
Protokol Nr XV111/2020 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 30 czerwca 2020r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 10.00 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl osiemnastq Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku. Nastcpnie poinformowal, iz cyt. „witam na dzisiejszej Sesji 

zwolanej w trybie zwyklym bo ostatnio byly kontrowersje, co do trybu 

niezwyklego ale nie chcc do tego wracae. RownieZ informuje, ze Sesja jest 

transmitowana i utrwalana za pomocq urzqdzen rejestrujqcych obraz i &wick. 

W sytuacji gdzie mamy dalej obowiqzujqce na terenie naszego kraju obostrzenia 

zwiqzane z epidemiq jeste§my w okrojonym skladzie, czyli w niezbednej iloki 

przedstawicieli poszczegolnych instytucji samorzqdovvych i nie tylko do 

omowienia dzisiejszej obszernej sesji bo sesja jest absolutoryjna, zioZenie raportu 

i oczywikie wynika to z porzqdku obrad, kt6ry Paristwo otrzymalikie przed 

dzisiejszq sesjq. Uprzejmie rownieZ informuje i witam serdecznie jeszcze raz 

wszystkich. Informuje, ze zostali§my jako Rada Powiatu nominowani do akcji 

Gaszyn Challenge przez Radnych Rady Miejskiej w Pultusku" 

Radny K. Lachmanaski- poinformowal, iz Radni Rady Powiatu w Ostrowi 

Mazowieckiej rownie2 nominowali Rady Powiatu w Pultusku. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk -poinformowal, iz cyt. „Ale to Pani 

Subda do mnie nie dzwonila, ona jest Przewodniczqcq Rady, mogla zadzwonie, 

byla Burmistrzem w Pultusku. Ja nic nie wiem na ten temat ale wiem, ze Rada 

Miejska nas nominowala, take po zakoriczonej Sesji zapraszam na wspolne 

owiczenia. Oczywikie wcze§niej zbierzemy datki na fundacjc, ktora ratuje Zycie 

m.in.Tosi. Takze jeszcze raz witam serdecznie Paristwa." 
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Ad.2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porqdku 

Sesji Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz cyt. „porz4dek obrad zostal Panstwu 

przedstawiony, czy do porzqdku obrad kto§ z Panstwa ma jakieg propozycje, 

uwagi? Je§li nie to uwaZam, Ze porzgdek obrad zostal przyjcty i bcdziemy go mam 

nadziejg skutecznie realizowae." 

Porzidek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 

3. Sprawozdanie z dziatalnoki Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

w 2019r. 

4. Informacja Komendanta Powiatowego Paristwowej Stray PoZamej 

w Pultusku o stanie bezpieczenstwa, ochrony przeciwpa2arowej, 

zagro2eniach po2arowych i innych miejscovvych oraz zabezpieczeniu 

operacyjnym powiatu pultuskiego. 

5. Informacja o stanie bezpieczenstwa sanitarnego powiatu pultuskiego 

za rok 2019. 

6. Sprawozdanie z dzialalnoki Komisji Bezpieczenstwa i Porzgdku 

za 2019r. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 

z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. 

8. Ocena zasobOw pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za rok 2019. 

9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim w 2019 roku. 

10. Sprawozdanie z efekt6w pracy organizatora rodzinnej pieczy zastepczej 

za 2019r. 
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11.Roczne sprawozdanie z dzialalnoki merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie za 2019r. 

12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie Pultuskim na lata 2017-2020 za rok 2019r. 

13. Sprawozdanie z wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

14.Podjecie uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog 

powiatowych oraz pozbawienia drog kategorii drog powiatowych. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 

16.Raport o stanie powiatu pultuskiego za rok 2019: 

a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata 

nad raportem, 

b) podjccie uchwaly w sprawie wotum zaufania dla Zarz4du Powiatu w 

Pultusku. 

17.Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu 

Pultuskiego za rok 2019 wraz z informacjg o stanie mienia Powiatu: 

a) wystpienie Starosty Pultuskiego, 

b) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii 

o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego sprawozdaniu 

z wykonania budzetu za 2019 rok, 

c) przedstawienie uchwaly Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie opinii o wykonaniu budzetu Powiatu Pultuskiego za 2019 

rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarz4dowi Powiatu 

Pultuskiego, 

d) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pultuskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarzgdowi Powiatu Pultuskiego, 
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e) dyskusja, stanowiska komisji stalych Rady Powiatu w Pultusku 

na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budZetu Powiatu 

Pultuskiego za rok 2019, 

f) podjccie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budZetu Powiatu Pultuskiego 

za rok 2019. 

g) podjecie uchwaly w sprawie absolutorium dla Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku za rok 2019. 

18.Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

19.Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

20.Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady 

Powiatu na rok 2020. 

21. Sprawozdania z dzialalno§ci komisji stalych Rady Powiatu w Pultusku 

za 2019 rok. 

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

Powiatu. 

23.Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian budzetu 

powiatu. 

24.Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

25. Zamkniecie Sesji. 

Nastcpnie Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze zgodnie z listq obecno§ci 

w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, czyli wszystkie decyzje i postanowienia 

bedq prawomocne. 
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Ad. 3 

Przewodniczgcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z dzialalnoici Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

w 2019r. 

Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „czy jest przedstawiciel Komendy 

Powiatowej Policji? To bylo na komisjach ale zwyczajowo bylo tak, ze kto§ byl 

na Sesji. Zaproszenie bylo, gdyby kto§ z Panstwa mial jakie§ uwagi to nie ma 

kogo zapytae. Slucham radnych, jeZeli nie macie Panstwo Zadnych uwag to mimo 

nieobecno§ci Komendanta...." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ja uwaZam, ze nie ma sensu jak nie 

ma Komendanta, ja mam pewne pytania ale to bezpo§rednio do Pana 

Komendanta. My§lc, ze moZe poczekajmy jeszcze chwile, je§li jest taka 

mo2liwo§e Zeby ewentualnie jak dotrze, to Zeby w trakcie mozna bylo zadae takie 

pytanie." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dobrze, to moZna w ten sposOb ze 

albo zadae pytanie pisemnie i wyslae albo czekao na przedstawiciela i przeloZye 

ten punkt. Jedna i druga opcja jest mozliwa. Pan Przewodniczqcy Komisji 

Bezpieczeristwa sic domaga o glos, prosze bardzo." 

Radny M.Barszcz- poinformowal, iz cyt. „prosze Palistwa, proponuje 

przesuniccie tego punktu, realizujmy w dalszym ciqgu porzqdek obrad taki jak 

jest. Je§li Pan Komendant w miedzy czasie dotrze, to w zwiqzku z tym bedzie w 

stanie odpowiedziee na to pytania." 

Przewodnicz4cy Rady zarzqdzil glosowanie nad zmian4 kolejno§ci porzqdku 

sesji, polegajgcq. na tym, ze punkt 3 (tj. Sprawozdanie z dzialalno§ci Komendy 

Powiatowej Policji w Pultusku w 2019r.), bedzie punktem 21a. 

Za glosowalo 
	

16 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Wniosek zostai' przyjety. 
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Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja Komendanta Powiatowego Panstwowej Straiy Poiarnej w 

Pultusku o stanie bezpieczenstwa, ochrony przeciwpoiarowej, zagroieniach 

poiarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym 

powiatu pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „jest obecny Pan Komendant 

Maciej Piqtek, czy kto§ z Paristwa ma jakie pytania, uwagi. RownieZ to 

informacja byla przedmiotem obrad komisji. Czy Pan Komendant ma cos do 

dodania?" 

Komendant Powiatowy Paristwowej Strazy PoZarnej w Pultusku p. Maciej Piqtek-

poinformowal, i2 cyt. „witam Paristwa serdecznie, Maciej Piqtek Komendant 

Powiatowy Panstwowej Stray PoZarnej w Pultusku. Nie wiem jakie ramy 

czasowe sq naloZone , ja my§lc, ze takie przedstawienie statystyki minie sic z 

celem bo radni sic z tym zapoznali, mieli moZliwo§e takq. Generalnie chcialbym 

podziekowae serdecznie za tc wspolprace w zeszlym roku, bardzo owocnq dla 

mojej Komendy. Generalnie operacyjnie nie zauwaZyli§my Zadnych problemow 

jegli chodzi o naszq dzialalno§e, mimo roZnych nowych zagroZeli, ktore nas 

zaskakujq czasami, tak jak ostatnio COVID ale to dotyczy tego roku a mowimy o 

zeszlym ale w zeszlym roku teZ bylo pare roZnych rzeczy. Operacyjnie dajemy 

rade. Wiadomo, ze nowe zagroZenia, nowe wyzwania pociqgajq za sobq 

konieczno§e rozwoju, tak samo sprzctowego, jak i szkoleniowego. 0 ile 

szkoleniowo zaleZy to od ludzi, o tyle sprzetowo musimy tutaj wnosie do Panstwa 

radnych o pomoc finansowq. To sic udaje jak do tej port', dlatego tez klaniam sic 

nisko, dziekujc serdecznie. Bez tej pomocy byloby trudno. Wiecie Panstwo, ze 

wklad wlasny jest wymagany Zeby cokolwiek z zewnqtrz pozyskae. Zarowno w 

zeszlym roku jak i w tym byla jaka§ dotacja z Paristwa strony, dziekuje serdecznie. 

Zrealizowali§my pare fajnych inwestycji i takich, ktore m.in. bedq generowaly 

oszczedno§ci. Gospodarczo juz tak podchodze do tego, czyli wymiana 

ogrzewania w garaZu w zeszlym roku, ktora generuje oszczedno§ci dosye spore. 
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Te pieniqZki molemy wtedy przeznaczye na dzialalnok operacyjnq. Dzickuje 

serdecznie, je§li sa jakie§ pytania to slucham. Jegli nie to my§le, ze te statystykc 

molemy sobie darowae bo nie ma jaki§ pikow w statystyce. Od wielu lat to 

obserwujemy, delikatna tendencja jest, ze zwieksza sic ilo§e miejscowych 

zagroefi. Mniej poZarow, w zwiazku z infrastrukturq, co sic mialo wypalie to sic 

wypalilo. Natomiast technologie budowlane teraz sa niepalne, dlatego tez rozw6j 

infrastruktury drogowej, czy tez innej powoduje i pociaga za sobq szereg innych 

zagroZen niz pozarowe. Slucham, jegli sq pytania i jegli tylko bedzie to moZliwe, 

to postaram sic odpowiedziee." 

Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, iz „Szanowny Panie Przewodniczacy, 

Szanowni Paristwo mam pytanie bo na ostatniej Sesji pytali§my, czy 

wnioskowali§my o przyznanie §rodkOw jako udzialu wlasnego na zakup 

samochodu dla Palistwowej Strazy PoZarnej w Pultusku. Mieli§my takq 

deklaracjc Pana Starosty, ze ten problem zostanie rozstrzygniety. Pytanie mam, 

ile przeznaczyli§my jako powiat na zakup tego samochodu, jako udzial wlasny ?" 

Komendant Powiatowy Patistwowej Strazy PoZarnej w Pultusku p. Maciej Piatek-

zapytal cyt. „czy ja mam odpowiedziee na to pytanie, czy Pan Starosta?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz „to pytanie kieruje raczej do Pana 

Starosty, ale mygle, ze Pan Komendant tez wie." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „deklaracja powiatu jest na 35 tys.zl. Jest 

to kwota o ktora wnioskowal Pan Komendant." 

Radny K. Lachmaiiski- zapytal cyt. „czy to §rodki zabezpieczajq udzial wlasny, 

plus §rodki gminy Panie Komendancie?" 

Komendant Powiatowy Paristwowej Strazy Pozarnej w Pultusku p. Maciej Piatek-

poinformowal, iz cyt. „tak, 7 gmin zadeklarowalo, poki co z 5 ju2 mam 

zagwarantowane, juz z czegcia sq umowy popodpisywane. Je§li chodzi o dwie 

gminy tj. Obryte i Winnica, to czekam jeszcze bo sesja albo sic odbyla przed 

chwilq albo jeszcze nie. Natomiast deklaracje sq. Udzial wlasny juZ w tej chwili 

jest zapewniony je§li chodzi o sam samochod. Natomiast to byl samochOd z 

wyposaZeniem, ten samoch6d standardowo byl bez Zadnego wyposaZenia a jego 
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sic kupuje z wyposaZeniem. Sytuacja jest taka, ze przetarg najprawdopodobniej 

przejmie Komenda Wojew6dzka bo cztery samochody na cake Wojew6dztwo 

1)04 kupowane. Take wyrcczq nas z tej pracy papierkowej w jaki§ tam sposob 

aczkolwiek kupiq to, co im wyjdzie z przetargu. Natomiast je§li by§my kupowali 

sami to pewnie cos lepszego by sic udalo kupie. Natomiast §rodki sq 

zabezpieczone, czekamy na owoce tej operacji." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, i2 cyt. „ja przede wszystkim Panie 

Komendancie skladam na rece Pana i prosze przekazae wszystkiego co najlepsze 

dla swoich ludzi. Natomiast teZ kieruje takie pozdrowienia dla straZakow 

ochotnikow. Wspolnie razem dzialacie. Wydaje mi sic, ze cicZar zagroZeri, tak jak 

tutaj Pan wspomnial przesunql sic w nieco inne obszary. Widze, ze dzieki 

wytrwalo§ci Pana Ministra i poszczegolnych wojtow gmin doposaZenie tych 

stray jest w miarc przyzwoite. W zwiqzku z tym aby tak dalej, a to wszystkie 

cicZki rzeczy jak podtopienia, kataklizmy i koronawirus niech nas omijajq. 

Wszystkiego dobrego Panie Komendancie." 

Komendant Powiatowy Patistwowej Strazy PoZarnej w Pultusku p. Maciej Piqtek-

poinformowal, iZ cyt. „dziekujc serdecznie". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Panstwo, Panie 

Komendancie, ja mam pytanie takie, mieszkaticy alarmujq, ze w niekt6rych 

miejscach na terenie gminy Pultusk jest brak przejazdu, zwlaszcza dla 

samochodow, ostatnio mieli§my takq sytuacje, na szczc§cie skoriczyla sic dobrze, 

ze na ulicy Tysiaclecia byl utrudniony dostep do jednego z mieszkati, ktore sic 

zapalilo. Mam pytanie, czy Panstwowa StraZ PoZarna w Pultusku robi takie 

coroczne kontrole przejazdu dr6g, chociaZby na osiedlu Skarpa Goma, gdzie tam 

samochody sq naprawde powtykane. Czy takie cos w 2019 bylo robione, czy jest 

planowane na ten rok, czy w przyszlo§ci ze Stra24 Miejsk4 chocia2by takie 

dzialania straz pultuska podejmuje?" 

Na sal wszedl radny P Brodzki. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

17 radnych. 
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Komendant Powiatowy Panstwowej Stray Polarnej w Pultusku p. Maciej Piqtek-

poinformowal, iz cyt. „Szanowni Paristwo w 2019 roku nie robili§my czego§ 

takiego. Ja tylko pragne vvyjakrie, ze utrzymanie przejezdno§ci drug pozarowych 

do obiektow jest rolq i obowiqzkiem administratora i wlakiciela tego obiektu. Nie 

ma przepisOw, kt6re by regulowaly to w ten spos6b, ze my mamy obowiqzek. 

Nie chodzi nawet o obowiqzek bo robilikny to wczekriej, zaraz wszystko 

wyjagnie. Natomiast chodzi o to, ze nie moZemy Zadnych sankcji wyciqgnqa, 

mozemy zwrocie sic tylko np. do spoldzielni i robilikny to Na Skarpie 

wielokrotnie bo np. przy poZarze, czy jakim§ zdarzeniu nie mieli§my dojazdu 

podno§nikiem. Wicc po takich akcjach zazwyczaj robimy jaki§ przejazd, 

sprawdzamy przejezdno§e tych drOg. Generalnie zaparkowane samochody 

blokujq wickszok drOg. Pod blokami wysokie gwierki, bqd2 plotki metalowe, 

ktOre wydzielajq ogrodki. Po takich rekonesansach naszych zwracamy sic do 

spoldzielni mieszkaniowej i do wszystkich administratorow o to Zeby ten stan 

poprawie, ze to jest niedopuszczalne. Natomiast nigdy to nie mialo oddZwicku 

jakiegog i konsekwencji takich, ze cos sic zmienilo. Samochodow przybywa 

take ul. Tysiqclecia i 13 Pulk Piechoty to sq ulice, gdzie nie dojedziemy pod 

drzwi, co nie znaczy, ze nie udzielimy pomocy i nie podejmiemy dzialari. Jest to 

znaczne utrudnienie jednak nie eliminuje naszych dzialati ale oczywi§cie 

przesuwa o cenne sekundy." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dzickuje za odpowiecU, czyli do 

spoldzielni ewentualnie trzeba sic zwracao z takq pro§bq, jezeli nie ma 

konsekwencj i?" 

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy PoZarnej w Pultusku p. Maciej Piqtek-

poinformowal, iz cyt. „do administratorow obiektow, spoldzielnia czy TBS , to w 

zaleZno§ci od tego kto§ jest wlakicielem i administratorem obiektow." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dzickujc i jednoczekiie dzickuje za 

calq prace jakq wykonujecie." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „czy kto§ z paristwa chcialby zabrae 

glos jeszcze w tej sprawie? Je§li nie, to dzickuje Panie Komendancie. Ja my§le 
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Szanowni Panstwo, jeszcze dwa slowa powiem, ze to co Pan radny Cichowicz 

pytal, to sq pewne zaszloki, kaZdy projekt powinien bye zaopiniowany i musi bye 

zaopiniowany dzi§ przez straZ i to rozstrzyga. Inaczej nie zaopiniuje Komendant 

jako organ, takiego czy innego projektu, natomiast Zycie przez ile§ lat przynioslo 

nowe sprawny, w przypadku spoldzielni jak drzewa, nasadzenia i to tematy 

wychodzq i pewne rzeczy sq do zrobienia pewnie a pewne niestety nie. Trzeba 

sobie radzie na miejscu. Ja tylko chcialem przypomniee, nawiqzae do 

wypowiedzi Przewodniczqcego Komisji Pana Miroslawa Barszcza. Panie 

Miroslawie jeden do dwudziestu jest w Polsce. Funkcjonariuszy jest 35 tysiecy, 

Panie Komendancie a straZakow ochotnik6w 700. To jest taka relacja i w Pultusku 

jest podobnie. Nie wiem, czy powiedziale§ o samorzqdach je§li tak, to 

przepraszam, nie uslyszalem. Bo to zaczely robie samorzqdy 30 lat temu, je§li 

chodzi o wyposaZenie. Bo pamietasz jeszcze generalow straZy? To nie bedziemy 

dalej dyskutowae, powiem inaczej to nie mote bye polityki Panie Przewodnicz4cy 

i to tyle. Dziekuje Panie Komendancie za zloZenie sprawozdania. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja o stanie bezpieczeristwa sanitarnego powiatu pultuskiego 

za rok 2019. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „ z tego co mi wcze§niej Pani 

Dyrektor przekazala to Pan Inspektor nie mogl bye dzisiaj obecny o czym 

uprzedzal. Byl na komisjach i skladal sprawozdanie. JeZeli by byla taka sytuacja 

jak w przypadku policji to najwyzszej punkt przeloZymy ale my§le, Ze to sytuacja 

byla omawiana, szczegOlnie COVID byl omawiany, zresztq na wniosek Pana 

Starosty jako Zarzqdu. Oprocz zioZenia sprawozdania, mowil rownieZ o sytuacji 

bieZqcej." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iZ cyt. „Panie Przewodniczqcy, my na Komisji 

Bezpieczenstwa dose szczegolowo omawiali§my to, w zwiqzku z tym Pan 

Dyrektor wyja§nil kluczowe sprawy zwiqzane z pandemiq na terenie powiatu 
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pultuskiego. Pokazal nam jakie dzialania sq podejmowane. Ja te2 uczestniczylem 

na samym poczqtku w zarz4dzaniu kryzysowym. Jest tutaj Pan Dyrektor Dynak, 

ktory te2 tymi sprawami sic zajmuje. Na Komisji Bezpieczenstwa teZ Pan 

Dyrektor byl obecny. W zwiqzku z tym zostalo to ornowione w sposob 

kompleksowy. My§le, ze to wszystkie informacje, ktore zostaly nam 

przedstawione zar6wno przez Pana Dyrektora z sanepidu i Pana Dyrektora 

Zarzqdzania Kryzysowego sq wystarczajqce i radni posiadajq na dzien dzisiejszy 

zupelnq wiedze w zwiqzku z obecnymi zagroZeniami. Wiemy co mamy robie, w 

jak sposob to przebiega, jakie jest nasilenie. Je§li by byly stany niepokojqce 

zapewne zostanie zwolane zarzqdzanie kryzysowe i wtedy zostanq podjete 

dzialania. Jak do tej port', tym ludziom, kt6rzy zajmujq sic tq sprawa trzeba chylic 

wysokie czolo bo jest to zrobione w sposob profesjonalny." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „jest Pan przekonujqcy Panie 

Przewodniczqcy. Interpretujqc Pana wypowied2 to jak by§my przeloZyli ten punkt 

to by byla sztuka dla sztuki po to Zeby sic pokazal Dyrektor Inspekcji Sanitarnej. 

