Radny K. Lachmariski- poinformowal, iZ cyt. „Zeby byla tu jasno§e"

Z Sali wyszedl radny K Lachmahski. Od tej chwili w posiedzeniu Rady
uczestniczy 15 radnych.
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Ad. 7
Przewodniczqcy zarzadzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly zmieniajjcej uchwale w sprawie okreglenia zadan
finansowych w 2019r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osob Niepelnosprawnych.
Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly?
Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly zmieniajqcej uchwalc w sprawie okre§lenia zadan finansowych w 2019r.
ze §rodkow Patistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych.
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala Nr X/69/2019 zostala podjvta.
Ad. 8
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zbycie nieruchomoici
w formie darowizny.
Przewodniczacy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly?
Wobec braku pytati Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na zbycie nieruchomoki w formie
darowizny.
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr X/70/2019 zostala podjoa.

Ad. 9
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pultuskiego.
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „jest taki punkt porzqdkovvy, przy
uchwalaniu procedury dojkia do ksztaltu Statutu Powiatu, Wojewoda zglosil taki
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drobny wniosek. Ja chcialem bye bardzo szeroko jako Przewodniczqcy 2e bede
uzgadnial zaproszonych go§ci na posiedzenie Rady Powiatu w porozumieniu ze
Starostq. Wojewoda uznal, ze mom robie to sam. Tak jest w niektorych gminach,
patrzc tu Pan Miroslaw Barszcz kiwa glowq, u nich tak jest na pewno bo
sprawdzalikny. Wypelniamy wolc nadzoru prawnego, czyli Wojewody.
W zwiqzku z powy2szym czy sq pytania w tym temacie? "
Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjeciem
uchwaly w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pultuskiego
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Uchwala Nr X/71/2019 zostala podjgta.
Ad. 10
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?
Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „ja mam pytanie do Pana Starosty w
zwiqzku z tym, ze mamy zwiekszenie planu wydatk6w na Zarzqd Dr6g
Powiatowych w lqcznej kwocie 144 252z1.,w tym wydatki bie2q.ce czyli remonty
i wszystko co wiq2e sic z tymi sprawami naprawczymi. 20 tys. zi to inne, tu
podejrzewam, ze to wszelkiego rodzaju projekty. Czy ta kwota 20 tys. zi jest
kwotq wystarczaj qcq?
Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „chodzi o remont odcinka drogi w
miejscowo§ci Kowalewice w gminie Swiercze. Oszacowali§my, ze ta kwota
wystarczy na to Zeby to przeprowadzie. Chodzi tam o wyrwe w drodze, takq
wickszq oczywi§cie."
Radny M.Barszcz- zapytal cyt. „a czy na bie2qcq dzialalno§e, naprawe tych
wszystkich dziur, ktore sq w jezdniach Zarzqd Drog ma wytaczajqce §rodki?"
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Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „Zarzqd Drog nie wnioskowal o
dodatkowe grodki wive wnioskuje, Ze ma wystraczajqce §rodki na paragrafie w
swoim budZecie."
Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „Chodzi o remont tej drogi, natomiast
je§li chodzi o remonty bie2qce to dokladamy do dokumentacji projektowej"
Radna R. Krasucka- poinformowala, i2 cyt. „Chcialabym zapytae bo w
uzasadnieniu w zwickszonych kwotach w budZecie jest np. wplywy z uslug jeMi
chodzi o Domy Pomocy Spolecznej. Co to sq za uslugi jegli moZna zapytae?"
Skarbnik Powiatu- poinformowala, i2 cyt. „s q. to kwoty z tytulu odplatnoki za
pobyt mieszkanca w Domu Pomocy Spolecznej. Jest to §wiadczona usluga, tak to
sic nazywa".
Wobec braku dalszych pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad
podjcciem 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

15 radnych

Przeciw

-

Wstrzymalo sic

Uchwala Nr X/72/2019 zostala podjvta.

Ad. 11
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 pytan Przewodniczqcy Rady zarzqdzil glosowanie nad podjcciem
uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego.
Za glosowalo

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic

Uchwala Nr X/73/2019 zostala pocljyta.
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Ad. 12
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

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Informacja zostala przyjvta.
Ad. 13
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

15 radnych

Przeciw
Wstrzymalo sic
Informacja zostala przyjcta.
Ad. 14
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Wnioski i ogwiadczenia radnych.
Przewodniczqcy Rady poprosil o zglaszanie wnioskow.
Radny W. Kaczmarczyk- poinformowal, iz cyt. „ja mam takq propozycje na
przyszlok bo wydaje sic, ze Komisja polgodzinna mote zalatwie sprawc.
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W tym przypadku okazuje sic, ze dwa punkty, czy jeden punkt spcdza sen z oczu
i ludzie nie maja wiedzy a po krotkiej dyskusji nie ma czasu na my§lenie wiec
sugeruje keby§my takie komisje organizowali troszeczke wczekliej. Z takim
wyprzedzeniem nie tylko polgodzinnym ale mote potrzeba nam godzinc Zebymy
przemy§leli pewne decyzje bo one rzutujq na caloksztalt. Mamy taki gorqcy okres,
okres przedwyborczy, wszyscy chcq sic zareklamowae i pokazae z kaZdej strony.
Z tej lepszej, z tej gorszej i taka moja uwaga keby§my tego czasu na dyskusje i
my§lenie mieli troche wiecej. Dzickuje."
Przewodniczqcy Rady — poinformowal, iz cyt. „Ja nie chce bronie Zarzqdu ale z
tego co pamictam, jak rozmawiali§my, to tej opinii jednej nie bylo jeszcze do
czasu pierwotnych obrad Komisji. Pojawila sic w ostatnim momencie i dlatego to
Komisja byla zarzqdzona przed Sesjq. A to oczywi§cie przyznaje Panu racje bo
przy temacie kontrowersyjnym to wiadomo, Ze to musi bye diu2ej, mote tak nie
okregajqc tego przedzialem czasowym ".
Radna M. Chelstowska- poinformowala, iz cyt. „ja wnioskuje z takq pro§bq
ogromnq o uporzqdkowanie terenu wokol drog powiatowych na terenie gminy
wiercze. Robie to po raz kolejny. Naprawdc mamy taki balagan, chodniki, rowy,
pobocza sq nieczyszczone, nie sprzqtane od bardzo dawna. Naprawde bym prosila
Zeby tym razem tak powa2nie i z sercem podej§e do mojego wniosku. Lato min*
nam w balaganie. Prosilabym Zeby zrobie to, o co wnioskuje".
Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Panie Starosto zglaszalem ju2 taki
problem , dlatego zadalem pytanie czy wystarczajqca jest ilo§e §rodkow bie2qcych
w Zarzqdzie Drog Powiatowych. Jest maly odcinek chodnika, ktory prowadzi od
kotica Obrytego jak gdyby tutaj do Sklepu Dino. Tam jest dose duke zageszczenie
ruchu w zwiqzku z tym, prosilbym jegi bylaby taka moZliwo§e Zeby w ramach
prac bie2qcych mozna bylo to usunqe. Z g6ry dziekuje a po wt6re gdyby byla tez
moZliwo§e zmiany kursu autobusu. Wcze§niej uruchomie autobus do Warszawy,
poniewak mieszkaticy ktorzy dojeZdZajq majq tak zorganizowane polqczenia Zeby
gdzie§ w granicach 7.30 dotrzee juz do stolicy. Dziekuje"
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Radna E.Leszczenska- poinformowala, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, Panie