Czyli mamy niezbednq wiedze, wiec zakladam, ze informacja zostala przyjeta 

przez Rade Powiatu" 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z dzialalnoici Komisji Bezpieczenstwa i Pormdku za 

2019r. 

Przewodniczqcy Rady- zapytal czy kto§ chcialby zabrae glos w tej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytali Przewodniczqcy Rady podzickowal Starokie za 

zloZenie sprawozdania. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 

z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o 

ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki 
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poiytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „oczywi§cie to informacja rownie2 

byla przedmiotem dyskusji na komisjach. Je§li nie ma pytari to dzickujc za 

zioZenie sprawozdania." 

Ad. 8 

Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Ocena zasobow pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za rok 2019. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „oczywi§cie proceduralnie bylo tak 

jak poprzednio, temat byl omawiany na komisjach, jest obecna Pani Dyrektor 

PCPR take je§li Paristwo macie jakieg pytania to prosze bardzo, mote Pani 

Dyrektor? Je§li nie ma pytan to dzickuje za zioZenie informacji" 

Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim w 2019 roku. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „Proceduralnie jest to podobna 

kwestia, tak samo jest Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pytam zwyczajowo, kto z Paristwa chce zabrae glos? Wobec braku pytari dzickuje 

za zioZenie sprawozdania." 

Ad. 10 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z efektow pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastepczej za 2019r. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „sq bardzo ciekawe informacje na 

temat tego sprawozdania w raporcie. Czy kto z Paristwa chce zabrae glos? JeZeli 

nie, to informacja zostala przyjcta." 
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Ad. 11 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Roczne sprawozdanie z dzialalnoici merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie za 2019r. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „to sprawozdanie teZ bylo 

przedmiotem komisji. Jest Pani Dyrektor, czy Panstwo chcq zadae pytania? Je§li 

nie to dzickuje, informacja zostala przyjcta." 

Ad. 12 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie Pultuskim na lata 2017-2020 za rok 2019r. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „jest obecna Pani Dyrektor Poradni, 

sprawozdanie rownieZ bylo przedmiotem obrad komisji. Czy kto§ z Panstwa 

radnych chce zabrae glos?" 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy , w zwiqzku z 

tym, ze dose wnikliwie omawiali§my na komisji, ktorej ja przewodnicze sprawy 

dotyczqce tej materii, Pani Dyrektor powiedziala cos takiego, ze coraz bardziej 

nasila sic ten problem dotyczqcy spraw zwiqzanych ze zdrowiem psychicznym i 

nawet stwierdzila, nie wiem czy sic wtedy nie przeslyszalem ale chyba nie, ze 

nawet macie maly stan posiadania ludzi Zeby w pewnych rzeczach w sposob 

adekwatny pomagae i mialbym w takim ukladzie pro§bc do Pana Starosty, gdyby 

rzeczywi§cie byla taka moZliwo§e a Pani Dyrektor zglosilby sic z takq potrzebq 

Zeby zwiekszye sposOb zatrudnienia, czy teZ jakiego§ tam dzialania Zeby mogli 

na bie2qco reagowae na te sprawy zwiqzane z naszq psychikq, tym bardziej w tym 

okresie pandemii na pewno te sprawy 1)04 sic nasilaly, to Zeby Pan Starosta to 

uwzglednif. Dzickujc." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „PoniewaZ rok szkolny skoliczyl sic, 

a rzeczywi§cie byl to trudny czas dla szkol, dla uczniow i dla rodzicow. To teZ jest 

okazja dla mnie, Zeby podziekowae Pani Dyrektor i na jej rece zloZye 
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podzickowania pracownikom bo rzeczywi§cie tych osob jest malo ale nie 

spotkalam sic ani razu w Zadnym przypadku Zebym po moim telefonie nie 

otrzymala pomocy. Chcialabym to podkre§lie i podziekowae bo pracuje dosye 

dlugo i rzeczywi§cie za pelnienia funkcji Pani Dyrektor jakok dokumentacji, 

jakok i szybkoSe interwencji sq naprawde na bardzo dobrym poziomie. Wiele 

razy Pani Dyrektor nas ratowala w ro2nych trudnych sytuacjach wiec dzickuje 

bardzo." 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. A. Kowalska-

poinformowala, iz cyt. „chcialabym troche sprostowae, poniewaz je§li chodzi o 

kadre to my§le, 2e radzimy sobie jak mozemy. Ja mialam na my§li glownie kadre 

medycznq, 2e na terenie powiatu jest malo lekarzy psychiatrow, ktorzy zajmujq 

sic tymi problemami, szczegolnie w zakresie opieki psychiatrycznej dla malych 

dzieci. Tak naprawde to o to mi chodzilo." 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, iz cyt. „Dzickuje bardzo, czy kto§ jeszcze 

do tego punktu chcialby zabrae glos? Je§li nie to przyjmujemy sprawozdanie z 

realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Pultuskim." 

Ad. 13 
Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porzadku 

obrad Sprawozdanie z wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli na 

poszczegednych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Przewodniczacy Rady- poinformowal, iz cyt. „to sprawozdanie rownie2 bylo na 

komisji, czy kto§ z Paristwa chce zabrae glos?" 

Radna K. Estkowska- poinformowala, i2 cyt. „tu warto podkreSlie, 2e ten warunek 

zostal spelniony, czyli na ka2dym stopniu awansu zawodowego zostala 

zapewniona kwota z rozporzadzenia, czyli nie ma takiej potrzeby Zeby 

wyrownywae na jakimkolwiek stopniu awansu zawodowego." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dziekuje bardzo, sprawozdanie 

zostalo przyjete." 
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Ad. 14 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog 

powiatowych oraz pozbawienia drog kategorii drog powiatowych. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Szanowni Panstwo, ja nie 

powiedzialem na poczqtku ale mamy do dyspozycji dyrektorow, kt6rzy sq w 

oddzielnych pomieszczeniach na terenie Starostwa. JeZeli by bylo pytanie do Pana 

Dyrektora to jest do dyspozycji. Nie jest to nowa sprawa tylko jest to kontynuacja 

pewnych poczynan Zarzqdu i Rady z lat poprzednich" 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zaliczenia drog do kategorii drog powiatowych oraz pozbawienia drOg kategorii 

drOg powiatowych i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XV111/124/2020 zostala podjcta. 

Ad. 15 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „temat byl omawiany na komisji, 

rOwnie2 informuje, ze Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji wydalo opinic o 

nieuwzglednianiu postulatow petycji. W zwiqzku z powy2szym mamy projekt 

uchwaly, czy kto§ z Palistwa chce zabrae glos?" 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

rozpatrzenia petycji i zarzqdzil glosowanie nad jej podj9ciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	1 radny 

Uchwala Nr XVIII/125/2020 zostala podjgta. 
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Ad. 16 

Przewodnicz4cy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Raport o stanie powiatu pultuskiego za rok 2019: 

a) 

	

	rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym 

debata nad raportem, 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Zgodnie z art. 30a ustawy o 

samorzqdzie powiatowym Zarzqd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i 

mieszkancom powiatu raport o stanie powiatu za rok poprzedni. Raport obejmuje 

podsumowanie dzialalno§ci Zarzqdu w roku poprzednim, w szczegolnoki 

realizacje polityk, programow, strategii oraz uchwal rady powiatu. Zgodnie z 

ustawq o samorzqdzie powiatowym nad przedstawionym raportem przeprowadza 

sic debate, w ktorej radni zabierajq glos bez ograniczeri czasowych. Oczywi§cie 

maj4 moZliwo§e zabrae glos rownie2 mieszkancy, jednak nikt do dnia 

wczorajszego sic nie zglosil, czyli bedziemy debatowae sami nad tym raportem. 

Raport byl przedstawiony na stronie intemetowej powiatu pultuskiego, na stronie 

BIP oraz byl wyloZony do wglqdu w Starostwie Powiatowym. Otwieram debate 

na temat raportu o stanie powiatu pultuskiego za rok 2019." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Panie 

Starosto zanim jeszcze rozpoczniemy te dyskusje ja bym chcial sic dopytae bo 

albo sic to wkradl bled w raporcie albo tak rzeczywi§cie jest. Na stronie 20 raportu 

w punkcie 14 tj. wyposaZenie placu zabaw Specjalnego 0§rodka Szkolno-

Wychowawczego i tam jest wartoge tego przedsiewziecia 4391z1 a darowizna jest 

4931z1. Nie wiem, czy to jest czeski blqd, czy tak rzeczywi§cie bylo. To tylko tak 

przed dyskusj4." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „my§le, Ze to trzeba wyja§nie, bo to 

mote bye blqd drukarski" 

Radny W. Cienkowski- poinformowal, iz cyt. „to byly §rodki z ubezpieczenia, 

z firmy ubezpieczeniowej, dostali§my ok 4900z1, je§li dobrze pamictam" 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Tak tylko wartoge zadania jest 

niZsza, czy to tak bylo?" 
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Radny W. Cienkowski- poinformowal, iz cyt. „tego nie pamietam ale wiem ,ze 

plac byl wyposaZony wla§nie z tych grodkow". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „to wyglqda na czeski blqd. Po prostu 

poprzestawialy sic cyfry, tylko jak bedziemy glosowae nad dokumentem, to Zeby 

byl on pelny, kompletny i prawidlowy" 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „dobrze tak jak powiedzialem, 

debatujemy nad raportem o stanie powiatu." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni 

Panstwo, tak tytulem rozgrzewki je§li chodzi o raport o stanie Powiatu 

Pultuskiego. Pierwsza rzecz taka ciekawa aczkolwiek dalej niepokojqca to jest 

zmniejszenie bezrobocia w powiecie pultuskim z 12,5 % do 12% w tym roku. 

To jest prawie 100 osob ale jednak i tak 12% to jest dok duzo w porownaniu do 

Polski, gdzie jest a przynajmniej tak podajq §rodki masowego przekazu, ze jest to 

5%. Teraz bedzie wiecej. To pierwsza taka sprawa, druga sprawa to tez cieszy, 

wzrost liczby uczniow w szkolach ponadpodstawowych powiatu pultuskiego we 

wszystkich placowkach. My§le, ze ogromna zasluga tu tez dyrektorOw i 

nauczycieli i tu tez pewnie Starostwa Powiatowego, ze Ci uczniowie nam nie 

uciekajq tylko rzeczywikie zostajq w powiecie pultuskim. To sq takie pozytywne 

rzeczy. Natomiast mote jeszcze jedna interesujqca rzecz, szpital Gajda-Med, tez 

pragng zwrocie uwage ze od 2015r. , tak tez wynika z tego raportu, powickszal 

swOj kontrakt. Od 20 min zi w 2015r. do 38 min il w 2019r. To jest prawie 

dwukrotne zwickszenie kontraktu w szpitalu. To jest takie naprawde pocieszajqce. 

W ciqgu 5 lat dwukrotny wzrost kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Teraz kolejna sprawa, ktorq my§lc, ze w tym punkcie warto byloby powiedziee to 

Starostwo zakupilo i chce tu powiedziee, ze przy sprzeciwie Klubu Prawa i 

Sprawiedliwoki nieruchomok. Przepraszam to mote nie jest zakup 

nieruchomoki, tylko to jest wieczysta dzierZawa o powierzchni 24 ary, czyli 

2400m2. Mam pytanie do Pana Starosty, po pierwsze, czy cog sic dzieje na tej 

dzialce, ktorq w roku ubieglym zakupilikie Panstwo? Apo drugie wychodzi tutaj 

kwota 332 zi za m2  bo je§li 797 tys.z1 podzielimy przez 2400 metrow to taka 
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kwota wychodzi. Wiec te dwa pytania bo te2 chcc zadae pytania Zeby potem 

podyskutowae. To jest kolejna rzecz, mote na razie na tyle" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „je§li chodzi o zakup dzialki to chcemy 

pobudowae bazc dla Zarzqdu Drog Powiatowych. Jest to dzialka o powierzchni 

ponad 4000 metrow, wtedy za m2  to jest 200z1. W najbliZszym czasie, my§le, ze 

w przyszlym miesiqcu wystqpimy do Urzedu Miasta o warunki zabudowy aby 

taka baza powstala. My§lc, ze powstanie, tak jak mowilem przy zakupie dzialki 

w 2021r., bo wielokrotnie jak ju2 wspominalem to baza, ktora mie§ci sic przy 

ul. Harcerskiej tam bye nie mote. Jest usytuowana przy boisku, przy szkolach, 

przy domach jednorodzinnych. Taka baza generuje halas i pewne uci4liwogci 

je§li chodzi transport emulsji, gruzow, czy materialow do remontu drOg. Take 

dzialka na pewno bedzie wykorzystana na powickszenie parkingu dla 

pracownikow jak rownieZ tak jak powiedzialem na baze, ktora mylc, ze w 2021r. 

zostanie wybudowana. W ciqgu trzech miesiecy dostaniemy do kolica roku, 1304 

wydane warunki i pozwolenie na budowc. I od przyszlego roku bedziemy te 

inwestycje realizowae. Odnognie szpitala chcialem powiedziee, ze Pan doktor 

informuje o kaZdym zloZonym wniosku. Kontrakt ro§nie, co nie znaczy, ze 

wszystkie pozyskane kontrakty sq dochodowe. Nieraz tylko dlatego wystcpujemy 

Zeby taka specjalizacja, czy dana usluga znajdowala sic na terenie naszego 

powiatu. Ale tak jak powiedzial Pan doktor, mote z czasem zaowocujq te 

kontrakty tym, ze bcdq przynosie zyski a nie tylko straty." 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „odno§nie dzialki, to tak jakby 

ulokowaliSmy ok 800 tys. zl i na razie nie wiadomo co bedziemy z tym robie. Czy 

mamy jakie§ warunki zabudowy, czy mamy projekt, pomysl. A co z placem przy 

Zespole Szkol im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy powiedzialem, 

ze przystepujemy i od samego poczqtku byla koncepcja budowy bazy pod Zarzqd 

Dreg Powiatowych. Prosze nie mowie ze nie wiemy co bedziemy tam robie bo 

bcdziemy tam budowae baze. Teraz jest tam opracowywana koncepcja zeby 

vvystqpie o warunki zabudowy. Na warunki zabudowy czekamy 3 miesiqce." 
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Radny K. Lachmanski- zapytal cyt. „kiedy kupili§my te dzialkc?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „rok temu." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „rok temu, czyli udzielili§my 

sprzedajqcemu kredytu w wysokoki 800 tys. zl, nieoprocentowanego." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „od samego poczqtku mowilem, ze 

realizacja tego projektu bedzie w 2021 roku. Nie moZna movvie, ze komu§ 

udzieliligmy kredytu bo to jest kolejne przeklamanie. Za 3 miesiqce„„, czy za rok 

ju2 mogliby§my tej dzialki nie kupie..." 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „ja zrobilem takie rozeznanie i 

dzialki w tym rejonie, tj. na ulicy Nasielskiej i to potwierdzajq firmy, ktOre 

zajmujq sic sprzeda2q nieruchomoki w Pultusku, ze dzialki w tym terenie 

kosztujq od 100 do 150z1 , 200z1 zaloZmy je§li jest to....nie kwestionujc tego bo 

z tego co pamictam to Pan przedstawil rownieZ operat finansowy, ze tyle ta 

dzialka by kosztowala, wicc jakby nie kwestionujc tego." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „bardzo dobrze Pan mowi bo dzialka jako 

grunt byla wyceniona na 150z1, o ile dobrze pamietam i kolejne to byly 

naniesienia. Jest kilka tysiccy wylozonej kostki bardzo dobrej jakoki, ogrodzenie 

i media, ktore dochodzq i na to sic sklada kwota ok 200z1 za m2. Zrobiono operat, 

kupili§my taniej, jak ten operat byl wykonany i jak ta dzialka zostala 

oszacowana." 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „Ponad 900 tys. zl 

byl operat, w wyniku negocjacji zeszli§my z ceny." 

Przewodniczq.cy Radny- poinformowal, iz cyt. „ ale dyskusja wtedy byla taka 

sama..." 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iz cyt. „ja nie kwestionujc, poniewaz mi 

chodzi o zupelnie innq rzecz. Je§li bierzemy kredyt, kredytujemy..." 

Przewodniczqcy Radny- zapytal cyt. „zarzuca Pan niecelowy zakup tej dzialki?" 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iZ cyt. „powqtpiewam w celowo§e, to po 

pierwsze bo ju2 mowili§my, ze naszym zdaniem nie do korica trzeba bylo 

wydawae 800 tys. z1 bo Zarzqd Drog Powiatowych nie musial sic mieki6...." 
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Przewodniczqcy Radny- poinformowal, iz cyt. „to Pan Przewodniczqcy wyrazil 

poprzez swoje glosowanie bo byl Pan przeciw pewnie, to po co wracamy do 

dyskusji?" 

Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, iz cyt. „Po to, ze je§li na inwestycje 

emitujemy obligacje bqd2 kredytujemy je, to moim zdaniem mo2na bylo kupie 

na przyklad po2niej to dzialke, a nie rok temu. Oczywikie to jest kwestia 

spojrzenia na to. Ja wyraZam opinie w imieniu klubu ale oczywikie ka2dy ma 

prawo do swojego zdania. Naszym zdaniem celowo§6 tego zakupu jest wqtpliwa 

i po drugie jego termin. Przez rok czasu nic sic nie zadzialo na tym terenie." 

Przewodniczqcy Radny- poinformowal, iz cyt. „od poczqtku byla mowa, ze 

chcemy zbudowa6 baze dla pracownikow przede wszystkim fizycznych. Bo 

udostepnili§my burse, sq ladne biura a ludzie w jakich warunkach siedzq i drugie 

§niadania jedzq. W jakim miejscu, przy jakich obiektach to wstyd, Ze my tam 

jeste§my z bazq. Ja my§lc, ze to nie podlega dyskusji. Malo tego, teraz byla 

intencja zakupu pod potrzeby Zarzqdu Dr6g Powiatowych w sqsiedztwie 

Starostwa, ktore sic przenioslo z ul. Bialowiejskiej. Zawsze moZna dyskutowa6 o 

celowoki i o wysokoki. Panie Przewodniczqcy na ten temat dyskutowali§my 

przy zakupie.." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iz cyt. „ale Panie Przewodniczqcy je§li 

jeste§my przy punkcie dot. raportu, to ja wskazuje na rzeczy dobre ale rownie2 

wskazuje na rzeczy, ktore jakby nie wpisujq sic w moja filozofic, czy powied2my 

klubu filozofic. Dlatego ja mowie, molemy miee roZne zdania na ten temat." 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iz cyt. „Je§li mogc zabrae glos, kolego radny 

Krzysztofie Lachmanski, jak chce sic cos pobudowae to wiadomo, ze jaki§ czar 

trwajq przygotowania jakie§ projektowe, geodezyjne, Zeby mo2na bylo 

pobudowae. Skoro Starosta mowi, ze jest to teren utwardzony to teZ chyba 

wiadomo, ze to sq jakie§ koszty. Ze nie kosztuje to 100z1 tylko 200z1. Bylo to 

kupione rok temu i wiadomo, ze prawie rok trwajq przygotowania Zeby ten projekt 

byl w realizacji." 

Radny K. Lachmaiiski- poinformowal, iz cyt. „ trzy miesiqce a nie rok." 
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Wicestarosta B. J6Zwiak- poinformowala, iz cyt. „zakup tej dzialki oczywikie 

pojawil sic w momencie kiedy wlasciciel tej dzialki poinformowala nas, ze sq 

osoby zainteresowane kupnem tej dzialki. My zrobili§my rozeznanie i wysiali§my 

zapytanie do Pana Burmistrza, czy na terenie gminy Pultusk sq. dzialki, kthre 

spelnialyby warunki pod potrzeby Zarzqdu Drog. Otrzymali§my informacjc, ze 

glOwnie takich dzialek nie ma, jest jedna dzialka, ktora moglaby bye 

przeznaczona i jest to dzialka, kt6ra jest kolejnq za tq dzialkq, poloZonq za tq naszq 

siedzibq. Natomiast do tej dzialki nie ma dojazdu. Dojazd jest tylko przez dzialki, 

ktore zlokalizowane sq za naszym obiektem. Wtedy teZ uznali§my, ze naleZy 

zrobie rozeznanie cenowe jaki bedzie koszt tej dzialki bo uwaZam, ze wszyscy jak 

to siedzimy wiemy, gdzie usytuowany jest Zarzqd Dr6g. TuZ przy szkole, tuZ przy 

basenie i w miejscu, gdzie powstajq nowe osiedla i uwaZam, ze to miejsce jest 

zlym miejscem. Jest miejscem, ktore szpeci to §rodowisko, to obiekty ale tez 

my§le, ze nie jest bezpiecznym miejscem, gdzie powinien bye Zarzqd Drog. 

Zamysl Zarzqdu byl taki, ze wia§nie w tym miejscu po obecnym Zarzqdzie Drog 

powstanie parking bo wszyscy rownieZ wiemy, ze miejsc parkingowych w 

naszym miekie nie ma. Na ul. Tysiqclecia, gdzie sq. szkoly, dojeZdZajq 

nauczyciele, dojeZdZajq uczniowie wicc jakby zasadno§e przeniesienia tego 

Zarzqdu Drog ze wzgledow estetycznych i ze wzglcdow bezpieczeristwa jest 

potrzebne. Stqd wla§nie Zarzqd podjql takq decyzje po rozeznaniu cenowym, po 

przedstawieniu operatow szacunkowych i uznaligmy, tak jak powiedzial Pan 

Starosta, ze wartok za metr tego gruntu jest naprawde do przyjecia. Bali§my sic, 

ze jegli inne osoby zakupiq ten teren to my nigdy nie wybudujemy Zarzqdu Drog 

w tym miejscu a innych miejsc naprawdc nie ma. Ceny sq bardzo wysokie, wiemy 

to, kiedy byly poszukiwane miejsca pod Komendc Powiatowq Policji." 

Przewodniczqcy Radny- poinformowal, iz cyt. „dobrze, Szanowni Paristwo, Panie 

Przewodniczqcy Lachmatiski, Pan wraca w przesztok to ja wroce dalej, Pan mi 

kwestionowal jako Starokie w 2006r. zakup dzialki pod hale Liceum 

OgOlnoksztalwego, ja pamictam to. Skoliczmy dyskusje na ten temat. Pan 

kwestionowal zakup dzialki wtedy, ja pamictam, tak bylo, pamietam to jako 
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Starosta" 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, l2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, taki jest 

punkt sesji, ze rozmawiamy o przeszloki wicc chyba nie powinien Pan 

formulowae takich zarzut6w, ze rozmawiamy o zakupie tej dzialki. Skoro jest w 

raporcie zaznaczone, 2e zakup tej dzialki przez powiat pultuski zostal dokonany 

to musimy o tym podyskutowae. Ja mam pytanie do Pana Starosty, czy przy 

rosnqcym zadluZeniu powiatu bo z roku na rok ro§nie, czy powiat pultuski jest 

stae na to Zeby kupowae dzialkc za 200 A za m2, gdzie tutaj otworzylem 

ogloszenie: Pultusk, ul. Nasielska 6000m za 660 tys. zl. jest dzialka do kupienia. 

Mam takie pytanie, czy powiat pultuski przy rosnqcym zadluZeniu corocznym 

stae na zakup takiej dzialki Zeby tam staly chociaZby traktory, kt6re 1)04 

pracowae na naszych drogach? Jednocze§nie chce nadmienie, ze zwracali§my 

uwagc, ze mozna bylo kupie pod Pultuskiem, nie musi bye to centrum miasta. 

Moe to bye chociaZby GrabOwiec, czy nawet na jakis czas w Oldakach te dzialkc 

by mozna bylo, kt6ra te2 naleZy do powiatu pultuskiego zagospodarowae na ten 

cel. Nikt nie powiedzial, ze Zarzqd Drog Powiatowych w Pultusku musi sic 

znajdowae w samym Pultusku, nikt tego nie nakazuje. Wicc 200 z1 za m2  to jest 

troche sporo, zwlaszcza, ze tutaj te2 bedzie utrudnienie dla mieszkancow bo 

mieszkaticy rozbudowujq sic w te stronc. W gminie Pultusk jest taka tendencja, 

ze w tym kierunku mieszkaticy sic rozbudowujq, bye mote za chwilc bedzie to 

centrum miasta. Takie pytanie mam do Pana Starosty, czy na dzieti dzisiejszy 

powiat pultuski jest star przy tak rosnqcym zadlu2eniu na zakup tak drogiej 

dzialki?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „odpowiadajqc Panu krOtko, tak powiat 

pultuski bylo stae na zakup takiej dzialki. Na tej dzialce nie bcdq staly traktory, 

tylko tak jak juZ wspomnialem, bedzie pobudowany budynek o powierzchni 

600m2 w ktorym te2 bedzie wydzielone pomieszczenie socjalne. Prosze, 

traktujcie tych pracownikow fizycznych bardzo powaZnie. Zadbajmy o ich 

komfort pracy Zeby te2 godnie mogli odpoczqe a nie tak jak dziS siedzq 

przepraszam w baraku, ktory zagraZa mozna powiedziee, 2e ju2 Zyciu. I teraz 
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mOwicie, ze maja teraz wszyscy pracownicy z Obrytego czy z Zator doje2thae do 

Oldak, przez caly powiat. Miasto Pultusk jest tak poloZone, ze jest w centrum." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „A dlaczego maja nie dojeZdZae?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „a no widzi Pan bo nie jest waZny 

czlowiek, nie jest waZny pracownik, ktory 8 godzin pracuje na sloncu, czy na 

mrozie, czy na deszczu. Dzi§ Pan nam jeszcze kwestionuje....a co by§my w tych 

Oldakach mieli tworzye, przepraszam?" 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Starosto, tak sic wtrace, czy 

w tej chwili warunki dla pracownikOw zagraZaja bezpieczenstwu pracownikow 

Zarzadu Drog Powiatowych?" 

Starosta Puttuski- poinformowal, iz cyt. „proszc, niech Pan sic przejdzie..." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ale ja pytam, czy na dzien 

dzisiej szy zagrazaj a?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie sa komfortowe a za chwile mom 

zagraZae." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „A czy Starostwo Powiatowe nie ma np. w tym 

budynku powierzchni gdzie mogliby pracownicy pracowae?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „to bcdzie Zarzad Drog ju2 w trzech 

miejscach pracowae. Baza, siedziba pracownikow fizycznych i siedziba 

pracownikow biurowych ". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal cyt. „bye mote tak trzeba." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „to gratulujc Panu pomyslowo§ci." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal cyt. „my rozmawiajac o zakupie tej dzialki 

sugerowali§my Zeby kupie w innym miejscu i tam wybudowae taka baze. 

Dlaczego nie mozna wybudowae w miejscu, gdzie moZna kupie za 30z1 czy 50 zl 

za metr dzialkc i wybudowae tam jeszcze lepsze warunki. Bo pieniadze by 

zo stay." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „bo dzialka jest uzbrojona w kanalizacje, 

w gaz, w energie, jest utwardzony plac, jest ogrodzona. Z pozoru mote sic dzi§ 

wydaje, ze jest droga ale gdyby Pan chcial tc calf infrastrukture zbudowae gdzie 
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jest utwardzone i ogrodzone, to sic okaZe, ze pewnie by kosztowala nie 100z1 a 

25021." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Starosto ja my§le, ze na ul. 

Mickiewicza po targowicy taniej tc dzialke by mozna bylo kupie niZ w tym 

miej scu." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „To ja Panu powiem j aka jest cena dzisiaj, 

2 min zl za 4000m, to jest 500z1 za m2." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Nie, tu akurat juZ zostala sprzedana 

za duzo mniej, wicc Pan Starosta sic myli, nie 2 min zl, tyle nie kosztowala." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Pan mowi o kwocie netto, a ja o kwocie 

brutto." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Nie, nie bcdziemy sic juZ klocie w 

tym temacie ale np. w GS moZna po 100z1 kupie z budynkami. Ja tylko zwracam 

uwage, ze to jest bardzo drogi zakup. Czy jest potrzebny, czy powiat nie ma 

innych potrzeb, czy chociaZby rodziny zastcpcze, gdzie sugerowaligmy Zeby tam 

doloZy6. A my kupujemy dzialkc 200z1 za metr Zeby pobudowae bazc Zarzqdu 

Dr6g Powiatowych, gdzie moZna bylo to zrobie pod Pultuskiem." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Proszc Panstwa, porownujqc to dwa 

raporty, z ubieglego roku i z tego roku, porownujqc teZ raport z tego roku z innymi 

raportami innych Starostw, sqdzc, ze w tym roku ten raport jest lepiej 

skonstruowany." 

Przewodniczqcy Rady- zapytal cyt. „Sqdzisz czy uwaZasz?" 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Taki jest moj osqd Panie 

Przewodniczqcy, a mam prawo takie cog powiedziee, bo mowic to w swoim 

imieniu. Jegli chodzi o raport, tak jak mowilem w ubieglym roku, raport odnosi 

sic do spraw rzeczowych. Natomiast budzet odnosi sic do spraw finansowych. 

Podejmujemy tu dwie decyzje, jednq co do absolutorium za finanse a drugq co 

do rzeczowki odnognie dzialalnogci Starostwa. W tym raporcie natknqlem sic na 

ileg tam rzeczy, ktore mnie zaniepokoily, odnognie stanu rzeczowego. Pierwszy, 

mowiligmy tu o komunikacji, mamy dzial komunikacji, w tej komunikacji mamy 
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rozpisane rozklady jazdy bo Starostwo zapewnia mieszkancom komunikacjc na 

terenie powiatu. Z calq przykrogciq chce powiedziee, ze te rozwiqzania, ktOre sq 

na dzieri dzisiejszy na pewno nie sq. zadowalajqce. Choeby z tego wzgledu, ze 

otrzymuje od mieszkaricow gmin, jest tutaj wojt gminy, otrzymali§my tez takie 

pismo ze Starostwa z powiadomieniem gminy Obryte, ze kursy sq. zawieszane. W 

zwiqzku z tym to komunikacja funkcjonuje powiedzialbym wadliwie. Prosilbym 

Zeby§cie Paristwo sic nad tym tematem pochylili. Druga rzecz, mam tutaj przed 

sobq na stronie 60 dane odnognie bezrobocia. Drodzy Paristwo, je§li wiedze, ze 

mamy w 2018r. to co powiedzial Pan Przewodniczqcy Lachmariski 12,5% a teraz 

w 2019r. 12%, to jak popatrzymy na te liczby i popatrzymy na diagramy, ktOre sq 

sporzqdzone na tej stronie to powiem wprost, powiat pultuski pod wzglcdem 

bezrobocia wypada blado. Nie wiem czemu tak sic dzieje, jakie dzialania sq 

podejmowane natomiast praca dla kaZdego czlowieka jest rzeczq niezbcdnq. 

Cho6by i dlatego Zeby mogl utrzymae wlasnq rodzine i dla dobra psychicznego. 

UwaZam, ze tutaj te nasze dzialania w stosunku do roku 2018 nie ulegly 

zasadniczej zmianie. Nie chce uZywae slow trudnych i przykrych ale tak jak 

powiedzialem, wyglqda to blado, tak jak w tej chwili moja twarz. Dzickujc" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie wiem skqd Pan radny ma takie 

informacje, ze kursy autobusowe sq zawieszane, ja pierwsze slyszc, ja mOwie o 

komunikacji powiatowej." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Ja pomieszalem calo§e." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „To prosze nie mieszae, rozmawiamy o 

powiecie, o komunikacji powiatowej. Kursy nie sq zawieszane, te kursy w kazdej 

gminie zostaly podwojone. Dobrze by bylo Zeby tylko chcieli mieszkaricy tymi 

kursami jeZdzie." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Niech Pan Starosta powie ile 

powiat kosztuje kilometr a ile daje paristwo." 

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

ze wejde w slowo, w zwiqzku z tym nie wiem, ja akurat nie korzystam, natomiast 

bodajZe z tego co sic orientujc, Panie wojcie Sebastianie, ile kosztuje bilet z 
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Obrytego do Pultuska? Chyba 12 zl. W zwiqzku z tym proszy zobaczye jaki jest 

koszt biletu z Pultuska do Warszawy. Na pewno nie sq. to przednie rozwiqzania , 

nale2aloby nad tym popracowae." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „odpowiadajqc co do bezrobocia to chcy 

Panu radnemu powiedziee, 2e rzqd robi co mote ale nie za bardzo wychodzi. My 

na ile mo2emy to wspieramy. Bezrobocie spadlo o 0,5%, nieduzo ale my rzqd 

wspieramy na ile mozemy a rzqd robi ile mote i takie sq efekty." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iZ cyt. „no i widae, 2e rzqd robi to w ten spos6b 

ze kolor zielony to mamy 5,2% czyli globalnie w kraju, wojew6dztwo 4,4% a 

powiat pultuski 12%. To proszy sobie porownae te dane" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, i.2 cyt. „Szanowni Panstwo z ocenq sytuacji na rynku pracy w 

powiecie pultuskim to sic z Panem radnym zgodzy. Jest rzeczywi§cie slabo. Sq. 

powiaty ktore poziom bezrobocia majq znacznie ni2szy. Poziom bezrobocia to 

jest wypadkowa wielu dzialan a przede wszystkim zaszloki siegajqcych jeszcze 

poprzedniego systemu, rozwoju gospodarczego jaki powiat pultuski mial 

w6wczas. Niestety to co obserwujemy dzisiaj to sq. w znacznej czeki 

konsekwencje tamtego okresu. My robimy wiele 2eby to zmienie bo sq powiaty, 

ktOre jeszcze slabiej w tym rankingu wypadajq. Stopy bezrobocia majq jeszcze 

wickszq niz my. My robimy co mo2emy, na co oczywi§cie pozwala nam ustawa 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na ile pozwalajq nam §rodki, 

ktorymi mo2emy dysponowae, ktore obslugujemy, o ktore wystcpujemy, o ktore 

walczymy. Ale proszy Palistwa tych grodkow pozyskanych z zewnqtrz to w 

naszym przypadku jest prawie 70%, to bardzo du2o. 70% wiecej tych §rodkow 

mamy §rednio co roku niz moglibygmy miee tylko w ramach tzn. algorytmu, ktory 

nam Minister corocznie rozdaje. Jak robimy, jak wykonujemy te swoje zadania to 

tez Pan Minister corocznie ocenia, np. za rok ubiegly dostaligmy nagrode 

specjalnq jako Powiatowy Urzqd Pracy wia§nie za ilo§e podejmowanych dzialati, 

za nasze wysilki. Ja wiem, ze z boku jak sic patrzy kolego radny to tak to mote 

wyglqdae, 2e jak jest wysoka stopa bezrobocia to urzydy pracy nic nie robiq. Ale 
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Minister ma instrumenty Zeby to zwaZye i ocenie i te nagrode specjalnq nam 

przyznal. Wiec radzilbym troche ostroZniej do tych ocen podchodzie bo mozna 

wiele os613 skrzywdzie. Dziekuje bardzo". 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Panie Dyrektorze dzickuje za pracc. 

Ja nie dotykam tutaj sfery czy Panstwo robicie, wykonujecie swoje zadania ile 

czy dobrze. Natomiast oceniam pod wzgledem rzeczowym. Ja analizujc to co 

dostalem w raporcie. W zwiqzku z tym do tego sic odnioslem. Natomiast je§li 

Palistwa Minister w ten sposob ocenil to ja gratuluje i chyle wysokie czolo. 

Natomiast ja nie jestem Ministrem, tylko jestem mieszkaricem powiatu 

pultuskiego i mam na ten temat swoje zdanie." 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „rozumiem, dziekuje bardzo. Jeszcze jedno zdanie sobie 

pozwole. Na ktOrejS z poprzednich Sesji informowalem Paristwa, ze w naszym 

powiecie jest ponad 4 tysiqce podmiot6w gospodach a wszyscy wiemy, ze miejsca 

pracy tworzq podmioty gospodarcze, przedsiebiorcy. W innych powiatach §rednio 

tych podmiot6w jest drugie tyle tj. ponad 8 tysiecy a wiec jakie trzeba wysilki 

podejmowae Zeby sic w stopie bezrobocia zrownae z tymi innymi. Tak po prostu 

jest i wszyscy musimy na ten stan pracowae. Wszystkie samorzqdy, przy okazji 

dzickuje za wysilki samorzqdom, ktore podejmujq bo sam Urzqd Pracy problemu 

bezrobocia nie rozwiqZe, nie oszukujmy sic. Jeste§my od tego zeby wspieraa, 

pomagae, zachecao do tworzenia miejsc pracy. Ale przecie2 nie marry 

instrumentow Zeby je tworzye sami." 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iz cyt. „jak juz wspominalem, patrzqc na 

Pana Witka, widzialem ze Pan cieszy sic ze zmniejszenia liczby bezrobotnych ale 

to nie jest szczyt marzen. Chcialem sic odnie§e do dw6ch innych rzeczy. Moze na 

chwile jeszcze o tej dzialce Zeby jakby zakoriczye te dyskusje. Doprecyzowujqc, 

rozmawialem z dwoma firmami i stawka jest od 100 do 150z1 za m2. Przy 

budownictwie jednorodzinnym jest to stawka 100z1, a przy wielorodzinnym 

150z1. To jakby pozostawiam bez komentarza. 100z1 za m2 w tym miejscu. 

Pytanie teraz, czy to uzbrojenie, oczywi§cie kanalizacja, energia elektryczna itd. 
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Ale przecieZ zaplacilikny za naniesienie a np. budujqc budynek o powierzchni 

600m2, to jak policzye to jest 1/7 tego budynku to musimy czc§e tych naniesien 

zniszczye, chyba ze go pobudujemy omijajqc to naniesienia ale to juP nikt nie 

kwestionuje celowoki. Teraz teP to dyskusja zeszla na takie tory, ja bym 

powiedzial mope personalne. Nikt nie m6wi Peby nie podwyPszae warunkow 

pracownikom. Jeszcze to Pan Starosta zaakcentowal pracownikom fizycznym, ze 

nie szanujemy. No nie, nie w tym jest rzecz. Chwyt ten jest troszeczke ponizej 

pasa. Bo przecieP nikt nie kwestionuje tego, nie ma wqtpliwoki ze musimy 

poprawiae warunki pracy naszych pracownikow bo §wiat sic zmienia. Tu nie 

mamy Padnej wqtpliwoki ani nikt nie ma, co do tego Zadnych zlych intencji. 

Mow* o celowoki zastanawialikny sic, czy nie moglby bye on gdzie indziej 

usytuowany. Wskazywalikny takie miejsca, juZ nie chce Panie Starosto, Panie 

Przewodniczqcy mowie o historii i wielu innych rzeczach. Nikt nie InOwi o 

celowoki i nikt nie m6wi o zlych warunkach pracy. Natomiast zawsze trzeba 

spojrzee takim gospodarskim okiem, ze jak moZna kupie cos taniej to dlaczego 

kupowae droPej. Czy dlatego, Pe sq to publiczne pieniqdze? nie wiem. Wiec to 

tylko to o czym w tej chwili mowie. Poddajc pod zasadnok, poniewaP jest to w 

raporcie bo raport dotyczy roku ubieglego. Zatem dyskusja jest chyba naturalnq 

rzeczq. Nie ma sic co denerwowae, nie jest to forma przypominania, ze ju2 

powiedzielikny rok temu. Tylko je§li sic bierze kredyt czy emisja obligacji 

nastepuje to trudno nie wspomniee o tym, ze kupujemy i nic sic nie dzieje. My§lc, 

Pe to zamyka temat. Jeszcze druga rzecz, wracajqc do tego kontraktu z 

Narodowego Funduszu Zdrowia Szpitala Powiatowego Gajda-Med, chce 

powiedziee, Pe mimo narzekan w takim razie NFZ przeznaczyl kwotc dwukrotnie 

wyPszq. dla Pultuska tj. kwote o 18 min zl wyPszq. w ciqgu 5 lat. Tak mowimy w 

raportach. Oczywikie pewnie to efekt wielu zabiegow i bycia operatywnym przez 

zarzqdzaj4cych Szpitalem Powiatowym Gajda-Med, otwieraniem nowych 

oddzialow, zwiekszeniem ilosci kopek itd., czy zwickszenia oferty w zakresie 

Swiadczen uslug medycznych. Ale tutaj naturalnie prawie wszystkie strony 

zaslugujq. na uznanie. Dzickujc bardzo." 
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Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „dzialka zostala zakupiona po cenach 

rynkowych. Co do lokalizacji, jako Zarzqd i radni Polskiego Stronnictwa 

Ludowego byli§my przekonani, ze jest to jedna z najlepszych lokalizacji. Ja tylko 

przypomne takq dyskusje kiedy miala powstae poczekalnia autobusowa. To tet 

Patistwo mowilikie, ze nie jest to dobre miejsce. Pewne osoby nawet nam 

sugerowaly, ze poczekalnia autobusowa w Pultusku powinna powstae tam, gdzie 

bedzie dochodzila kolej. Tet byly takie dyskusje. Proszc sic dzi§ zapytae 

mieszkarkow naszego miasta, czy to poczekalnia szpeci nasze miasto, czy jest tle 

polotona. Ja uwatam, ze sluty mieszkaticom i byla to dobra decyzja a tez Panstwo 

kwestionowalikie polozenie naszej poczekalni, ktorq budowali§my dla naszych 

mieszkancow." 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, iz cyt. „Ja musze natychmiast 

odpowiedziee na to. Panie Starosto nikt nie kwestionowal potrzeby budowy 

poczekalni. To byla dyskusja tak jak i dzisiaj. Nigdy klub radnych Prawa i 

Sprawiedliwo§ci nie byl przeciwny budowie poczekalni, absolutnie. Ja nie 

chcialbym w ogole wnikae w szczegoly, ze starej nie bylo itd. Nie chce o tym 

mowie. Jakie sq w ogole powody, ze zamknieto dworzec w Pultusku. Ja nie chce 

o tym dyskutowae i niech Pan nie wywoluje takich rzeczy bo przepraszam, Pan 

poplynie za chwilc. Nikt nie mowil o tym, Ze kto§ poddawal pod wqtpliwo§e 

budowc poczekalni. Nawet wie Pan co, ludzie zglaszali, zglaszali§my, ze jest 

konieczno§e, bo sq deszcze, jest mroz i ludzie muszq mice poczekalnie. 