Starosto ja sluchajqc Pana radnego Barszcza chcialam nawiqzae do mo2liwo§ci.
Udalo sic uzyskae polqczenia o kt6re prosilam Pana Starostc, za co bardzo
dzickuje. RownieZ chcialabym zwrocie uwagc i zapytae czy moZliwe jest
naprawienie chodnika przy drodze powiatowej w Winnicy. Sprawa byla
wielokrotnie poruszana, sluchalam o tym problemie ju2 przez kilka lat wicc
chcialabym uzyskae takg informacjc. To jest ok 300m. Sq zaklady pracy, drogi
mieszkalne wicc jest konieczny remont tego chodnika. Czy moZemy o tym
rozmawiae i pomy§lee o tym remoncie."
Radny P. Brodzki- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni
Panstwo ja mam pytanie w zwiqzku ze zrealizowanymi inwestycjami drogowymi,
ktOre mialy przede wszystkim na celu, o czym dyskutowali§my rozwiqzae
problemy rowerzystow w naszym mie§cie. W ostatnim czasie powstaly cztery
odcinki, ktore zawierajq gcieZki rowerowe szlaki rowerowe. Chodzi dokladnie o
odcinek od ulicy Nasielskiej do ronda na ul. Jana Pawla. Tam zastosowano §cieZki
rowerowe na jezdni z obu stron. Potem jest kolejny odcinek, pomiedzy rondami
rownie2 na ul. Jana Pawla, gdzie zastosowano z obu stron ciqg pieszo-rowerowy.
Potem mamy odcinek trzeci ul. Tysiqclecia, gdzie zastosowano ciqg pieszorowerowy z jednej strony oraz ul. Mickiewicza, gdzie zastosowano §cieZki
rowerowe odizolowane od chodnika. Mam wla§nie pytanie do Pana Starosty, czy
te odcinki mozna jako§ polqczye Zeby ten rowerzysta mogl przejechae, poniewa2
one nie sq polqczone ze sobq w zaden sposob np. jak sq te dwa ciqgi pieszorowerowe micdzy rondami to one sq polqczone ze sobq tak jakby mozna bylo
jekiziO w kolko, nie mozna po prostu przejechae dalej. Czy to jest w planach ?
Druga sprawa, jakie bedzie rozwiqzanie dalsze bo to mamy cztery rozwiqzania,
tak jak powiedzialem, ciqgi pieszo-rowerowe, gcieZki i §cieZki na jezdni. Czy w
dalszej perspektywie bo teZ pytalem o taki plan dlugofalowy, czy przyjmiemy
wspolnie z wladzami miasta rozwiqzanie, Zeby obra6 wspolne rozwiqzanie dla
rowerzystow. Trzecia sprawa z zapytaniem o bezpieczenstwo bo moim zdaniem
z tych czterech rozwiqzati najbezpieczniejsze dla mieszkaticow sq te zastosowane
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na ul. Mickiewicza, czyli §ciekka rowerowa odizolowana od chodnika. Czy to
pojdzie wla§nie w tym kierunku i czy np. moZna jeszcze to ciqgi pieszo-rowerowe
rozdzielie Zeby bylo bezpieczniej? ja te2 mam male dziecko 5-letnie i idqc
chodnikiem na ul. Jana Pawla przy Topazie, z jednej strony jadq samochody, z
drugiej ciqg pieszo-rowerowy na ktorym nie wiadomo jak sic zachowae, kto ma
pierwszenstwo. Czy tutaj tez mozna to oddzielie i czy w dalszej perspektywie
jednak by§my mogli wspOlnie z miastem 116* w tym kierunku §cieZek
rowerowych oddzielonych od chodnika?"
Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „poprosilabym o takq pisemnq
informacjc nt. postepow prac na ul. Bartodziejskiej. „
Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dzickuje za ustawienie znakow
ograniczajqcych predkok na ul. Bialowiejskiej, dziekuje za tq odpowied2 ale
troche nie do kofica ona jest wyczerpujqca, dlatego wnosze o rozpatrzenie
moZliwo§ci zastosowania progow wyspowych. To jest dozwolone przepisami