Wiec jakby je§li Pan mowi precyzyjnie to prosze znalek miejsce w kt6rym 

ktokolwiek powiedzial, ze nie jest potrzebna poczekalnia w Pultusku. Oczywi§cie 

rozwatali§my rotne miejsca, to ja sic z Panem zgadzam. Bye mote mowili§my o 

miejscu po prokuraturze, o miejscu gdzie byla baza autobusow, jak najbardziej. 

Natomiast nikt nie kwestionowal takiej rzeczy, ze poczekalni ma nie bye albo ze 

ma bye za kilka lat. Wiec mote zamknijmy ten temat i nie wyciqgajmy 

rzeczywi§cie historycznych rzeczy bo jeteli Pan mowi takie sprawy to prosze 

podae konkretne przyklady. Niech to 1)04 np. protokoly z Sesji. Natomiast niech 

Pan nie rzuca w tym momencie oskarten, niepopartych dowodami." 
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Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „Panie radny, Pan po raz kolejny probuje 

manipulowae. Nie powiedzialem, ze Panstwo bylikie przeciwko budowie, tylko 

bylikie przeciwko tej lokalizacji, a my§le, ze Pan Miroslaw Barszcz ma dobrq 

pamice, wtedy dlugo na ten temat dyskutowal. 0 tym powiedzialem a Pan juz 

mowi dalej, ze ja powiedzialem, ze bylikie przeciwni. Nie, bylikie przeciwni 

lokalizacj i." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „tak, rzeczywikie, ja bylem przeciwny. 

Sqdzc na dzien dzisiejszy, ze ta lokalizacja do konca nie jest dobra. Prosze 

sprobowae wyjechae w trakcie nateZenia ruchu w jednq. lub w drugq strong. 

Nie mowic, ze to jest zlo konieczne. Natomiast uwaZam, ze zaggszczenie tam jest 

w tej chwili ogromne bo mamy calf siee market6w, z jednej i z drugiej strony. 

Mamy teZ Urzqd Pracy i w zwiqzku z tym na pewno jest to jedno z gro2niejszych 

miejsc odno§nie bezpieczenstwa na terenie miasta Pultusk." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i..2 cyt. „Jest tak zwana organizacja ruchu, 

ktora zatwierdzana jest przez pewne instytucje i poki co nie bylo tam kolizji od 

ponad roku jak ten dworzec tam funkcjonuje i to tyle. Ja najczckiej tam jeZdZe 

bo tam mieszkam i wiedzc co tam jest. Czytalikie Panstwo raport, jest 62 tysiqce 

pojazdow a mieszkancow pieedziesiqt pare, to jest wiccej niz jeden pojazd na 

mieszkafica." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „Panie radny Krzysztofie, to nie jest 

historia, bo wla§nie ta poczekalnia autobusowa jest w raporcie wspomniana. Nie 

mowimy o historii, mowimy o 2019 roku. W 2019r. poczekalni zostala oddana do 

uZytku i jest o tym wspomniane w raporcie." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „W Zadnym miejscu w Pultusku nie 

przyjclaby sic siedziba poczekalni tak jak w tym miejscu." 

Wicestarosta B. Jo2wiak- poinformowala, iz cyt. „ja chcialbym sic odnie§e do tej 

poczekalni. Szanowni Paristwo ja wielokrotnie jeZdZe do pracy komunikacjq 

miejskq i wla§nie czcsto widzialam mlodzieZ, ktora stala schowana pod daszkiem, 

pod parasolem. UwaZam, ze to nie tylko dla mlodziezy ale rownie2 dla naszych 

mieszkancow to miejsce i ta poczekalnia byla niezbcdna i to miejsce wla§nie 
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centrum, to ze so sklepy, ze jest miejsce i konserwator rownie2 byl na miejscu i 

sama bryla poczekalni, ktora jest wkomponowana wiakiie w nawiozaniu do 

bylego dworca autobusowego, uwaZam, ze jest ozdobo tego miasta. Jak slysze w 

wiadomo§ciach roZnych i informacjach na temat braku poczekalni w naszych 

sosiednich miastach i powiatach to naprawdc jestem dumna, ze to poczekalnia 

wia§nie w tym miejscu powstala i sluZy naszym mieszkaricom. Dzickujc." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Panstwo ja moze nie o 

poczekalni ale mam jeszcze inne uwagi. W pierwszej kolejno§ci chcialbym 

podzickowae Panu Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy za rzetelne 

odpowiedzi, ktorych udziela zawsze na czas i zawsze solidnie to przygotowuje. 

Ale 2eby nie bylo tak slodko to chcialbym zapytae sic o pewne kwestie, ktore 

poruszali§my w poprzednim roku, gdzie byla dyskusja na temat pierwszego 

naszego raportu, ktory rzeczywi§cie jak Pan radny Barszcz wspomnial ten jest 

zdecydowanie lepszy, lepiej wykonany niz poprzedni ale wtedy sic uczylikny, 

teraz juz wiemy. Ja mam tylko pytania, ktore zadawalem juz w tamtym roku do 

Pana Dyrektora, co wynika z tych dzialan, ktore organizujecie? Chociazby targi 

pracy? bo wspomnial Pan, ze 2000 os6b odwiedzilo w 2019r. pultuskie targi 

pracy, z czego 45 wystawcow. Ja w tamtym roku pytalem Pana o efekty tych 

dzialan. Czy w 2019r. analizowalikie efektywno§e podejmowanych dzialan, czy 

macie jakie§ raporty na ten temat? Jakie pozytywne efekty dla mieszkalicOw 

przyniosly te dzialania? Bo bye moze rzecz polega na tym, ze trzeba zmienie 

troche organizacje tych dzialan, uderzye w jaki§ inny kierunek Zeby to bezrobocie 

szybciej spadalo w Puitusku, tak jak to sic dzieje w skali calego kraju. Chluby to 

nie przynosi nam ale ja te2 rozumiem cieZko sytuacjc, ze tych przedsiebiorcow to 

brakuje. Bye moze trzeba stworzye razem z gmino Pultusk i innymi gminami 

jakie§ warunki dla przedsicbiorcow, kt6re §ciogno ich tutaj i to bezrobocie w jaki§ 

sposOb szybciej spadnie. Chodzi mi o te efekty tych dzialan. Jednoczekiie 

chcialbym sic zapytae, w tamtym roku ja zwracalem uwage, to zostalo w lutym 

tamtego roku zmienione. Zostalo przywrocone zwolnienie z ()platy ZUS przez poi 

roku dla miodych przedsiebiorc6w. Ile osob od tamtego czasu z tego skorzystalo? 
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Ma Pan teraz wiedze na ten temat?" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „teraz nie". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iZ cyt. „To na pi§mie bym poprosil 

ewentualnie ile osob. Kolejne pytanie do Pana Starosty, co zwrocilo mojq uwage 

w raporcie, to liczba etatow w administracji obslugi z podzialem na szkoly 

prowadzone przez powiat pultuski wedlug stanu na 30 wrze§nia2019r. . Dlaczego 

po pierwsze jest na 30 wrzegnia 2019r., a nie na koniec roku, skoro caly rok 

omawiamy? To jest takie pytanie ale zasadnicze pytanie, to interesujq mnie 

stanowiska pomocniczo-obslugowe w Specjalnych 0§rodku Szkolno-

Wychowawczym. Dlaczego jest ich az 37? Czy warunki pracy pozwalajq na 

zatrudnianie tam tylu ()sob? Co to osoby tam robiq? Bo sq to stanowiska 

pomocnicze, 37 ()sob." 

Radny W. Cienkowski- poinformowal, iZ cyt. „ja chcialbym zabrae glos, wyjagnie 

Panu radnemu Cichowiczowi o placu zabaw. Zadzwonilem w miedzy czasie do 

o§rodka i plac kosztowal 4 931,50z1, to byly pieniqdze od Stowarzyszenia, ktore 

dziala przy Specjalnym 0§rodku Szkolno-Wychowawczym w Pultusku. Byl to 

czeski blqd. Je§li chodzi o zatrudnienie bo akurat tam pracuje i najlepiej o tym 

wiem. U nas pracuje w tej chwili 40 ()sob ale to nie sq obslugowi, tam jest 8 osob 

administracji, 4 kucharki, 4 portierow, 2 praczki, 2 osoby nocne, 4 osoby pomoce 

wychowawcy na gorze w internacie, 8 ()sob pomocy nauczyciela. Na 19 klas, 8 

osob pomocy nauczyciela to uwaZam, ze jest to bardzo malo, poniewaz mamy 

dzieci trudne, na wozkach z du4mi deficytami, gdzie jest niezbedna pomoc. Ja 

mote wszystkich nie wyliczylem, jest jeszcze pielegniarka, w tej chwili nie mam 

przy sobie calego rozkladu, gdzie kto pracuje ale generalnie obslugowych ()sob to 

jest u nas bardzo malo. Na 3000 m sq np. trzy sprzqtaczki, to nie wiem, czy to jest 

du2o. U nas jest zatrudnionych 40 ()sob i wlagnie w tych osobach, sq zatrudnione 

osoby na poszczegolnych stanowiskach, to nie sq obslugowe stanowiska. 40 ()sob 

jest ogolnie w tym 8 osob jest w administracji a pozostale osoby to pomoce 

nauczyciela, czy pomocy wychowawczy, czy kucharki, czy praczki, czy portierzy, 
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czy sprzqtaczki, pielcgniarka czy osoby nocne. To jest wszystko w tych 40 

etatach." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ja bym nie chcial Zeby Pan 

zrozumial mnie Zle. To nie jest zarzut w kierunku Specjalnego 0§rodka Szkolno-

Wychowawczego. Po prostu ciekawo§e bo roZnica jest dosye duza w porownaniu 

do innych jednostek. Ja rozumiem, Ze praca jest teZ zdecydowanie inna. To nie 

jest zarzut tylko po prostu chcialem wiedziee skqd ta liczba sic wzicla." 

Radny W. Cienkowski- poinformowal, iz cyt. „ja my§le, Ze co najmniej 10 osob 

jest jeszcze za malo w tej chwili do opieki nad tymi dzieemi." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „a czy warunki pozwalajq na 

zatrudnienie takiej ilo§ci osob?" 

Radny W. Cienkowski- poinformowal, iz cyt. „tak, oczywi§cie pozwalajq". 

Wicestarosta B. .1-Owiak- poinformowala, iz cyt. „Ja chcialam odpowiedziee w 

podobnym tonie, co powiedzial kolega Wieslaw, na pytanie jegli chodzi o 

zatrudnienie w Specjalnym 0§rodku Szkolno-Wychowawczym. UwaZam, ze ta 

liczba bye mote jest niewystarczajqca ale to okre§la w jakim stopniu 

niepelnosprawno§ci trafiajq tam dzieci. Czesto sq to osoby na wozkach ale 

niekoniecznie. Je§li sq to dzieci z autyzmem lub Aspergerem w takim stadium 

zaawansowanym, to jak najbardziej czcsto jest tak, Ze w jednej klasie sq dwie 

pomoce bo jest taka potrzeba. Po prostu nauczyciel nie bylby w stanie prowadzie 

lekcji. Czy byloby moZliwe wiccej? Wla§nie w tym momencie Szanowni Paristwo 

bedziemy dokonywali remontu Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego, 

poniewaz mamy tam internat i musimy dostosowae to warunki, ktore sq, bo od 

wielu lat nie bylo zadnego remontu a przepisy nakladajq na nas obowiqzek 

wydzielenia pokoi dla dzieci, aby byly przystosowane i aby warunki byly duzo 

lepsze, wicc je§li bedzie taka potrzeba to zobaczymy, czy bcdzie rekrutacja, czy 

bedzie nabor. Je§li bedzie potrzeba zwickszenia zatrudnienia, to takie poczynimy. 

Zawsze stawiamy dobro dziecka na pierwszym miejscu. Takze dziekujc bardzo." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Paristwo o glos prosi 

Pan Wojt Gminy Obryte, wicc bardzo prosze." 
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Wojt Gminy Obryte p. S. Mroczkowski- poinformowal, iz cyt. „dzickuje Panie 

Przewodniczqcy. Szanowni Panstwo, ja moZe sic cofne do pytania, ktore padlo 

odno§nie kursow autobusowych na terenie powiatu pultuskiego. Panie radny 

Miroslawie Barszcz, bylem wczoraj na rozmowie u Pana Starosty, kursy 

autobusowe przez okres wakacyjny 1)04 dalej kursowae, nie bcdzie Zadnych 

przerw. Dlatego chce podziekowae Panu Starokie, ze podjql takie dzialania i 2e 

po raz pierwszy w tym roku 1304 autobusy kursowaly przez okres wakacyjny. 

Dziekujc" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „Prosze Pasistwa odpowiadajqc na pierwsze pytanie Pana 

radnego Cichowicza. Oczywikie nie prowadzimy Zadnych badan, ktOre by 

ocenialy targi pracy ale co roku rozmawiamy z przedsiebiorcami i osobami 

bezrobotnymi, z mlodzieZq, z nauczycielami i opinie siq pozytywne i 

jednoznaczne. Jestem przekonany, ze te targi bylyby zorganizowane rownieZ w 

tym roku tylko koronawirus te plany nam zniweczyl. Ale to co zrobiligmy to m.in. 

opisalimy targi w konkursie dobrych praktyk, ktOre Ministerstwo organizuje. I 

muszc sic pochwalie bo za ten konkurs te2 zostaligmy vvyroZnieni." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Ja tylko Prosze Panstwa odniose sic 

do (Nrodka i do zatrudnienia. Mygle, ze to wynika ze specjalnej organizacji pracy. 

Tym bardziej, ze sq wymogi. Sq. tam dzieci, ktore niewqtpliwie naleZy obdarzye 

wszelkq starannokiq i troskq. Naprawde praca z takimi osobami jest bardzo 

trudna i to, co przed tym nawiqzala Pani dyrektor Krysia , ze rzeczywikie trzeba 

po prostu tylko powiedziee: dzicki , bo praca z takimi osobami naprawdc wymaga 

zarowno duZej wiedzy jak i duZej cierpliwoki. Co do tego co Pan Wojt 

powiedzial, dzicki bo rzeczywikie te kursy powinny funkcjonowae, przede 

wszystkim dla mieszkaricow kt6rzy nie posiadajq wlasnych pojazdow. Dzickuje" 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ja tez jeszcze do tego zatrudnienia. 

Nie chodzi o zarzut, ja nie znam pracy tam od wewnqtrz, wiem na zewnqtrz co 

tam sic dzieje dlatego to mnie zainteresowalo. A w punkcie, gdzie obok tego w 

tabeli jest podane to wzbudzilo moje zainteresowanie i dlatego chcialem wiedziee. 
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To nie jest zarzut, je§li potrzeba jest zatrudnienia to sam Pan Starosta widzi, ze 

powiat pultuski ma jeszcze szeroki wachlarz potrzeb, dlatego byla to dyskusja o 

tej dzialce do ktorej jut nie bcdc wracal. Ale mamy potrzeby, Pan radny 

Cienkowski mowi, ze sa potrzeby jeszcze dotrudnienia tych osob. Jak najbardziej 

za, je§li sq takie potrzeby i osoby, ktore tam sic wychowujq potrzebujq tych osob, 

to nie ma problemu. Chodzi o poznanie specyfiki tej pracy i dlatego stud to 

pytania." 

Radny W. Cienkowski- poinformowal, iz cyt. „chcialem dodae, ze u nas w szkole 

uczy sic 130 dzieci niepelnosprawnych i 80 dzieci jest w internacie. W sumie 

mamy 210 dzieci na dobe do obslugi. A Pana radnego Cichowicza zapraszam do 

nas do o§rodka." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Skorzystam, przyjade, zobaczc jak 

to od wewnqtrz wyglqda." 

Radny W. Zukowski- poinformowal, iz cyt. „ja mam pytanie do Pana Dyrektora 

Witolda, mowimy, ze jest bezrobocie 12%. Ja rozmawialem z przedsiebiorcami u 

nas w terenie i mowiq, ze majq problem z pracownikami, ze nie mom znalek 

pracownikow. Jak to jest ? jest takie bezrobocie a ludzie nie chcq pracowae?" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „to pytanie jest trudne. Z takim zjawiskiem sic niestety 

spotykamy na naszym rynku pracy. Jednocze§nie wystcpuje glod pracownika a z 

drugiej strony w naszych rejestrach jest ok 2700 osob bezrobotnych. Z tym, ze nie 

mamy instrument6w, ktore by zmuszaly do podjccia pracy, kaZdy ma wolny 

wybor. My§ly, ze to wymagana jest zmiana zarzqdzenia...." 

Radna R. Krasucka- poinformowala, i2 cyt. „bardzo dziekujc i gratulujc Panu 

Dyrektorowi tych projektow bo rzeczywi§cie to troszkc wyglada innowacyjnie i 

jest jakaS.  zachcta. Tylko Pan radny Zukowski jak gdyby troszeczke ubiegl mnie 

w moich my§lach. Natomiast chcialam powiedziee, ze rzeczywi§cie to co jest. 

Dzi§ Pan Dyrektor tlumaczy sic z 0,5 % spadku bezrobocia. My§le, ze za rok 

bcdzie tlumaczyl sic z wy2szego bezrobocia. Ale to bedzie raport 2020. Natomiast 

przedsicbiorcy szukajq pracownikow a zatrudniajq Ukrailicow bo takq mamy 
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rzeczywisto§e. Natomiast mam pytanie jeszcze do Pana Dyrektora. Czy je§li taki 

bezrobotny zglasza sic do przedsicbiorcy i powiedimy u jednego, u drugiego i 

trzeciego nie dostaje akceptacji, to czy moZna go skre§lie z listy bezrobotnych? 

Czy on nadal jest w statystykach?" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „nie mamy takich mo2liwo§ci". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „, na koniec roku rozmawiali§my na 

temat wynagrodzeri dla rodzin zastepczych i domow dziecka. Sugerowalem, z 

czym sic zgodzil Pan Przewodniczqcy Nalewajk, za co dziekuje. Sugerowalem 

aby wynagrodzenie zalezalo od ilo§ci wychowankow w tych rodzinach 

zastcpczych. Oczywi§cie w roku 2019 to sic nie zmienilo , podjcligmy take a nie 

inna uchwale ale czy w tym roku bedzie to uchwala zmieniona, bedziemy brali 

pod uwage ilosc tych os6b w tych domach, czy nie? To odnosi sic do 2019r. gdzie 

podjcli§my takq uchwalc ale czy w tym roku bedzie to brane pod uwage?" 

Wicestarosta B. Jo2wiak- poinformowala, i2 cyt. „patrzac na sprawozdanie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i oczywi§cie potrzeby rodzin 

zastepczych to nawet tutaj zauwa2ylam, ze jest coraz mniej kandydatow aby 

zostawali rodzinami zastepczymi. Uwa2am, 2e Zarzqd na pewno podejmie takq 

decyzjq, my§lc, ze zgodzi sic ze nmq zarowno Pan Starosta jak i moje kolezanki i 

koledzy takq decyzjc podejmiemy i na pewno to wynagrodzenie zostanie 

zwickszone, poniewa2 faktycznie widzimy problem z kandydatami. Jest to bardzo 

trudna i odpowiedzialna praca, wiec jak najbardziej jeste§my za tym aby podnie§6 

to wynagrodzenie. My§lc, ze szczegoly jeszcze ustalimy z Paniq Dyrektor." 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. M.Moroza-

poinformowala, iZ cyt. „ Szanowni Paristwo, ja chcialam sic odnie§e do tej naszej 

rozmowy bo ja oczywi§cie pamietam to o czym rozmawiali§my. Natomiast mam 

tee takq pro§bc 2eby tee zostawie troche pole dla organizatora, poniewa2 tak jak 

mowilam Panstwu dziecko dziecku nierowne. Tak naprawde to, ze jest np. 4 

dzieci, czy 3 dzieci, wcale nie oznacza, 2e tej pracy jest mniej czy wiccej przy 

takiej samej liczbie tych dzieci w innych rodzinach. Na to ma wplyw bardzo duzo 
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czynnikow, czy sq z jednej rodziny te dzieci, czy sq z roZnych rodzin wicc tutaj 

my§le, ze na pewno biorqc pod uwage te pensje, ktore na pewno musza bye 

podniesione to cieZko tu naprawde mowie...nikt nie skusi sic na to, Zeby bye 

rodzinq zastcpczq biorqc pod uwagg tylko wynagrodzenie bo to jest jedna sprawa. 

Natomiast bardzo waZnq rzeczq jest poczucie ()sob, ktore chcialyby stworzye takq 

rodziny. Wiec tu cieZko mowie o takiej czystej pracy, poniewaZ to nie jest praca 

w godzinach 8.00-16.00, czy w innych godzinach, czy w jakim§ etacie, tylko to 

sq bardzo dune ograniczenia w funkcjonowaniu tych rodzin. Na co dzien 

wspolpracuje z tymi rodzinami, mam kontakt i wiem jakie to jest ogromne 

wyzwanie. Naprawdc Ci ludzie nie majq swojego prywatnego Zycia. Muszq 

wszystko dostosowywae do dzieci. Jest niewiele tych os6b. Prowadzimy takie 

dzialania w tej chwili, poszukujemy kandydatOw. W tej chwili jest taka bardzo 

rozbudowana procedura kwalifikowania tych ()sob bo nie kaZdy jakby mote 

zostae tq rodzinq. Dlatego mySle, Ze na pewno bedziemy wnioskowae o 

podniesienie kwot dla tych kilku rodzin, ktore sq w tej chwili. Ja mowic o 

zawodowych rodzinach i rodzinnym domu dziecka, gdzie w tej chwili jest 8 dzieci 

z czterech roZnych rodzin. Prosze przemnoZye przez rodzicow, przez dziadkow, 

ktorzy sic chcq. kontaktowae, przez dzieci, ktore teskniq za rodzicami wicc tutaj 

cicZko to przeloZye w ogole na jakies liczby, czy statystyki. Natomiast na pewno 

wynagrodzenie 3 tys. zi to jest kwota bym powiedziala §mieszna, jeZeli 

porownamy to jakie sq ceny za opieke dzieci w placowkach, gdzie jest kilka 

tysiccy za jedno dziecko, a tu mamy oknioro dzieci. Wiec w tym kierunku 

podwyZszenia tych kwot bcdziemy wnioskowae." 

Radna K. Estkowaka- zapytala cyt. „ czy to 500+ na dziecko teZ jest dla tych 

rodzin?" 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. M.Moroza-

poinformowala, iz cyt. „tak. Szanowni Paristwo, wynagrodzenie to jest dla 

rodziny zastcpczej. Jedna osoba pobiera to wynagrodzenie. Natomiast kwoty, 

ktore przyslugujq na dzieci w rodzinach zastepczych to jest jakby oddzielna 

kwestia. To jest 1052z1, jeZeli chodzi o rodziny niezawodowe, zawodowe i 
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rodzinny dom dziecka. Spokrewnione 694z1, troszeczkc mniej. Natomiast 500+ 

to jak kazde dziecko, przysluguje. Natomiast Szanowni Panstwo, tez musimy 

wziqe pod uwagc to, ze w zasadzie wszystkie dzieci, kt6re przebywajq w pieczy 

zastcpczej wymagajq stalego wsparcia, poniewa2 sq to dzieci z deficytami, 

wymagajq dodatkowych zajee, dodatkowej opieki. Takze my§le, ze koszty sq. 

niewspolmierne je§li chodzi o samo utrzymanie dzieci." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „odnosz4c sic do tego co Pani 

powiedziala, ilo§e dzieci to jest jedno z kryteriow. W tej chwili jest chyba 

minimalna pensja, dlatego podnosili§my chyba do 2600z1 dla rodzin zastcpczych 

i dla prowadmcych rodzinne domy dziecka 3000 zl, wicc to jest jedyne kryterium. 

Nawet Pan Przewodniczqey sic godzil ze mnq. , ze to powinno bye m.in. zalezne 

od ilo§ci dzieci. Inne kryteria teZ sq. potrzebne bo kaZdy z nas wie, ze warunki 

przy danej czworce dzieci i np. przy innej czwOrce dzieci sq. inne bo dzieci sq. 

roZne do wychowywania. S4 starsze, jest chlopiec, jest dziewczynka, gdzie moZna 

ubrania przekazywae, nie ma chociaZby takich potrzeb. Czy otrzymujq cos po 

rodzenstwie jakie§ tam sprzcty ale to jest jedno z kryterium o ktore apelujc Zeby 

w tym roku naprawdc pod.* sic tego dzialania i ustalie wiccej. Jednocze§nie to 

bedzie promocj a dla innych rodzin. Bye mote znajdq. sic takie, ktore bedq chcialy 

sic jeszcze zaopiekowae. Bo w tej chwili je§li ja mialbym sic zgodzie na 2600z1 i 

po§wiecie 24 godziny na dobc dla czworki dzieci to raczej bym chyba mial 

w4tpliwo§ci." 

Wicestarosta B. Jo2wiak- poinformowala, iz cyt. „My§le, ze nigdy czynnik 

finansowy nie bcdzie tym czynnikiem najwa2niejszym. Bycie rodzinq zastepcq, 

uwierzcie mi Panstwo, ze nie ma kandydatOw i to nie pieniqdze przycilgajq tych 

ludzi tylko po§wiccenie i chce pomocy innym ludziom i to jest ten czynnik na 

ktory my nie marry wplywu." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ale to jest czynnik, ktory ma wplyw 

rownieZ...." 

Przewodnicmcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Panstwo, ja my§lc, ze z 

kazdej strony pada jedno stwierdzenie, ze nalezy temat uregulowae. Nie mozna 
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do tego przyloZye szablonu, tak jak kto§ z Patistwa powiedzial, kryteria sq roZne, 

ilok dzieci, roZne dysfunkcyjne itd. Wrocimy do tematu na Komisjach bo dzisiaj 

zgadzamy sic wszyscy z tym co Pan radny powiedzial i Pani Starosta, ze idziemy 

w tym kierunku Zeby to uregulowae" 

Wicestarosta B. JoZwiak- poinformowala, iZ cyt. „Zeby wspierae rodziny 

zastepcze." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i2 cyt. „dokladnie tak". 

Radna E. Gqsecka- poinformowala, i.2 cyt. „Jo. proszc Panstwa chcialabym 

troszeczke sprostowae wypowiecli Pana Dyrektora bo my§le, ze jednak nie do 

kofica zrozumial Panio radnq RoZc Krasuckq, kt6ra mowila, ze jeZeli osoba ma 

podjqe prace i odrnowi podjccia tej pracy to czy jest wylqczona z ewidencji osOb 

bezrobotnych. Je§li pracodawca na te osobc zgadza sic bo jest tak, ze do jednego 

pracodawcy wysylamy kilkanakie os6b, nawet kilkadziesiqt ()sob i jezeli 

pracodawcy to osoba bezrobotna akurat przypadnie do gustu, a ona sic nie zgodzi 

i nie wytlumaczy sic z jakiegos wzglcdu, ze np. nie ma dojazdu, to wtedy jest 

wylqczona z ewidencji ()sob bezrobotnych. Skre§lamy jq z ewidencji ()sob 

bezrobotnych. Je§li chodzi o osoby bezrobotne to so osoby, kt6re po prostu nie 

chcq pod.* pracy. Ja osobi§cie wspolpracowalem z Jeronimo tj. hurtownia 

biedronek Parzniew i Wyszkow, gdzie wynagrodzenie bylo naprawdc bardzo 

dobre, wachlarz socjalny bardzo dobry, z Pultuska byl transport gratis dla tych 

os6b i powiem szczerze, ze naprawde nie bylo rewelacji. Podjclo kilkadziesiot 

()sob pracc ale na to moZliwoki, ktore mogly bye to naprowdc bylo to bardzo 

malo osob." 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. M.Moroza-

poinformowala, iZ cyt. „koriczqc ten wqtek rodzin zastcpczych, na pewno nalZy 

brae pod uwagg ile tych dzieci jest. Natomiast proszc tez wziqe pod uwage, ze 

ilo§e tych dzieci jest zmienna. Nie da sic tak zaplanowae bo dzi§ sq. cztery, 

natomiast mamy postanowienie sqdu i mamy piotkc do umieszczenia. Tutaj teZ 

nie moZemy tak biegae z umowq i samo to, ze rodziny sq w gotowo§ci do przyjecia 

tych dzieci, to teZ jakby...dlatego ja mowie o tym, Zeby jednak zdae sic na 
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organizatora, ktory ma wglqd i nadz6r nad tymi rodzinami, wspolpracuje z 

rodzinami i wie, ktore rodziny tak naprawde powinny miee te pensje vvyZsze bez 

dyskusji." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „czekamy na propozycjc 

organizatora". 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. M.Moroza-

poinformowala, iz cyt. „dobrze, dzickujc". 

Radny W. Kaczmarczyk — poinformowal, iz cyt. „ja chcialem dwa slowa jeszcze 

na temat raportu. Ja bardzo dzickuje wszystkim tym, ktorzy ten raport 

przygotowywali bo widae, ze te wnioski i uwagi, ktore mieli§my rok temu 

Panstwo wziclikie pod uwagc i ten raport jest naprawdc zwiczly, trekiwy i 

obejmuje prawie wszystkie, a mote nawet wszystkie najwaZniejsze elementy je0i 

chodzi o cale Starostwo. To sa 83 strony, czyli uwaZam, ze bardzo dobrze i te 83 

strony, ktore mozna bardzo latwo sobie przejrzee. Dyskusja co do poszczegolnych 

punktow §wiadczy o tym, ze powinny§my mote dluZej dyskutowae nad takimi 

decyzjami lokalizacyjnymi bo one budza najwiccej watpliwoki, takich zdrowych 

bad2 niezdrowych emocji. Ja pamictam jak rozmawiali§my o przenoszeniu 

Starostwa na te ulice, gdzie mowili§my o innych miejscach a dzi§ okazuje sic, ze 

w clad za tym chcieliby§my poszczegolne jednostki Starostwa teZ lokalizowae w 

pobliZu tego budynku i tych dzialek. Ja tez uwaZam, ze korzystajac z tego, ze byla 

taka okazja i moZliwo§e kupienia w sasiedztwie obok tego duzego Starostwa, 

znalezienia miejsca dla Zarzgdu Drog Powiatowych i bylo to dla nas bardzo 

dobre. Po drugie my zauwaZalimy, ze ten rok jest vvyktkovvy bo to przedluZanie 

procedur zar6wno z podpisaniem umow, jak pedniej ze ziozeniem pedniej 

pewnych decyzji i to sic czasami wydaje 3 miesiace a odbywa sic to w pol roku 

a mote i dluZej. Takze jeste§my za tym, Zeby to struktura Starostwa Powiatowego 

rozrastala sic ale skupiala sic wokol tego budynku i tych dzialek, kt6re sa obok. 

Zeby klienci nie musieli szukae, 2eby nie musieli biegae po miekie i pytae gdzie 

jest taki urzad, gdzie jest taki zarzqd i taka jednostka. Te warunki pracy 

pracownikow sa coraz lepsze i my§le, ze idziemy w tc strong Zeby zabezpieczae 
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te warunki jak najlepsze. Dzi§ mow* o Oldakach, czy jakiej§ innej dzialce 

mowimy o tym, ze to sq. miejsca nieprzygotowane pod takq dzialalnok jak Zarzqd 

DrOg Powiatowych. Koriczqc wszystkie te sprawy, ktore dzi§ poruszamy i o 

ktorych mowimy, sq. wane i mylc, ze nad niektorymi powinni§my troche dlu2ej 

posiedziee, porozmawiae i dzi§ to dyskusja bylaby mniej burzliwa, mote mniej 

emocjonalna, wtedy gdyby§my przemy§jeli pewne rzeczy, wtedy kiedy jest na to 

czas i miejsce. Dzickujc". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Jak juz Pan radny Kaczmarczyk 

mOwi o raporcie jako o dokumencie, to ja bym mial takq na przyszlok bo w tym 

poprzednim raporcie to bylo. Jako, ze jest to zbior wszelkich dzialan wszystkich 

jednostek to w tym aktualnym raporcie brakuje mi zdarzen wedlug gmin z 

dzialalnoki Komendy Powiatowej Policji. Tutaj tego nie ma, sq. dzialania Stray 

Po2arnej ale brakuje mi z podzialem na gminy. W tamtym roku te2 pytalem sic o 

posterunki policji w poszczegolnych gminach bo tyko mamy w dwoch z tego co 

widzc tj. Swiercze i Pokrzywnica. I czy przy okazji mom zadae pytanie, czy jest 

plan na przyszlok utworzenia posterunku policji? 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Ale to bcdziemy o tym mowili przy 

sprawozdaniu Panie radny". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Ale to jest w raporcie". 

Przewodnicz4cy Rady- poinformowal, iz cyt. „ale w sprawozdaniu takie 

informacje sq". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „chodzi mi o sam dokument raportu". 

Radny M.Barszcz- poinformowal, i2 cyt. „ Panie Przewodniczqcy, Panie i 

Panowie Radni, na poczqtku przed otwarciem dyskusji stwierdzilem, ze raport 

opisuje stan rzeczowy i mienie powiatu pultuskiego. Niewspolmiernie jest lepszy 

ni2 w ubieglym roku, a o tym, ze jest lepszy §wiadczy dzisiejsza dyskusja. Ci 

ktorzy pracowali nad tym raportem, mowic tak po ludzkiu: dzicki." 

Wicestarosta B. JoZwiak- poinformowal, iz cyt. „Chcialabym powiedziee, ze na 

stronie 58 wprawdzie czqstkowe ale sq. informacje z dzialalnoki Komendy 

Powiatowej Policji." 
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Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „ale to bedzie oddzielna informacja. 

Szanowni Panstwo nie wiedze ju2 chgtnych do zabrania glosu w tym kontek§cie. 

Ja wiem Szanowni Panstwo co powiedzialem rok temu, ze w zaleZnoki od 

podejkia, od odczytania kaZdy oczekuje pewnych informacji, pewnych zdarzen. 

Kady z nas jest indywidualny i cieszc sic, ze wiekszok opinii jest pozytywnych, 

co do sporzqdzenia raportu o stanie mienia. Bo co by sic nie zrobilo to zawsze 

moZna miee uwagi, taka jest rzeczywistok. Opisujemy pewne zdarzenia ktore 

zaszly i tak jak powiedzialem, jest to kompendium wiedzy o powiecie bo sq to 

pewne dane statystyczne." 

b) podjecie uchwaly w sprawie wotum zaufania dla Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

wotum zaufania dla Zarzqdu Powiatu w Pultusku i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podjeciem. 

Za glosowalo 	10 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	7 radnych 

Uchwala Nr XVIII/126/2020 zostai'a podjyta. 

Przewodniczqcy Rady zarzgdzil 5-cio minutowg przerwc. Po przerwie 

Przewodniczqcy wznowil obrady. 

Przewodniczqcy zaproponowal aby punkt 21a przesunqe na punkt 16.1 i omowie 

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Pultusku. Nastepnie zarzqdzil 

glosowanie nad zmianq kolejnoki porzqdku sesji, polegajqcej na tym, ze punkt 

21 bcdzie punktem 16.1 

Za glosowalo 	17 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Wniosek zostal przyjcty. 
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Ad. 16.1 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porz2dku 

obrad Sprawozdanie z dzialalnoici Komendy Powiatowej Policji w Pultusku 

w 2019r. 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Panie Komendancie ja mam pytanie 

bo nie mom znalek tego, nie wiem czy nie dostalem ale pewnie dostalem ten 

raport z dzialan Komendy Powiatowej Policji. Czy jest planowane utworzenie 

posterunkow Policji w pozostalych gminach, tak jak jest to w Swierczach i w 

Pokrzywnicy" 

Zastcpca Komendanta Powiatowego Policji w Pultusku nadkom. Slawomir 

Zelechowski- poinformowal, iz cyt. „dzien dobry, nadkomisarz Slawomir 

Zelechowski, pelnic obowiqzki I Zastepcy Komendanta Powiatowego Policji w 

Pultusku. Odpowiadajqc na Pana pytanie, rzeczywikie je§li chodzi o Komendc 

Powiatowq Policji w Pultusku to struktura wyglqda w ten spos6b, Ze jest Komenda 

Powiatowa i dwa posterunki. Jeden w Swierczach, ktory swoim terytorium 

dzialania obejmuje gminc Swiercze i gming Gzy oraz jest posterunek Policji w 

Pokrzywnicy, ktory obejmuje gming Pokrzywnica i Winnica. Natomiast teren 

Obrytego i Zator podlega bezporednio pod dzialania Komendy Powiatowej 

Policji w Pultusku. Na dzien dzisiejszy nie jest planowana zmiana struktury 

Komendy Powiatowej Policji w Pultusku. Wedlug naszej analizy ryzyka, 

zagroZen oraz funkcjonowania calej jednostki, oceniamy, Ze to struktura, ktOra 

funkcjonuje jest wystarczajqca i wlakiwa do realizacji zadan z zakresu 

zapewnienia bezpieczeristwa na terenie miasta i powiatu pultuskiego." 

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

Palistwa, policja to na pewno praca trudna, praca niewdzieczna aczkolwiek na 

pewno ciekawa. Panie Komendancie, zawsze dokumenty, ktOre wplywajq do nas, 

zarOwno do gminy, jak i Starostwa sq przygotowane w spos6b profesjonalny. 

Widae Pana ludzi na terenie miasta i na terenie gminy. Dodatkowo macie 

zobowiqzania wynikajgce z pandemii. Tak jak powiedzialem do Pana 

Komendanta Stray Polarnej, proszc przekazae na rece Komendanta, tak ocenila 
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Komisja w ktOrej jestem Przewodniczqcym tj. Komisja Bezpieczenstwa, iz Wasza 

praca w tej chwili i Wasz stosunek do mieszkancow jest bardzo dobry. 

Wszystkiego dobrego. Dzickujc." 

Zastcpca Komendanta Powiatowego Policji w Pultusku nadkom. Slawomir 

Zelechowski- poinformowal, iz cyt. „Dzickujc serdecznie za to slowa, przeka2c 

oczywi§cie zarowno Komendantowi, jak i wszystkim policjantom, kt6rzy pracujq 

wla§nie na poprawe tego bezpieczeristwa na terenie miasta i powiatu. Dzickuje." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iZ cyt. „Czy kto§ z Paristwa ma jeszcze 

pytania? Je§li nie to dziekuj Panie Komendancie." 

Zastcpca Komendanta Powiatowego Policji w Pultusku nadkom. Slawomir 

Zelechowski- poinformowal, iz cyt. „dzickujc, je§li Paristwo pozwolicie to oddalc 

sic poniewa2 obowiqzki sluZbowe niestety wzywajq." 

Ad. 17 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budietu Powiatu 

Pultuskiego za rok 2019 wraz z informacjq o stanie mienia Powiatu: 

a) wystqpienie Starosty Pultuskiego 

Starosta Pultuski poinformowal, iz cyt. „Szanowni Paristwo przedstawie 

sprawozdanie z wykonania budZetu za 2019r. Przedstawic najistotniejsze 

informacje dotyczqce wykonania budZetu powiatu za 2019 rok: 

DOCHODY: 

Pierwotny plan dochodOw na 2019 r. wynosil 81 394 701 zl, w tym: 

a) dochody bie4ce — 74 021 169 zl, 

b) dochody majqtkowe — 7 373 532 A. 

W trakcie roku nastqpilo zwickszenie dochodow o kwotc 9 247 531,75 zl, w tym 

dochodOw majqtkowych o kwotc 1 314 262 zl. 

Ostateczny plan dochodOw na 2019 wyniOsi 90 642 232,75 zl, w tym dochodOw 

majqtkowych o kwotc 8 687 794 zl. 

Wykonanie dochodOw wynioslo ogOlem: 90 374 684,47 21, co stanowi 99,70% planu. 
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Wykonanie dochodOw majatkowych wynioslo 8 686 272,20 zi, co stanowi 99,98% 

planu. 

WYDATKI: 

Pierwotny plan wydatkow na 2019 r. wynosil 87 274 701 zl, w tym: 

a) wydatki bie4ce — 68 638 858 zl, 

b) wydatki majqtkowe — 18 635 843 zI. 

W trakcie roku nastqpilo zwiekszenie wydatkow o kwotc 12 126 852,75 zI, w tym 

wydatk6w majqtkowych o kwote 2 747 927 zI. 

Ostateczny plan wydatkow na 2019 r. wyniosl 99 401 553,75 zi, w tym wydatkow 

majqtkowych 21 383 770 A. 