prawa. Mieszkancy skarzyli sic, Ze auta osiqgajq tam duke predkoki. Nie mozna
polo2ye tam progu zwalniajqcego ze wzgledu na kursowanie komunikacji
pasaZerskiej ale z wylqczeniem progow wyspowych. Nie wiem czy ulica
Bialowiejska teraz jest w planie naprawy, mokna to wziqe od razu pod uwage i o
to bezpieczenstwo zadbae. Co do drog to jeszcze mam pro§be o ustawienie
znakow zakazujqcych zatrzymywanie sic na ul. Jana Pawla w miejscach, gdzie
powstaly nowe §ciekki rowerowe. Tam w tej chwili zatrzymujq sic pojazdy i
uniemoZliwiajq poruszani sic rowerzystom. Tych tarn znak6w brakuje. Mam
pytanie co do drog, kiedy bedq od§wieZane przej§cia dla pieszych na terenie
chocia2by Pultuska i prosze od razu wziecie pod uwage przejgcia na
ul. Mickiewicza tutaj jak jest sklep „Od i do". Tam jezeli by mozna bylo i jezeli
jest taka wola zachowania tego przej§cia, to Zeby to przej§cie bylo przed slupem
energetycznym a nie za slupem, gdzie piesi wchodzq bezpo§rednio pod
nadjeZdZajqce pojazdy zza slupa energetycznego. Czyli Zeby mozna bylo to
przej§cie przesunqe po prostu przed slupem, poniewa2 samochody jadqce pod
gOrke zazwyczaj rozpedzajq sic i je2d2q z wicksza predkokiq, co stwarza
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zagrolenie dla mieszkancow. Jeszcze jeZeli mom kontynuowae to mieszkaticy
m. Lipnik Starych pytaj na jakim etapie postcpujq prace przy drodze, ktOrq
rzekomo przejeli§my od gminy i mieli§my jq robie. Jaki jest teraz stan
zaawansowania prac, kiedy te drogg bcdziemy ewentualnie naprawiae. Czy sq juZ
jakie propozycje bo to mialo bye z Lasami Panstwovvymi wspolnie robione, czy
juz jakie propozycje do Lasow Panstwowych zostaly wyslane? Ponadto
otrzymalem od Pana Starosty odpowied2 nt. dofinansowania przejazd6w
autobusowych. Dziekuje bardzo za 4 odpowied2. Napisal Pan tam, ze jest
potrzeba przeprowadzenia analizy tych polqczen i wznowienia niektorych. Kiedy
taka analiza bcdzie przeprowadzona? Czy to jeszcze w tym roku i na przyszly rok
bedziemy sic starali o dodatkowe fundusze? Teraz pytania jakie do mnie dotarly
od mieszkanc6w, jednoczegnie chcc podziekowae za pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku. Prosilem o siebie ale kaZdy radny otrzymal adres email do
latwiejszego kontaktu z mieszkancami. Wtedy to problemy mote bedq szybciej
rozwiqzywane, jako§ sprawniej chociaZ i tak nie jest najgorzej ale dzickujc
bardzo. Pytania od mieszkancow w sprawie poczekalni bo sprawdzalem na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej, ze umowa na administrowanie tym
budynkiem byla do korica sierpnia z jak paniq podpisana. To na sprzqtanie tak?
A na administrowanie kto teraz administruje tym budynkiem?
Starosta Pultuski- odpowiedzial, ze cyt. „ budynkiem administruje powiat"
Radny M. Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „jest pro§ba od mieszkancow o
zaktualizowanie rozkladu jazdy autobusow, jeMi jest to moZliwe, to jak
najszybciej bo nie wszyscy sic orientujq o ktorej co i jak. Pytanie jeszcze od
mieszkafica Pultuska, ktore mi wyslal cyt. „czy wiadomo kto pokryl koszty
imprezy pod pomnikiem Witosa dnia 2 wrze§nia br. ?".Dzickujc"
Przewodniczqcy Rady-odpowiedzial, ze cyt. „Nalewajk"
Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „odpowiadajqc Panu radnemu to juZ