Wykonanie wydatkOw wynioslo og6lem 94 318 360,05 zI, co stanowi 94,89% planu. 

Wykonanie wydatkow majqtkowych wynioslo 18 731 121,24 zl, co stanowi 87,60% 

planu. 

Wykonane wydatki majqtkowe stanowiq 19,90% wykonanych wydatkow ogolem. 

Najistotniejsze pozyskane dodatkowe dochody w trakcie 2019 roku to:  

a) dotacje na zadania rzqdowe - ok. 4 mln zl, w tym: 

• pomoc dla repatriantow — ok. 3 mln zl, 

• funkcjonowanie jednostek: Komenda Powiatowa Patistwowej Stray 

Po2arnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Srodowiskowy 

Dom Samopomocy, Starostwo Powiatowe, Specjalny Ogrodek Szkolno-

Wychowawczy im. A. Karlowicz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

— ok. 1 mln zl; 

b) grodki z Funduszu Drog Samorzqdowych z przeznaczeniem na Rozbudowc drogi 

powiatowej nr 3431W w miejscowoscci Puhusk ulica Bialowiejska — ok. 1,9 mln 

zl, 

c) grodki z budzetu WojewOdztwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na 

przebudowg drogi powiatowej nr 2422W na odcinku w miejscowascci Szyszki 

Wiasccianskie — 290 tys. zl, 

d) grodki z rezerwy subwencji ogolnej z przeznaczeniem na Budowf mostu przez 

rzekc Niestgpowkc w m. Kozieglowy wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 

3401W na odcinku Kacice — Nowe Niestgpowo — 1,2 mln zl, 

e) grodki z subwencji ogOlnej (w tym cze§a o§wiatowa) — ok. 974 tys. zl, 
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f) dotacje na zadania wlasne (bie4ca dzialalnok domow pomocy spolecznej, 

realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastepczer) — ok. 

1,2 min zl; 

g) §rodki z Funduszu Pracy — ok. 421 tys. zl, 

h) dotacje celowe w ramach programaw finansowanych z udzialem Srodkow 

europejskich — ok. 184 tys. A. 

Pozyskane dodatkowe dochody przeznaczono na wydatki, ktOre w trakcie roku wzrosly 

o ok. 12 min zl. 

Na modernizacjc drag powiatowych wydalikny ogolem 15,7 min zl, w tym: 

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Ggsocin - Ciechanow na 

odcinku Klukowo-wierkowo — ok. 5,7 min zl, 

• Budowa mostu przez rzeke Niestepowkc w m. Kozieglowy wraz z przebudowq 

drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica — ok. 2 min zl, 

• Przebudowa drogi powiatowej w m. Szyszki Wio§ciariskie — ok. 700 tys. zl, 

• Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Stare Bulkowo — ok. 317 tys. zl, 

• II etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza —

Lipniki Stare — ok. 4,5 min zl, 

• Przebudowa drogi powiatowej al. Tysigclecia w Pultusku oraz drogi powiatowej 

ul. Jana Pawla w Pultusku (w ramach RI) — ok. 1,7 min zl, 

• Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji —

ok. 620 tys. zl; 

Pozostale zadania inwestycyjne wyniosly ogolem: ok. 3 min zl ,w tym: 

• Zakup samochodu osobowego dla Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku — ok. 

60 tys. zl, 

• Nabycie nieruchomoki gruntowej poloZonej w Pultusku na potrzeby Zarz4du 

Drag Powiatowych — ok. 800 tys. zl, 

• Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pultusku 

- ok. 118 tys. zl, 

• Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji (dla Komendy 

Powiatowej Panstwowej Stra2y PoZarnej) — ok. 18 tys. zl, 
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• Budowa przylqcza wodociqgowego oraz przylqcza kanalizacyjnego do budynku 

Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — ok. 81 tys. zl, 

• Zakup pralnicy oraz patelni na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem 

— ok. 55 tys. zl, 

• Zakup autobusu 10-cio i wiecej miejscowego dostosowanego do przewozu osOb 

niepelnosprawnych z przeznaczeniem dla Srodowiskowego Domu Samopomocy 

w Pultusku — ok. 207 tys. zl, 

• Zakup dziewicciomiejscowego samochodu przystosowanego do przewozu os6b 

niepelnosprawnych, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ogrodka Szkolno - 

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku — ok. 147 tys. zl, 

• Zakup silnika zaburtowego do lodzi dla Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu 

Pultuskiego — ok. 21 tys. zl, 

• Budowa budynku garaZowo — gospodarczego przy Domu Pomocy Spolecznej 

w Pultusku — ok. 363 tys. zl, 

• Budowa budynku poczekalni autobusowej (Iciczne naklady na zadania w latach 

2018 — 2019 - 1.078.911,40 zl) - ok. 1 min, 

• Dokumentacja dotyczqca przebudowy budynku Zespolu Szkol im. B. Prusa 

(dach + poddasze) i przebudowy budynku B przy ul. Bialowiejskiej na Centrum 

Opiekuticzo — Mieszkalne — ok. 140 tys. zl. 

Zobowiqzania Powiatu na koniec 2019 roku wyniosly ogolem 43 460 161,43 zl, 

co stanowi 48,09% wykonanych dochod6w. Na splatc rat kapitalowych wraz z 

odsetkami przeznaczono 4 390 149,52 zl, tj. 4,86% wykonanych dochodow. 

Zarzqd Powiatu realizujqc zadania zapisane w buthecie na rok 2019 kierowal sic 

racjonalno§ciq, dbalogciq o majqtek powiatu i jego dalszy rozwoj. Przedstawiajqc 

powyzsze zwracam sic do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarzqdowi Powiatu 

z tytulu wykonania budzetu za 2019r." 
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b) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o 

przedloionym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego sprawozdaniu 

z wykonania budietu za 2019 rok, 

Przewodniczqcy Rady poprosil aby Pani Skarbnik w jego imieniu, przedstawila 

Uchwaly Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Skarbnik Powiatu odczytala Uchwaly Nr Ci.91.2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. 

w sprawie wydania opinii o przedloZonym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego 

sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2019r. 

Uchwaia stanowi zalgcznik do protokoht. 

c) przedstawienie uchwaly Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pultusku w sprawie opinii o wykonaniu budietu Powiatu 

Pultuskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarzqdowi Powiatu Pultuskiego, 

Przewodniczacy Rady poprosil Przewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej Pana 

Wlodzimierza Kaczmarczyka o przedstawienie Uchwaly. 

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej odczytal Uchwaly Nr 1/2020 Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pultusku z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie opinii 

o wykonaniu budzetu Powiatu Pultuskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarz4dowi Powiatu Pultuskiego. 

Uchwai'a stanowi zahicznik do protoko'u. 

d) przedstawienie uchwaly Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pultuskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarzqdowi Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady poprosil aby Pani Skarbnik w jego imieniu, przedstawila 

Uchwaly Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Skarbnik Powiatu odczytala Uchwaly Nr Ci.168.2020 z dnia 17 czerwca 2020r. 
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w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Pultuskiego z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarzqdowi Powiatu Pultuskiego. 

Uchwala stanowi zalqcznik do protokolu. 

e) dyskusja, stanowiska komisji stalych Rady Powiatu w Pultusku na 

temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu 

Pultuskiego za rok 2018. 

Przewodniczqcy Komisji Bezpieczenstwa p. Miroslaw Barszcz poinformowal, iz 

cyt. „w dniu 22 czerwca br. obradowala Komisja Bezpieczenstwa pod moim 

przewodnictwem. Omawiali§my sprawy dotyczqce sprawozdania finansowego, 

budzetu powiatu pultuskiego za rok 2019 wraz z informacj4 o stanie mienia 

powiatu. Komisja w sposob pozytywny choe niejednomy§lny zaopiniowala 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budzetu powiatu i 

wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium." 

Przewodniczqca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji p. Malgorzata 

Chelstowska poinformowala, iz cyt. : „Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020r. ornowila sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z wykonania budzetu powiatu pultuskiego za rok 2019 wraz z 

informacjq o stanie mienia powiatu. Komisja stwierdzila, ze budZet wykonano 

prawidlowo i nie wniosla zastrzeZeli zarowno do wykonania budzetu, jak rownieZ 

do sprawozdania finansowego. Komisja Polityki Regionalnej i Promocji 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 

budzetu powiatu pultuskiego za 2019r. i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie 

absolutorium." 

Przewodniczqcy Komisji BudZetu i Finansow p. Wojciech Zukowski 

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

w dniu 22 czerwca 2020r. Komisja pozytywnie zaopiniowala tematy bed4ce 

przedmiotem obrad 18 Sesji Rady Powiatu w Pultusku." 

Przewodniczqca Komisji Spraw Spolecznych p. Krystyna Estkowska- 
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poinformowala, iz cyt. „Komisja Spraw Spolecznych podczas posiedzenia w dniu 

22 czerwca 2020r., omowila sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z 

wykonania bud2etu powiatu pultuskiego za 2019 rok. Podczas obrad 

dyskutowano przede wszystkim na temat: wartoki mienia powiatu pultuskiego, 

na temat stanu zadluzenia powiatu na koniec 2019r. oraz w roku 2018, na temat 

stanu realizacji zadan inwestycyjnych. Komisja nie wniosla zastrze2en do 

wykonania budZetu, jak rownie2 nie wniosla zastrze2en do sprawozdania 

finansowego i pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe a take 

sprawozdanie z wykonania bud2etu powiatu pultuskiego za 2019r. i rownie2 

wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium." 

Radny K. Lachmatiski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy, Szanowni 

Panstwo mam jedno pytanie jeszcze, poniewa2 dyskusja bedzie pewnie diu2sza. 

Wykonanie wydatk6w majatkowych w wysokoki 87,6% na co tee zwrocila 

uwage Regionalna Izba Obrachunkowa. PowOd tego niewykonania to jest ulica 

Bialowiejska? Czym to jest spowodowane?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „ podpisali§my poino umowe z Panem 

Wojewodq na dofinansowanie, odbyl sic tylko przetarg w 2019r. a realizacja byla 

w roku 2020r." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „jeli nie ma pytan to chcialbym 

powiedziee o stanowisku klubu. Troche dyskutowaligmy na temat tego budZetu i 

kilka takich refleksji mamy. Mowimy o wykonaniu budZetu za 2019r. Zaczne od 

tego, 2e powiat sic zadlu2a. 0 6 min zt wzroslo zadlu2enie, z 37 min z1 do 46mln 

zi, czyli o ponad 6 min zl wieksze zadluZenie. To tez trzeba powiedziee, ze inaczej 

mow* splacamy kredyty kredytami ale tee 2eby inwestowae to niestety trzeba 

miee udzial wlasny, do czego sic odniose za chwile, podczas mojego wystqpienia. 

Teraz pierwsza taka rzecz, ktora sic nasuwa. Patrzqc tee na okienne powiaty, to 

na co zawsze zwracalem uwage przy planowaniu budzetu. W tym roku 

przypominam, ze planowali§my, dzi§ Pan Starosta tez o tym wspomnial, wydatki 

majqtkowe na poziomie niecalych 7 min zl. Naszym zdaniem to nadal sq bud2ety 

bardzo ostroZne, malo inwestycyjne. To jest pierwsza jakby refleksj a jak i dowod 
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na to. Rok 2019 w zakresie wydatkow majqtkowych byl zachowawczy bo jeZeli 

odejmiemy inwestycje wieloletnie, czyli tu bierzemy pod uwagc ul. Mickiewicza, 

glownie bo tam jest kwota 4,6 min zl, przekazanie grodkow do Gminy Pultusk na 

ten duty projekt, ja go tak nazwe, §cieZki rowerowe, ciqgi komunikacyjne to 

pozostaje kwota 9 min zl, czyli nie jest to kwota porywajqca. Przypomne tylko, 

ze w roku 2018 to byla kwota 24 min zl na wydatki majqtkowe, znacznie wyzsza. 

Czy to przypadek? Przypominam, ze rok 2018 byl specyficznym rokiem, to byl 

rok wyborczy. Kolejna sprawa to o dzialce juz mowili§my, nie bcdc o tym mowil, 

Zebym nie zostal posqdzony o stronniczok, czyli mowic o tej dzialce, ktOra jakby 

budzi wqtpliwoki i niepokoj ale wyraZam tutaj opinic klubu, kaZdy ma prawo do 

swojej oceny. Kolejna sprawa, je§li weZmiemy pod uwagg wydatki inwestycyjne, 

ktOre jeszcze sic tak nasuwajq. Przypomne ze vvykonaligmy w tym roku za kwotc 

prawie 9 min zl, mOwic o inwestycjach drogowych, z czego 5,2 min z1 to jest 

budZet palistwa. Oczywikie sq dwa Zrodla dofinansowania bo Fundusz Drog 

Samorzqdowych albo Ministerstwo Infrastruktury i teraz chce na jednq rzecz 

zwrocie uwagc. Proporcje doplaty, czy dofinansowania od Wojewody, czyli z 

Funduszu Drog Samorzqdowych to jest 50/50. Samorzqd wyklada 50% i palistwo 

doplaca 50% . Na przyklad je§li chodzi o Ministerstwo Infrastruktury to budowa 

mostu przez rzekc w ciqgu drogi Kacice-Pokrzywnica, tam dofinansowanie 

wynosi az 80%, przy 20% udzialu wlasnego. TeZ chcc powiedziee, ze od 

Marszalka z FOGR w roku 2019 pozyskaligmy kwotc ale to jest dofinansowanie 

duo niZsze tj. do 40% co uwaZam, ze jest dla samorzqdu bardzo krzywdzqce bo 

nawet przy tym duZym projekcie, ktory jakby byl inwestycjq wieloletnia czyli ul. 

Mickiewicza- Lipniki Stare, tarn tez mieli§my z Urzcdu Marszalkowskiego 

dofinansowanie w wysokoki 40%. Patrzqc na to inwestycje cieszy, ze 

wykonujemy inwestycje z udzialem §rodkow zewnctrznych i tu dzickujemy 

bardzo bo nasz klub, glos radnych Prawa i Sprawiedliwoki zostal jakby 

zauwaZony, bardzo cieszymy sic. TeZ cieszy kolejna rzecz, ze z budZetu palistwa 

udalo sic uzyskao 5,2 min zl. Tu bez wqtpienia zaslugi zarowno 

przygotowujqcych projekt bo po pierwsze muszq bye to inwestycje trafione, bo 
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projekt jest dobrze przygotowany ale bez wqtpienia starania Pana Ministra 

Henryka Kowalczyka nie pozostaja bez znaczenia, wicc teZ wielkie dzicki dla 

Starostwa i wielkie dzicki dla Pana Ministra Kowalczyka. Tak jak powiedzialem, 

jegli chodzi o FOGR, to ten udzial wlasny niepokoi bo jest to kwota do 40%. Bo 

jak liczylem w jednej drodze to jest 32%, wiec to jest krzywdz4ce moim zdaniem 

dla samorzqd6w. Czyli tutaj mowie o pozytywnych rzeczach. Kolejna sprawa to 

jest projekt na przebudowc poddasza i prace budowlane Zespolu Szkol im. B. 

Prusa, tez chce powiedziee, ze jako radni jeste§my absolutnie za. Mam nadziejc, 

ze bedzie to tempo troszeczkc szybsze niz przy budowie siedziby Zarzqdu Dr6g 

Powiatowych i w tym roku sprobujemy przynajmniej to inwestycjc rozpoczqe. 

Tam absolutnie jest potrzebny i konieczny remont. Kolejna sprawa z tych rzeczy 

pozytywnych to tak jak powiedzialem przygotowanie dokumentacji do 

pozostalych inwestycji drogowych. To tyle jakby tytulem zagajenia. Za 

chwileczkc powiem jak klub sic zachowa." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „dzickuje Panie Przewodniczqcy, tylu 

pochwal Zarzqd nie dostal ju2 od dawna. Je§li chodzi o projekt na ZS im. B. Prusa 

to my§lc, ze remont szkoly w najbliZszym czasie sic odbedzie. Prowadzimy 

rozmowy w tej sprawie. Je§li chodzi o FOGR, to tak jest. Nie tylko my ale 

wszystkie powiaty, dostajq kwoty od 200 do 250 tys. zl. Takie sq kwoty bo Pan 

Marszalek i Zarzqd podjcli decyzjc Zeby jednak wszystkie samorzqdy dostawaly 

wsparcie a nie tylko wybrane i za to trzeba Pana Marszalka pochwalie, ze przyjql 

taki klucz i uczciwie dzieli §rodkami. Nas cieszy kaZde dofinansowanie, nawet 

40% ale byla teZ taka nieformalna umowa z gminami, Zeby gminy dokladaly 

§rodki. Niestety gmina Gzy nie wywiqzala sic z tej nieformalnej umowy. W tym 

roku bedziemy budowa6 drop w gminie Obryte i to Pan Wojt, ktoremu bardzo 

dzickujc, jak i Rada Gminy doloZyla 150 tys. zl do tego zadania. Tu 

prawdopodobnie bcdzie dofinansowanie 50/50. To tak je§li chodzi o to §rodki 

FOGR-u. Zadluzenie powiatu nie jest male ale robimy wszystko aby w przyszlych 

latach nie zwickszae zadluzenia a mote nawet nam sic uda zmniejszye, chociaZ 

jest to bardzo trudne bo subwencja o§wiatowa nie wzrasta o takq kwote jakie sq 
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generowane koszty prowadzenia szkol. Mam na mygli podwyzki wynagrodzen 

dla nauczycieli. Nie tak dawno powiat pultuski dokladal do o§wiaty 2 min zl, w 

zeszlym roku juZ 3,7 min A Widzimy jak musimy gospodarowae oszczcdnie 2eby 

zabezpieczye §rodki na o§wiatc. Jeki by subwencji wystarczalo na o§wiate to na 

pewno nie musieliby§my zaciqgae tak duZych zobowivan na inwestycje. 

Mielibykny wtedy na wklad wlasny z wlasnych §rodkow. Dzickuje bardzo." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „tak tu moZna oczywikie 

dyskutowae co lepiej, czy lepiej dostae dofinansowanie 50% czy 40% ale o tym 

chyba nie bedziemy dyskutowae. Natomiast jeki we2. miemy pod uwagc 290 tys. 

zi od Marszalka w roku ubieglym po cenach bie2qcych to ja nie wiem co tu mozna 

zrobie, jaka to jest dlugo§e odcinka drogi, to te2 prosze sobie przeliczye bo teraz 

1 km drogi kosztuje ok 1 min. A. To pewnie lepsza jest polityka dla udzielajqcego 

takiej dotacji, ze im wiccej tym lepiej bo wiccej bydzie wdziccznych. Natomiast 

uwaZam, ze autentyczna pomoc to jest wlaklie wtedy, kiedy rzeczywikie to 

dofinansowanie jest w wiekszej wysokoki, tak jak jest to z budZetu Panstwa, 

czyli co najmniej 50% albo 80%. Teraz kolejna sprawa, Panie Starosto to jest 

raczej apel do Pana o zwickszenie inwestycji. 0 wiekszq aktywno§e je§li chodzi 

o inwestycje. Ja tylko wspomnialem o tym, ze oczywikie zadluZamy powiat ale 

te2 powiedzialem o tym, ze Zeby inwestowae to niestety trzeba angaZowae §rodki 

wlasne. Najlepiej nie tak jak robi to Marszalek, ze jakby od samorzqdu Zqda 

wiccej tylko przy udziale §rodkow zewnetrznych w wickszym procencie. 

Natomiast nie marry na to wplywu. Natomiast my§lc, ze aktywnokiq, trafnokiq 

i celowokiq inwestycji moZemy sic tu vvykazae, czy wlakiwym przygotowaniem 

wnioskow, wicc tak jak powiedzialem, cieszymy sic, ze prawie 600 tys. zi jest 

wydane na projekty. Cieszymy sic ze jest, ja powiem w sposob taki banalny ale 

przeciet remont ZS im. B . Prusa to Palistwo mielikie ale i my te2 szlikny do 

wyborow, jako radni PiS z remontem ZS im. B. Prusa na ustach, wiec my§lc, ze o 

tym remoncie to wszyscy wiemy. Nawet mykg, ze moZna sic zastanowie nad tym 

Zeby powoli ten remont robie, nawet je§li to dofinansowanie otrzymamy mniejsze 

bo potrzeba taka jest absolutnie." 