odpowiedzial Pan Przewodniczqcy kto pokryl koszty- Pan Tadeusz Nalewajk.
Nastcpne pytanie je§li chodzi o poczekalnie autobusowq, to sq rozklady jazdy
aktualizowane na bieZqco tylko problem mote wynikae z tego, ze przewoinicy
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nie realizujq wszystkich poiqczeti i wprowadzajq mieszkancow w blqd. My
naprawde nie mamy na to wplywu bo musieliby§my postawie pracownika, kt6ry
by kontrolowal wszystkich przewoZnikow, czy przewozy sq realizowane.
Aktualizacje sq. kiedy mamy zgloszenia, kiedy mamy zgodc na przewoz os6b
wtedy wprowadzamy na tej trasie zmiany. Nastepnie je§li chodzi o przejazdy
autobusowe analizujemy, czy bcdq a widzimy, Ze chyba tak i chcemy uruchomie
z nowym rokiem kilka tras autobusowych. Chce tylko zaznaczy6, ze
niekoniecznie bcdziemy sic ubiegae o §rodki zewnctrzne. Dzi§ wszystkie
przejazdy, ktOre sic odbywajq na terenie powiatu odbywajq sic bez kosztowo po
stronie powiatu. Powiat nie ponosi Zadnych kosztow. Ubiegajqc sic o subwencje,
o dolozenie tej zlotowki, bo tyle dzis chce dolo2ye rzqd, my musimy oglosie
przetarg i wtedy prawdopodobnie tak jak w innych powiatach, musimy doloZye 3
zl do kilometra. Ale je§li bedzie taka potrzeba na pewno kolejne takie linie 1)04
utworzone. Tak jak mowila Pani Radna Leszczyliska, udalo sic uruchomie kolejnq
linic w bardzo szybkim czasie, bo pewnie z tydzien czasu to trwalo. Rozmawiamy
na bieZqco z przewo±nikami i je§li im sic to ekonomicznie oplaca, to naprawdc
nie ma problemu. Droga Lipniki-Gromin, czc§e drogi byla Gminy Gzy, czc§e
drogi gminy Pultusk i czc§e drogi gminy Gzy zostala przekazana powiatowi
aktem notarialnym. Wczoraj zostal zloZony wniosek do Lasow Panstwovvych o
przebudowc tej drogi. My§le, Ze przebudowana bydzie w przyszlym roku. Ulica
Bialowiejska, jeste§my na liscie u Wojewody, Ze otrzymali§my dofinansowanie
w kwocie 2 min zl., to droga bedzie przebudowana. W tym roku zaczniemy
inwestycje, zobaczmy jakie bedq oferty, je§li wykonawca sic potocznie mowiqc
wyrobi w tym roku Zeby jq wykonae , je§li zdqZy to bedzie w tym roku a je§li nie
to termin przyszlego roku marzec-kwiecien-maj. Odpowiadajqc Panu Radnemu
Brodzkiemu jak i Panu Cichowiczowi to chce powiedziee, Ze m6wicie panowie o
drogach gminnych i powiatowych. Je§li chodzi o drogi gminne nie mam wplywu.
Je§li chodzi o powiatowe to wplyw mieli§my jako Zarzqd na urzqdzenie drogi
Mickiewicza o ktorej Pan mowi, Ze jest bardzo bezpiecznie. Zadanie zostalo
przekazane do realizacji gminie i to pracownicy gminy spotykali sic z
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projektantem i urzqdzali drogg Tysiqclecia i Jana Pawla II. Je§li chodzi o drop
Jana Pawla II to migdzy rondami, czyli od strony ul. Nasielskiej do ronda na dzien
dzisiejszy jest powiatu a za chwile bcdzie przekazana do miasta ale je§li chodzi o
znaki to nie ma problemu Zeby je postawie bo to nie sq dupe §rodki."
Radny P.Brodzki- poinformowal, iP cyt. „wcze§niej jak rozmawiali§my przed
realizacj4 tych inwestycji to zapewnial mnie Pan Starosta, Pe to jest przy takiej
wspolpracy z miastem wicc jak juP wiadomo, stawiamy pierwsze kroki w kwestii
§cieZek rowerowych to my§le, ze warto ustalie taki dlugofalowy plan dzialania bo