53 



Starosta Pultuski- poinformowal, iZ cyt. „Trudno mi sic z Panem zgodzie, Pan 

Marszalek nic nie 4da. To my prosimy Pana Marszalka aby nas wspomogl jako 

samorz4dy. To nie jest obowiqzkiem Pana Marszalka Zeby nas wspieral ale 

utworzyl specjalny fundusz z ktorego skorzystali§my i otrzymali§my kwotc 4 min 

zl. w latach 2018-2019 a ze projekt byl duty i opiewal po przetargu na kwotc 

9 min zl wiec musieli§my to §rodki zapewnie. Chcc tylko powiedziee, ze za chwilc 

podpisujemy kolejnq umowc na drop tj. 9 lipca br., jest to inwestycja na ok 6 min 

zl ale maksymalna kwota dofinansowania to 40/60%. Take uwaZam, ze to 

naprawdc Panu Marszalkowi nale24 sic oklaski i podzickowania bo widzimy, ze 

od dluzszego czasu powiat pultuski korzysta ze §rodkow Urzedu 

Marszalkowskiego. To nie sq §rodki rzadowe tylko samorzqdowe a ze Pan 

Marszalek chce sic podzielie z samorzqdami tymi §rodkami to kaZda kwota jest 

mile widziana w powiecie pultuskim. Jak wspomnialem 9 lipca br. podpisujemy 

umowe z Panem Marszalkiem na kwote ok 6 min zl." 

Wicestarosta B. J62wiak- poinformowala, i2 cyt. „tak ale to je§li chodzi o 

inwestycjc drogowg a na roboty budowlane, czyli inwestycja w Specjalnym 

0§rodku Szkolno-Wychowawczym to jest planowana inwestycja na 3,5 min zl." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i.2 cyt. „tak ale to mowmy o planach w 

2020r. a my teraz dyskutujemy na temat roku 2019." 

Wicestarosta B. J62wiak- poinformowala, iZ cyt. „w ubieglym roku bylo 

dofinansowanie je§li chodzi o Pana Marszalka dla Domu Pomocy Spolecznej w 

Obrytem, jak rownieZ na Poradnic Psychologiczno-Pedagogiczn4, gdzie rownie2 

zostaly wykonane remonty." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, i.2 cyt. „to bardzo optymistycznie brzmi 

Pani Starosto ale do tego bcdziemy odnosie sic za rok. Natomiast w tej chwili jegi 

juZ patrzymy na liczby to w 2019 roku, Marszalek dal kwotc 290 tys.z1 na 

inwestycje drogowe a jegi mowimy o latach 2018-2019, to tutaj tez trzeba 

przyznae uczciwie, ze inwestycja wieloletnia z FOGR to jest teZ inwestycja 

oczywi§cie z budZetu Marszalka i to jest kwota ponad 4 min zl., gdzie z budZetu 

panstwa w roku ubieglym w ()Ole tylko bylo 5,2 min zl. M6wimy o dokoficzeniu 
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ul Mickiewicza oraz §cieZkach rowerowych bo to jest RIT. Oczywi§cie tak jak 

powiedzialem bardzo sic cieszc, ze Palistwo tez podpisujecie umowy. Moze 

wtedy bedziemy sic pochylae nad pozytywnym zaopiniowaniem wykonania 

planu finansowego bo dzisiaj chcemy sic wla§nie wstrzymae i dae Paristwu 

szanse, uwzgledniajqc to wla§nie, tak jak Pan Starosta powiedzial argumenty 

jednak pocieszajace, optymistyczne je§li chodzi o wykonanie budZetu za 2019 

rok." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „Prosze Paristwa budZet w Starostwie 

jest troche inny nit w jednostkach samorzqdu gminnego, czy miejskiego. Sq inne 

dochody, tu inaczej sic §rodki rozkladajq. W zwiqzku z tym akurat Pani Skarbnik 

wie jak to wyglqda w samorzqdzie miejskim i w samorzqdzie powiatowym. Ja 

mote nieco z innej strony. Przede wszystkim dzickuje Zarzqdowi, na czele z 

Panem Starostq za to, ze srodki, ktore mamy inwestujemy w infrastrukture 

drogowq , czego przykladem bedzie np. Obryte, teraz jak bedziemy podpisywali 

to umowe. To jest pickna rzecz, z tego wzgledu ze jak jest kiepska infrastruktura, 

w zwiqzku z tym mamy kiepskie polqczenia a w zwiqzku z tym cala gospodarka 

i wszystkie inne rzeczy nam siadaja. To jest na pewno bardzo pozytywne. Patrzqc 

od strony finansowej to, co powiedzial Przewodniczqcy Klubu PiS Pan Krzysztof 

Lachmariski, musimy teZ rozwaZye rzeczy odno§cie dofinansowanie 

zewnetrznego. Mam tu na myli jednq rzecz, na pewno zwiekszamy zadluZenie w 

zwiqzku z tym z punktu widzenia moj ego takiego empirycznego przykladu 

powiem tak, zadluZenie nie jest aZ tak bardzo gr&ne. Gtxthia jest plynno§e 

finansowa. Pani Skarbnik zapewne sic tu ze mnq zgodzi. W zwiqzku z tym przy 

tych §rodkach zewnetrznych, gdzie mamy to dofinansowanie musimy bardzo 

zwrocie na to uwage z tego wzgledu ze rozciqgajqc Wieloletnia Prognoze 

Finansowa w czasie Zeby§my w pewnym momencie, a wszyscy mowiq, ze moZe 

nastqpie jaki§ kryzys, nie znale21i sic w sytuacji patowej." 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „w zwiazku z tym, 

ze niepokoicie sic Panstwo o plynno§e finansowa, glownie o dlug powiatu to 

chcialabym zwrocie szczegolnq uwage na to, ze Zarzad dba o to Zeby ten dlug byl 

55 



mniejszy. Dla porownania migdzy 2017 a 2018 rokiem dlug wzrosl o 11 min zl. a 

je§li chodzi o por6wnanie miedzy 2018 a 2019 rokiem, to o 6 min zl. Jest to 

roZnica 5 min zl przy rosnqcych ratach kapitalowych i odsetek bo w roku 2017 

bylo to 3,89 min zl , w 2018 4,11 min zl a w 2019 4,39 min zl. Emitujemy 

obligacje 6 min zl tj. mniej niz w ubieglym roku wicc ten dlug bedzie na pewno 

mniejszy. Nie moZemy w ogole zrezygnowa6 z zadluZania sic, poniewaZ zupelnie 

nic by§my nie zrobili. Je§li chodzi o ten dlug to informujc, ze caly czas walczymy 

o to Zeby ten dlug byl mniejszy a jednocze§nie 2eby jednak powiat sic rozwijal i 

Zeby bie2qce potrzeby jednostek byly realizowane. Dziekuje bardzo." 

Radny W. Kaczmarczyk- poinformowal, iz cyt. „ja chcialbym zwrocie uwagg na 

cos zupelnie innego. My§le, ze trafnoge i takq przemy§lanq decyzje co do 

inwestycji. Bo my§le, ze inwestowae moZna ale z rozsqdkiem i takq przemy§lanq 

taktykq zadluzania powiatu bo to jest chyba najwaZniejsze to, o czym dzisiaj 

wspominalikny wszyscy, Zeby§my sic nie zagalopowali i nie powiedzieli, ze w 

jednym roku zrobilikny duo a w nastepnym moZemy zrobie mniej albo nic nie 

zrobie bo nie bedzie nas stae na ten udzial wlasny. Dlatego takie rozsqdne 

zadluZanie jest konieczne i my§le, ze Zarzqd do tego podchodzi w sposob ogolnie 

przyjyty. Korzysta ze §rodkow z ktOrych mote korzystae. Wnioski, ktore 

skladamy, widomo, ze one muszq podlegae roZnym opiniom, rankingom i jezeli 

ma §wiadomok , ze w danym rankingu te §rodki pozyska to tam aplikuje i sklada 

wnioski. W momencie gdy mowimy o powiecie, to mowimy o wszystkich 

drogach bo bykny chcieli Zeby one w krotkim czasie sic poprawily. Nie da sic, 

poniewaz te nasze zaleglo§ci sq znaczne. Tu mowimy o gminie Obryte, ja 

wspomne o swojej gminie i o tym trafnym posunieciu, ktorym bylo skorzystanie 

ze §rodkow funduszu wsparcia Lasow Paristwowych, kiedy wybudowalikny 

ponad 7 km drogi w strong Zator i takich wniosk6w celnych, trafionych jest 

wiecej bo ten wniosek zostal polqczony z tzn. mostowkq i wybudowalikny 

prawie 9 km drogi, lqcznie z przebudowa od nowa, od podstaw mostu, ktory 

wymagal takiej przebudowy. To podkre§lam, ze te zaloZenia i pr6by szukania 

§rodkow dotyczq wszystkich miejsc gdzie te §rodki sic znajdujq. Je§li chodzi o 
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fundusz gruntow rolnych, bo sama nazwa mowi, ze jest to fundusz przeznaczony 

na wsparcie drug do dojazdu do poi uprawnych i tutaj nie ma moZliwoki 

skorzystania z wickszej kwoty bo to kwota jest ograniczona ilokiq skladanych 

wnioskow. Skladajq wszyscy, w wojewodztwie mazowieckim skladajq wszystkie 

gminy i wszystkie powiaty. Dlatego to dofinansowanie jest na tak niskim 

poziomie. Ale te2 zaraz stwierdze cos innego, ze inwestujemy w drogi niebedqce 

drogami asfaltowymi a wiec sluZqce tylko i wylqcznie dojazdowi do poi 

uprawnych. Takie wnioski mogq bye rozpatrywane, drogi biegnace przez las, 

przez tereny zabudowane sq ze tak powiem mniej atrakcyjne ale w tym 

programie mogq wystepowae. Take sluszno§e wystepowania tych wniosk6w jest 

waZna, poniewaz musimy liczye sic z tym, ze jeZeli skladamy dany wniosek to 

chcemy z niego skorzystae, w jakiejkolwiek formie dofinansowania jaka ona by 

nie byla a zauwa2ymy, ze z wlasnych §rodkOw praktycznie staramy sic 

przeznaczae je na dofinansowanie z tych 2rodel, ktore sq moZliwe do 

pozyskiwania. Tu nie bylo jeszcze powiedziane, chcialem zapytae procentowo bo 

mOwimy 4,6, 8 min z1 , to tak wyglqda ale jak to jest procentowo w porOwnani do 

caloki naszego budZetu powiatowego, jakie §rodki przeznaczamy na inwestycje? 

20% w 2019r., w roku 2018 bylo to duzo wiecej bo pamietacie probowali§my 

Zeby ten rok nam sic powtorzyl ale z tego co slyszymy, rok 2020 mote bye 

porownywalny z rokiem 2018 a wiec zaawansowanie tych §rodkow, ktore mamy 

i tych §rodkOw, ktore moZemy pozyskao jest duzo wy2sze niz w momencie kiedy 

pojawiajq sic okre§lone programy. Z kt6rych naleZy skorzystae i to jest wane 

Zeby w odpowiednim czasie poprzez to rozsqdne gospodarowanie i wla§nie przez 

to zadlu2anie sic tych §rodkow nie zabraklo. Bo pojawiajq sic nowe moZliwoki 

finansowe budZetu Unii Europejskiej i bye mote pojawiq sic nowe projekty z 

ktOrych powiat bedzie mogl skorzystae a wiec musimy pamietae i miee z tylu 

glowy, ze konieczne jest wlasne dofinansowanie bo bez tego aplikowanie o 

cokolwiek jest niemoZliwe. Dzickujc." 
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f) podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budietu Powiatu Pultuskiego za 2019r. 

Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budZetu Powiatu Pultuskiego 

za 2019r. i zarzadzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 10 

Przeciw 0 

Wstrzymalo sic 7 

Uchwala Nr XVIII/127/2020 zostala podjcta 

g) podjecie uchwaly w sprawie absolutorium dla Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku za rok 2019. 

Przewodniczacy odczytal trek uchwaly w sprawie absolutorium dla Zarzadu 

Powiatu w Pultusku za rok 2019 i zarzadzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 10 

Przeciw 0 

Wstrzymalo sic 7 

Uchwala Nr XVII/128/2020 zostat'a podjyta 

Starosta Puhuski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodnicz4cy w imieniu 

Zarzadu chcialbym podzickowae za udzielone absolutorium, zwrocilem sic do 

Pana bo Pan jest Przewodniczqcym klubu a radni Polskiego Stronnictwa 

Ludowego ocenili naszq pracc pozytywnie. RownieZ dzickuje Pani radnej RoZy 

Krasuckiej, ktora po raz kolejny ocenia pracc Zarzadu pozytywnie. To, ze 

wykonali§my ogrom pracy, to wida6 wia§nie w tym raporcie. 80 strop to jest 

dorobek Zarzadu, dyrektor6w jednostek, dyrektorow naszych wydzialow ale 

przede wszystkim pracownik6w, ktOrzy angaZujq sic w pracc aby nasz powiat z 

roku na rok byl bardziej piekniejszy, Zeby lepiej sic w nim Zylo. Zeby lepiej mozna 
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bylo sic po tym powiecie poruszae, 2eby byl bezpieczniejszy. Dzickujc swoim 

najbliZszym wspolpracownikom . Absolutorium bylo dla Zarzqdu ale dzickuje 

Pani Wicestarokie Beacie Jo2wiak, Pani Emilii Gqseckiej, Pani Halince Banach, 

Panu Zbyszkowi KsicZykowi bo spotykamy sic co tydzien. Sq to nieraz nielatwe 

decyzje, ktore musimy podjqe i powiem, ze ta praca uklada sic wzorowo. W tych 

Zarzqdach uczestniczy tez Pan Przewodniczqcy, za to tez dziekuje bo wazne jest 

takie wsparcie, osoby z boku, ktOra ma nieraz inne spojrzenie. Mygly, ze ta nasza 

praca dzi§ zostala oceniona pozytywnie a to dlatego, ze jest zgoda w Zarzqdzie i 

sq osoby na ktore moge liczye. Sq to osoby kompetentne, ktOre wspierajq nasze 

dzialania. Dzickujc Pani Sekretarz a w szczegolnoki Pani Skarbnik bo to tez 

sukces Pani Skarbnik, ze przetrwali§my kolejny rok a nie sq to lata lekkie. Ja bym 

powiedzial, ze to sq lata jedne z trudniejszych bo coraz wiecej kompetencji sic 

przekazuje samorzqdom ale niestety za tym nie trafiajq §. rodki. Tu wlagnie mam 

na mygli o§wiate , gdzie powiat musi dokladae ok 4 min zi rocznie. Dzickujc 

bardzo Panu Komendantowi Panstwowej Strazy PoZarnej za wspolpracy, Panu 

Komendantowi Policji, dzickuje inspekcjom. W sposob szczegolny chcialbym 

podziykowae Pani redaktor Izabeli Kobie, ktora dzig jest z nami, ktora rzetelnie 

przedstawia prace Zarzqdu jak i Rady. Musze odnie§e sic jeszcze do Paristwa 

radnych z klubu PiS, powiem tak, wyglada to nie2.1e, rok temu Panstwo 

glosowalikie przeciw. W tym roku sic wstrzymalikie, takze obiecuje Panie 

Przewodniczqcy, ze bedziemy wszystko robili Zeby§cie za rok zaglosowali za 

absolutorium dla Zarzqdu. Juz pewnie tematu dzialki nie bydzie. Nie ma z nami 

to tez Pana Roberta Gajdy. TeZ chcc mu szczegolnie podziekowae bo nasz szpital 

wyglqda coraz lepiej. Sq zatrudniani nowi specjaliki. Jest duzo pozytywnych 

opinii, tym bardziej w tym trudnym czasie kiedy ten szpital musi prowadziO. To 

jest du2a pomoc dla powiatu pultuskiego. To wla§nie Pan doktor podjql sic 

prowadzenia tego szpitala i coraz wiccej mamy takich opinii od os6b ktore z niego 

korzystajq, ze jest coraz lepiej. Nie wiem, je§li kogo§ pominqlem to przepraszam. 

Dzickujc w6jtom powiatu pultuskiego, jak i Panu Burmistrzowi bo wspolpraca 

niezale2nie od opcji politycznych uklada sic bardzo dobrze. Moze z jednq gminq 
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tylko dobrze bo wspomnialem, Ze nie bylo tej dokladki do FOGR-u ale bcdziemy 

pracowae, bedziemy rozmawiae z Panem Wojtem, Zeby mote przy przyszlych 

inwestycjach to gmina te2 pare ziotych do inwestycji, ktore bcdq realizowane w 

gminie Gzy doloZyla. Take jeszcze raz serdecznie dziekuje." 

Przewodniczqcy Rady zarzqdzil 5-cio minutowq przerwc. Po przerwie 

Przewodniczqcy wznowil obrady. 

Ad. 18 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr X111/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

30 grudnia 2019r. 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 

Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r. i zarzqdzil glosowanie nad 

jej podjeciem. 

Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XVIII/129/2020 zostata podjgta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecnych bylo dwoje radnych. 

Ad. 19 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Wobec braku pytan Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjeciem. 
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Za glosowalo 	15 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XVIII/130/2020 zostala podjyta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecnych byto dwoje radnych. 

Ad. 20 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady 

Powiatu na rok 2020. 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, i.2 cyt. „KaZda komisja proponowala plan 

do projektu uchwaly. Czy do projektu uchwaly sq jakie§ propozycje?" 

Wobec braku pytaii Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020 i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	16 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	- 

Uchwala Nr XVIII/131/2020 zostai'a podjvta. 

Podczas glosowania na Sali nieobecna byla jedna radna. 

Ad. 21 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Sprawozdania z dzialalnoki komisji stalych Rady Powiatu w Pultusku 

za 2019 rok. 

Radni nie zglosili uwag. Sprawozdania zostaly przyjete. 

Ad. 22 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzgdku 

obrad Informacja na temat prac Zarzqdu Powiatu i realizacji uchwal Rady 

Powiatu. 

Radni nie zglosili uwag. Informacja zostai'a przyjcta. 
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Ad. 23 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Informacja na temat uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu. 

Radni nie zglosili uwag. Informacja zostala przyjgta. 

Ad. 24 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

obrad Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

WO Gminy Obryte p. S. Mroczkowski- poinformowal, iz cyt. „dziekuje Panie 

Przewodniczqey, Szanowni Radni, Szanowni go§cie mote na poczqtku powiem 

pare slow. Jestem wojtem przez niecale 2 lata. Jak to rozmawiali§cie o 

inwestycjach, ja dopiero w to wchodze ale troszeczke jut sic orientujc. W 2019r. 

skladali§my du2o na inwestycje odno§nie dofinansowania na infrastrukture 

drogowq. Wnioski skladali§my do Wojewody, do Pana Marszalka i powiem tak, 

dwa razy wniosek zloony odno§nie drog samorzqdowych, wniosek zostal 

dwukrotnie odrzucony. Wniosek formalnie przeszedl. Nie wiem czemu nie 

dostali§my bo akurat Winnica, Gzy i Swiercze dostaly dwa razy, my nie. To jest 

jedno, tej kwestii nie mam do tej port' wyja§nionej, jestem bezpartyjnym wojtem 

no ale nie wiem dlaczego tak jest. Druga kwestia pomoc, ktOrq. otrzymujemy to 

najwicksza z Urzedu Marszalkowskiego. Chyle czola Panu Marszalkowi i kwestia 

wspolpracy z Panem Starostq. Chcialbym podzickowae za ten rok, w imieniu 

moim a take radnych gminy Obryte i mieszkaticow gminy Obryte bo zaczcli do 

mnie przychodzie i mow* w kolicu cos sic dzieje, cos sic robi na tych drogach 

powiatowych bo dawno sic nic nie dzialo i drogi vvyglqdajq fatalnie. Dzickuje 

bardzo bo z powiatu pultuskiego na gming idq trzy bardzo dune inwestycje. Koszt 

inwestycje to jest 9 min zl. to jest bardzo duzo. To jest droga Obryte-Grodek, 

kosztorys jest na 5 950 000z1, dofinansowania 3 600 000zl, z Urzedu 

Marszalkowskiego od Pana Marszalka, to jest 60% dofinansowania. To jest 

bardzo du2o. Druga inwestycja tj. Gostkowo, czyli tzn. Kanal Zambski , budowa 

mostu z kilometrem drogi w strong Ciolkowa. Kosztorys to 2 200 000z1, 
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dofinansowania jest 1 000 000z1 z Ministerstwa Infrastruktury tj. 45% 

dofinansowania. Trzecia droga z FOGR, czyli tez od Pana Marszalka tj. 

w Obrytem w strong Bartodziej. To jest 700 metrow, kosztorys 600 000z1 z czego 

dofinansowanie tj. 250 000z1. Wklad Gminy Obryte to 150 000zI, reszta po 

stronie powiatu. Wklad gminy Obryte do inwestycji drogowej tzn. mostowki, 

czyli Kanal Zambski to 250 000z1. Bardzo chcialbym podziekowae radnym, 

ktOrzy glosowali za budZetem. Za to, ze glosowali, ze nie wstrzymali sic od glosu 

2eby te inwestycje byly na terenie gminy Obryte. Bardzo dzickuje za to, 

szczegolnie Panu Starokie, szczegolnie za to, ze mnie wspiera, ze gmina Obryte 

jest wiodaca. SzczegOlne podziekowania chcialbym zlo2ye Pani radnej Emilii 

Gaseckiej czlonkowi Zarzadu, ktora walczy o te drogi i zawsze m6wi: jedziemy 

do Warszawy, jedziemy walczye o te dofinansowania i zawsze raz w miesiacu 

musimy sic pokazae 2eby o nas nie zapomnieli. Dzi§ sa imieniny Pani Emilii, 

chcialbym jej Zyczye wszystkiego dobrego i Zeby dalej o nas tak dbala, o nasza 

gminc i nasz powiat, Zeby inwestycje byly i Zeby ka2dy byl zadowolony bo 

inwestycje drogowe i infrastruktura jest najwa2niejsza. Nie tylko Wojt ani radna, 

ani Pan Starosta je2d2a tymi drogami ale mieszkancy powiatu pultuskiego. 