jednak jeszcze czcge drug jest nasza i tak Peby na przyszlok jednak wszystko
poszlo takim jednym rozwigzaniem. Zeby jednak byla §cieZka rowerowa i
chodnik oddzielnie bo to jest jednak najbardziej bezpieczna wersja. Pytanie tylko
moje brzmi, czy to cztery odcinki, czy jest jako w planach Zeby to polqczye bo
ten rowerzysta nie ma jak przejechae z odcinka na odcinek."
Starosta Pultusk- poinformowal, iP „a ja Panu rccze, Pe moZna przejechae bo ja
tymi §ciePkami jePdPc. Tam gdzie pozwala pas drogowy to jest wbudowana
§ciePka rowerowa, tam gdzie nie pozwala to musimy sic wlqczye do jezdni. Tu
juz nic nie zrobimy. Chodniki w Winnicy to nie ma wqtpliwo§ci, ze to inwestycja
jest potrzebna ale chcieliby§my j4 polgczye z inwestych. dalszej przebudowy
drogi Winnica — Pokrzywnica. Tam jest jeszcze do przebudowania 2,7 km drogi.
My§ly, ze w przyszlym roku bcdzie zloPony wniosek i teP uwzglcdnimy
przebudowe tych chodnikow prawdopodobnie z nakladkg i budowq krawePnikow.
Panu radnemu Miroslawowi Barszcz chce powiedziee, ze je§li chodzi o autobusy
do Warszawy to my jako powiat wplywu na to nie marry.
Radny M.Barszcz- poinformowal, i2 cyt. „chodzi o takie lokalne potqczenie
autobusowe, ktorym kto§ moglby dojechae do Pultuska na autobus, ktory jedzie
do Warszawy."
Starosta Pultusk- poinformowal, iz cyt. „to z takim polgczeniem mope bye
problem bo wtedy musialby powiat zorganizowae polgczenie Obryte-Pultusk o
godz. 5.00. Ale rozwaZymy to, je§li bedzie taka moPliwo§e, to rozwaPymy to. Je§li
chodzi o wykonanie chodnika obok sklepu „Dino" to jak najbardziej jest on
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potrzebny. Pani radnej Chelstowskiej odpowie Pan Dyrektor Zarzadu Drog
Powiatowych„
Dyrektor Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku p. Mariusz Kowalewskipoinformowal, iz cyt. „chcialbym poinformowae, ze prace na terenie powiatu i
drog trwaja caly czas, systematycznie jest to wykaszane. Oczywi§cie bylo
wykaszane w ka2dej gminie, przy kazdej droga po jednym przejealzie. Na chwile
obecna sq ju2 rowy przygotowywane do okresu zimowego czyli wycinane sa
zakrzewienia wicksze i cala niecka rowu. Na chwile obecn4 czc§e pracownikOw
pracuje w gminie Pokrzywnica, czek pracownikow pracuje w gminie Obryte i na
terenie gminy Pultusk. Systematycznie, oczywi§cie nie jeste§my w stanie
jednocze§nie wszcdzie od razu bye ale sukcesywnie dotrzemy rownieZ do gminy
wiercze i te drogi przygotuj emy.
Radny P.Brodzki- poinformowal, iz cyt.: „te trzecie pytanie, ktore zadalem Panie
Starosto i jeszcze nie uzyskalem odpowiedzi. Czy mo2na te ciagi pieszorowerowe, bo to chyba tak fachowo sic nazywa rozdzielia na chodnik i §cieZke
rowerowa, ktore ju2 powstaly. Zwlaszcza na tym odcinku miedzy rondami bo tam
jest naprawde bardzo intensywny ruch."
Starosta Pultusk- poinformowal, i2 cyt. „ wystosuje takie pismo do Urzcdu Miasta
aby pracownicy skontaktowali sic z projektantem i niech sic na ten temat
wypowie. Jegi bcdzie taka moZliwo§e to my§lc, ze przemalujemy pasy i
podzielimy te drop na polowc."
Dyrektor Powiatowego Urzcdu Pracy w Pultusku- p. W.Chrzanowskipoinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczacy, Szanowni Panstwo pytanie bylo do