Dzickuje §licznie" 

Radna E.Gasecka- poinformowala, iZ cyt. „jestem wzruszona powiem szczerze 

bo dla mnie to jest taka historyczna chwila, kiedy WO Gminy Obryte dziekuje 

mi za jakiekolwiek inwestycje ale tak jak Pan Wit powiedzial, dobrze, ze jest 

bardzo dobra wspOlpraca bo naprawde jest bardzo dobra wspolpraca micdzy 

wOjtem i powiatem, migdzy radnymi. Tak jak Pan Wojt powiedzial, nie radna 

jeZdzi, nie w6jt jeMzi drogami. Je2d2q mieszkalicy i to dla mieszkancow 

powinni§my czasami nie patrzee na slowa, nie patrzee na opcje polityczne, tylko 

ik do przodu, Zeby te nasze gminy i powiat stawal sic coraz pickniejszy i 

funkcjonalny. Dziekujc bardzo." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, j2 cyt. „ja mam do Pani Skarbnik takie 

pytanie, je§li chodzi o dochod powiatu, czy on sic zmniejszyl w zwiazku z 

wplywem z podatkOw ze wzgledu na stan epidemii. Pytanie, czy Pani ma ju2 
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szacunkowe dane dotyczqce strat w przychodach? Czy to dotknie i w jakim 

stopniu powiat pultuski? My§le, ze Pani na bieZqco monitoruje te sytuacjc, 

przynajmniej rzqd wielkoki" 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, i2 cyt. „tak, to prawda. 

Powiem tak, odczuwamy kazdego dnia, 2e tych §rodkow jest troche mniej. Trzeba 

walczye o wszystkie pieniqdze. Bedzie troszke mniej tych pieniqZkow. 

Najbardziej odczuli§my kwiecien, bo w kwietniu byl duty ubytek, nawet bylam 

bardzo zaskoczona i kilkukrotnie sprawdzalam przelew je§li chodzi o udzial w 

podatku i to byly wplywy mniejsze o 438 825z1. Takze dla nas to duty ubytek. 

Je§li chodzi o dochody bie2qce, takie wlasne z tytulu oplat komunikacyjnych, 

geodezyjnych to rownie2 ten kwiecien byl najtrudniejszy bo to 159 tys. zl. Maj 

jest ju2 troszeczky lepszy, dlatego ze ju2 troszke sic otworzyli§my na zewnqtrz, 

przychodzq interesanci wiec mam nadziejc, ze tak tragicznie nie bedzie ale to jest 

ok 600 tys. zl na razie ten ubytek, tak jak obserwujemy. Dla nas jest to du2o." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „dziekuje bardzo, tak my§lalem ze 

dobry skarbnik musi o tym wiedziee. Jegli Pan Przewodniczqcy pozwoli to 

otrzymali§my wsparcie, je§li chodzi o fundusz inwestycji tj. wsparcie samorzqdu 

w zwiqzku z COVID-19. Otrzymali§my tak jak to podajq zrodla rzqdowe 1,2 min 

zl dofinansowania a to zaleZy od wielkoki inwestycji. Teraz znowu chce jakby 

podae dowod bo 1,2 min zl to oczywi§cie cieszy ale chce powiedziee, ze gmina 

uzyskala kwote 3,2 min zl. Gmina Pokrzywnica- 1,1 min zl , Gmina Winnica- 1,1 

min zl." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Winnica mniej." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iz cyt. „takq mam informacje. Generalnie 

Pokrzywnica ma kwote 1,lmln zl, to jakby niewa2ne, ja nie dyskutujc nad 

kwotami, do czego ja zmierzam , powiem ze np. Powiat Przasnyski uzyskal 6 min 

zl takiego wsparcia rzqdowego. Jakby to §wiadczy te2 o tym, 2e jakby potwierdza 

tc hipoteze, ktorq postawilem na poczqtku. 0 czym zawsze mowimy, 2e sq to 

budZety zbyt zachowawcze, ze mo2e trzeba zwickszye aktywno§e naszq je§li 

chodzi o pozyskiwanie §rodkow na inwestycje. Bo je2eli porOwnujemy sic do 
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gminy Pokrzywnica, z calym szacunkiem oczywiScie do gminy Pokrzywnica ale 

taki jest poziom inwestycji tj. 12 km w powiecie pultuskim i 12 km w gminie 

Pokrzywnica, jeSli chodzi o inwestycje drogowe. Wiec to jakby potwierdza tylko 

regulc, ze jednak bye mote, a nawet na to wskazuje, ze bye mote to aktywnoge 

Panie Starosto trzeba zwickszye. Wracajqc oczywi§cie do bud2etu, bye mote 

bardziej trafne inwestycje wybierae. Natomiast skala porOwnawcza daje tez takie 

mam nadzieje dla Palistwa por6wnania. Patrzqc natomiast na strate powiatu 

pultuskiego 600 tys. zl, pozyskaliSmy 1,2 mln zi to te2 jest taka dla powiatu przy 

niskich dochodach, nie tak jak w gminach, jest to spora strata 600 tys. zi 

w zwiqzku z COVID-19." 

Skarbnik Powiatu p. R. Krzy2ewska- poinformowala, iz cyt. „je§li mozna to 

powiem tak, jeSli chodzi o gmine Pultusk, to gmina Pultusku otrzymala ponad 3 

mln zi w tym rozdaniu z tego funduszu inwestycji samorzqdowych. Pokrzywnica 

ponad 1 mln zi z tym, ze Pokrzywnica jest liderem w projekcie „odnawialne 

Zrodla energii" i ten projekt byl na 12 mln A Take to jeden projekt, my teZ 

uczestniczymy w tym projekcie..." 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „ja rozumiem, ja nie mowie, ze to 

jest Zle czy dobrze. Tylko chodzi o poziom inwestycji i jakby skalc bud2etu" 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „tak, takie bylo 

kryterium podzialu tych Srodkow. Gmina Pultusk rownieZ skorzystala z tego, ze 

realizujq wieloletni projekt i wielomilionowy wiec mote powinni§my czOciej bye 

liderem. Bo juZ liderem jegli chodzi o bucl2et i pomysly jesteSmy ale mote jeszcze 

w jakim§ zadaniu bySmy byli liderem." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, iz cyt. „z tym zadluzeniem to jest tak, ze 

wiemy ze gdyby nie te 20 mln z1 to byloby jeszcze mniej, jeszcze te moZliwoSci 

bylyby wieksze. Akurat w tamtej chwili dobrze, ze to uregulowaliSmy. Ja mam 

jeszcze jedno pytanie Panie Przewodniczqcy, je§li Pan pozwoli. Wiem, ze odbyla 

sic taka wizja na ulicy Sosnowej i ul. Tartacznej na Poplawach. Jakie sq efekty 

tych rozmow? Bo wiem, 2e byl Pan Starosta i Pan radny Kisiel, byli dyrektorzy 

drug, gminy Pultusk i powiatu pultuskiego. Czy jaka§ decyzja zapadla w tej 
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sprawie 2eby tam nie bylo jeziora?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „byla taka wizja, jak Pan radny 

wspomnial. Jest to droga gminna. Rozmawialikny o tym jak porn& gminie ten 

problem rozwiazae. Jest taka moZliwoge Zeby wykonae kolektor w pasie drogi 

powiatowej. Na dzien dzisiejszy taki wstcpny projekt mial wykonae Pan Dyrektor 

Zarzadu DrOg Powiatowych ale zapoznal sic z infrastruktura, ktora jest 

wbudowana w tym poboczu i po prostu powiedzial, ze on sobie z tym nie poradzi. 

Prawdopodobnie zabezpieczymy kilka tysiccy zlotych na taki projekt tego 

kolektora, zaprojektujemy i wtedy mote uda sic ten problem rozwiazae." 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „z tego co sic orientowalem w 

sprawie to teZ jest chyba taka moZliwo§e przekopu, wykonania takiego przepustu 

przez nasza ulicc powiatowa." 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „niestety nie, bo zalejemy po drugiej 

stronie posesje." 

Radny K. Lachmaliski- poinformowal, i2 cyt. „bo taki byl pomysl, pamictam 

sprzed roku, czy dwoch lat, rzeczywigcie Pan mowil, 2e kolektor wzdl-u2 

ul. Tartacznej. Bye mote to rozwiqzaloby problem. Ten problem pewnie 

wystcpuje rownieZ na innych ulicach, wicc my§lc, ze to byloby dobre 

rozwiazanie." 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „tak naprawdc to dopiero teraz mozna te 

inwestycje realizowae, kiedy jest w budowie kolektor w ul. Bartodziejskiej bo tak 

to nie bylo gdzie tej wody odprowadzie bo bykny zalali kolejna ulicc. MyMe, ze 

w ciagu kilku miesiecy taki projekt zostanie wykonany. Wtedy juz realizacja, bo 

tak uzgodnilikny, bedzie po stronie gminy." 

Radny W. Kaczmarczyk — poinformowal, iz cyt. „ja my§le, ze konieczna jest 

wspolpraca gminy i powiatu, poniewa2 drogi zarowno gminne, jak i powiatowe 

nierozerwalnie lacza sic ze sobs. Taki przekop, czy przepust ju2 funkcjonuje ale 

jego funkcjonowanie tez jest uzaleznione od wielkoki wody, ktora ma nim 

przeplynge. Wiadomo, ze przy duZych opadach to nie jest w stanie Zaden przepust 

odprowadzie tej wody. Tutaj przy realizacji tego projektu, kt6ry mowimy 
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ul. Bartodziejskiej jest proponowana przepompownia, ktora automatycznie 

bedzie przepychala tc ograniczonq ilo§e wody ale ona sobie z tym poradzi." 

Radny K. Lachmatiski- zapytal cyt. „na ulicy Bartodziejskiej?" 

Radny W. Kaczmarczyk — poinformowal, iz cyt. „z ul. Bartodziejskiej przez 

ul. Tartacznq i tarn w strong tych poi. Jakok tych wod, ktore sq odprowadzane tee 

nie do kolica jest taka naturalna Zeby moZna bylo jq odprowadzae bezpo§rednio 

na lqki. Juz byly klopoty, juz byly skargi, juz byly odwolania od tego, ze tym 

rowem przeplywa woda, ktora nie spelnia lub spelnia warunki. Potrzebne sq 

specjalistyczne urzqdzenia, ktore 1)04 czykily po drodze to wodc Zeby ona po 

prostu wspierala lqki, a nie zanieczyszczala, czy zalewala jakimi§ drogowymi 

zanieczyszczeniami." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Paristwo, Panie Starosto, 

16 maja 2020r. w zwiqzku z wejkiem w Zycie ustawy o zmianie niektOrych ustaw 

w zakresie dzialan oslonowych w zwiqzku z rozprzestrzenianiem sic wirusa 

SARS-COV-2 i nowelizacjq, ustawy o funduszu przewodow autobusowych o 

charakterze uZytecznoki publicznej, zostala zwickszona stawka doplat z 1z1 do 

3z1. Czy powiat robil cos w tej sprawie? Czy skorzystal z tej zwickszonej stawki?" 

Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „ powiat skorzystal, ziozyl wniosek" 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „jak ten wniosek? bo to chyba 

8 czerwca br. bylo rozpatrywane. Czy zostal pozytywie rozpatrzony?" 

Starosta Pultuski- odpowiedzial cyt. „jeszcze nie ma rozstrzygniccia. Bcdzie 

rozpatrzony w sierpniu z tego co mnie informowal Pan Dyrektor Balcerowski." 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „W zwiqzku z tym, 

ze my juz mieli§my umowc na dofinansowanie przewozow autobusowych, 

zloZyli§my tylko korektc wnioskow w zakresie kwoty. Zamiast 1 zl jest 

moZliwo§e pozyskania 3 zl. A pewnie Pan radny mowi o tym, Ze zostaly 

rozpatrzone wnioski tych samorzqdow, ktore w ogole wcze§niej nie skladaly 

wnioskow." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „to wnioski na nowe linie." 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „Tak, to na nowe 
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linie to zostaly rozpatrzone ale my mamy ju2 linie opracowane. Sprawdzajg sic, 

co prawda, tak jak Pan Starosta mowil, jest malo chgtnych do jazdy. Wystqpiligmy 

wylqcznie o korekte, o zwickszenie tych grodkOw." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „rozumiem, dzickujc. Do Pana 

Dyrektora Urzedu Pracy mam jedno pytanie jeszcze. Ja wiem, ze Pana meczc ale 

taka nasza rola. Jak zmienila sic sytuacja w zwiqzku z przyznawaniem poZyczek 

dla przedsicbiorcow ? Jak szybko sq rozpatrywane od ostatniego czasu?" 

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku p. W. Chrzanowski-

poinformowal, iz cyt. „Prosze Paristwa, sytuacje mamy opanowanq.. Z poczqtku 

mo2na powiedziee, ze nie mogli§my sobie dae rady ze wzglcdu na szybki splyw 

wnioskow. Dzig dzicki powolaniu dwoch zespolow i pracy do godziny nawet 

22.00 przez wiele dni, opanowaligmy poZyczki. Teraz wickszy problem sprawiajq 

nam pozostale wnioski, czyli wsparcie dla firm, ktore zatrudniajq pracownikow 

jak teZ dla jednoosobowych dzialalnoki. Ale to ju2 nie sq. takie ilogci jak 

poprzednio. Mniej wiccej ale to ju2 z glowy podajc to liczbc, to wniosk6w na 

poZyczki bylo w granicach 2300, a tych jest ok 500. Jest przy nich wiccej pracy, 

kaZdy wniosek wymaga wiccej pracy Zeby go zrealizowae, natomiast radzimy 

sobie z tym." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dzickuje bardzo za informacjc. 

Jako, ze nie bylem na komisjach i nie moglem zadawae pytati to poprosze o ten 

czas trochc dluszy. Pan Starosta nas informowal, teraz w przerwie teZ 

informowal, ze niedlugo rusza remont ul. Tysi4clecia, to pewnie bcdzie na dniach. 

W zwi4zku z tym mam pytanie, ewentualnie pro§bc do rozpatrzenia. Kiedy§ 

zwracalem uwage, 2e to §cieZka rowerowa, ktora tam powstala jest dosye w4ska 

po jednej stronie. Czy bcdzie moZliwoge wl4czenia pasa rowerowego w jezdnie, 

czy ju2 nie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie jest to przewidziane." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, i2 cyt. „nie jest przewidziane i nie moZna 

tego dolqczye? Nie bylo to brane pod uwage? 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie, nie bylo to brane pod uwage." 
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Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „czy rondo bcdzie przebudowane? 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „tak, bedzie przebudowane." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „w zwiqzku z tym, ze Pan radny 

Brodzki juz od kilku Sesji probuje doprosie sic o polqczenie tych §cie2ek, mam 

wraZenie, ze chodzi o te rondo. Mam pro§be Zeby przy projektowaniu tego ronda 

ewentualnie Zeby powstal przejazd rowerowy z ulicy Jana Pawla w strong 

ul. Tysiqclecia. Wtedy pokczy sic, to bedzie bezpieczne bo Pan Przewodniczqcy 

zwrOcil uwagc na ostatniej Sesji, ktorq oglqdalem, na bezpieczenstwo. Z tym, ze 

w tej chwili rowerzyki muszq przed rondem zjechae na jezdnic wicc to jest 

bardziej niebezpieczne niz zbudowanie przejazdu rowerowego, ktory jest na ul. 

Jana Pawla i mozna zrobie to rownieZ na ul. Mickiewicza, czy w stronc 

ul. Tysiqclecia. To taka ewentualna pro§ba, je§li moZna by bylo to uwzglcdnie. 

Jednocze§nie taki wniosek skladam w zwiqzku z tym co juz dzi§ wspomnialem o 

rozpoczccie jak najszybciej prac nad zmiang uchwaly dotyczq.cej wynagradzania 

rodzin zastcpczych. Tu jest pelna zgoda, jakby udalo sic to szybko zrobie i te 

kryteria rozszerzye 2eby te2 zachccie inne rodziny, to bylbym bardzo wdzicczny. 

Mam pytanie jeszcze do Pana Starosty w zwiqzku z uchwalq Nr XVI/116/2020 

w sprawie vvyraZenia zgody na wniesienie wkladu pienicZnego do spolki Szpital 

Powiatowy w Pultusku, co dzieje sic w tej sprawie? Czy tarn cos sic dzieje? Bo z 

tego co wiem, to mialy bye jakie§ wnioski skladane do sqdu w tej sprawie, czy 

byly skladane, czy nie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „pozew zostal zlo2ony, trafil do Sqdu w 

Bialymstoku, bo tam jest Wydzial Gospodarczy. Z tego co wiem, to na dniach lub 

juz, zostala wyznaczona pierwsza rozprawa." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „jest wyznaczona, tak?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „chyba tak, zostali§my powiadomieni, 

musialbym zapytao Pana Mecenasa, Wry ty sprawc prowadzi. W tym wniosku 

wnioskujemy o odszkodowane 360 tys. zl." 

Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „je§li chodzi o 

uchwalc w sprawie podniesienia kapitalu to zostala ona juz w czcki wykonana, 
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poniewa2 okregala trzy terminy tj. 250 tys. zl w pierwszym terminie do konca 

kwietnia 2020r., 200 tys. zl do kolica czerwca 2020r. i 200 tys. zl. do 31 

pa2dziernika 2020r. take w 2/3 mamy te uchwalc wykonanq. Dzickuje." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „ostatnie pytanie do Pana Starosty 

ile w tym roku zostalo zlo2onych juz wnioskow na dofinansowanie chocia2by 

drog?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „w tym roku nie zostal ogloszony na razie 

ani jeden nabOr. Pan Wojewoda jak i Pan Marszalek jeszcze takich naborow nie 

oglosil. 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „czyli nie bylo jeszcze?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, iz cyt. „nie bylo, z tego co wiem, to na poczqtku 

lipca lub sierpnia od Pana Wojewody ukazujq sic nabory z funduszu drog 

samorzqdowych a nastepnie w pa2dziemiku ukazuje sic FOGR u Pana Marszalka 

a tzn. mostowka zawsze sic pojawia w styczniu." 

Radny M. Cichowicz- zapytal cyt. „ale odrzucone jakie§ wnioski byly w tym roku, 

czy nie?" 

Starosta Pultuski- poinformowal, i2 cyt. „rok temu skladali§my a w tym roku 

zostal rozpatrzony i jeste§my na likie rezerwowej. To jest droga na odc. Kacice-

Pokrzywnica." 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „dzickuje bardzo, to wszystko." 

Radny M. Barszcz- poinformowal, iz cyt. „w zwiqzku z tym, 2e mowimy duzo o 

gminie Obryte i o infrastrukturze, to oby nam sic bezpiecznie je2dzilo, jest tutaj 

kilka os6b z gminy Obryte. W zwiqzku z tym prosilbym Pana Staroste 2eby 

powycinal pobocza w relacji drogi Pultusk-Wyszkow i ewentualnie je§li istnieje 

taka mo2liwo§e to w lesie sq krzaki pod liniq energetycznq. Najprawdopodobniej 

jest dwoch operatorow. Jedni wycieli spod tej linii a drudzy nie. Niestety jest to 

jakie§ zagro2enie, gdyby byla taka mo2liwo§e, to prosilbym o interwencje w tej 

sprawie. Dziekujc" 

70 



Ad. 25 

Przewodniczqcy zarzgdzil przystapienie do realizacji kolejnego punktu porz4dku 

obrad Zamkniecie Sesji. 

Przewodnicmcy Rady- poinformowal, iz cyt. „porz4dek obrad dzisiejszej Sesji 

zostal wyczerpany ale prosze jeszcze nie vvychodzie. Dzickuje wszystkim 

serdecznie za uczestnictwo. Jeszcze raz gratuluje Zarz4dowi uzyskania 

absolutorium i formalnie zamykam osiemnast4 Sesje Rady Powiatu w Pultusku." 

Na tym protokol zakonczono. 

Sesja zakonczyla sic o godz. 13.50 

Protokolowala: 	 Przewodniczyl obradom: 

Martyna Laskowska 	 T usz Nalewajk 

1256,5eL 
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