Pana Starosty ale wydaje mi sic, ze jestem na tyle kompetentny Zeby Panu
radnemu Cichowiczowi odpowiedziee na pytanie o koszty uroczystoki pod
pomnikiem Wincentego Witosa. Zaczng od tego, ze jestem czlonkiem
stowarzyszenia „Pamice i ToZsamo§e" Komitet Budowy Posqgu — Popiersia
Wincentego Witosa. 2 wrze§nia 2019r., kiedy to uroczystoge sic odbyla, byla
akurat rocznica od dnia w ktorym zbudowali§my, po§wiecili§my, odslonili§my
pomnik i uznali§my za stosowne aby ten dzien upamietnie i to tyle. Koszty jakie
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ponie§li§my to tak jak Pan Przewodniczqcy powiedzial on te2 poniosl koszty
kwiatOw, ktore skladal i kilka ()sob takie wiqzanki skladalo. Byly teZ jeszcze inne
koszty a mianowicie koszty poczcstunku, ktory stanowil placek, ciasto plus kawa
zrobione przez nasze kolezanki. Ile takie ciasto kosztuje tego nie wiem niestety.
Take z tych kosztow rozliczae sic nie bedziemy, natomiast byl jeszcze inny
wydatek a mianowicie relacja z tego spotkania, ktOra stanowi material wyborczy
naszej kolezanki i naszego kolegi i to zostanie rozliczne zgodnie z regulami
wyborczymi. Innych kosztow nie bylo. Dzickuje"
Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Dyrektorze, dzickuje za
szczegolowe wyja§nienie ale to nie bylo pytanie moje, bylo przeze mnie tylko
zacytowane od mieszkafica gminy Pultusk, powiatu pultuskiego. Jednocze§nie jak
juz Pan nadmienil, 2e to material wyborczy to ja mam pytanie takie do Pana
mecenasa w zwiqzku z tym, czy na terenie jednostek samorzqdu powiatowego
mozna prowadzie kampanic? Dziekuje."
Mecenas S.Paszkowski- poinformowal, iz cyt. „w tej chwili trudno mi tak na
gorqco odpowiedziee. Musialbym miee troche czasu na to pytanie 2eby
przemy§lee."
Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „to w takim razie poproszc o taka,
odpowied2 jeZeli moZna."
Mecenas S.Paszkowski- odpowiedzial cyt. „dobrze".
Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. ,,jeszcze raz bo nie zostala udzielona
odpowied2 na moje pytanie w sprawie przej§e dla pieszych, czy one bcdq w tym
roku odnawiane? Chodzi mi glownie o ulice Mickiewicza."
Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „20 metrow przej§cie od przej§cia"
Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Zgodze sic z Panem, 2e jest ich tam
za du2o, tam jest chyba 7 przej§e na odcinku 450m, wiec jest ich sporo. Znaki
stojq, przej§cia na jezdni nie widae ale je2eli ono ma tam pozostae to chodzi o
jego ewentualne przesuniccie Zeby bylo po drugiej stronie slupa energetycznego."
Starosta Pultuski-poinformowal, iz cyt.,,Jak Pan zauwaZyl sukcesywnie sq
malowane pasy, my§le, 2e w najbli2szym czasie i na ul.Mickiewicza *14 tez
29

odnowione."

Ad. 15
Przewodnicz4cy zarzgdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku
obrad Zamknivie Sesji.
Przewodniczqcy poinformowal, Ze porzqdek obrad zostal wyczerpany.
Podziekowal za udzial w obradach dziesiqtej Sesji Rady Powiatu i zamknql
dziesiqtq Sesjc Rady Powiatu w Pultusku.

Na tym protokol zakoriczono.
Sesja zakoliczyla sic o godz. 17.00
Protokolowaly:
Bogumila 'rzybylowska

Przewodniczyl obradom:
Tadeusz Nalewajk

Martyna Laskowska

11. heck.56.
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