
Protokół nr VI/07

VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 marca 2007r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – Pan Czesław Czerski  - dokonał otwarcia VI

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku wypowiadając formułę „Otwieram Sesję Rady Powiatu”.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec

ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  17  Radnych  stanowi  quorum  pozwalające  na

podejmowanie  prawomocnych decyzji  i  uchwał.  Przewodniczący powitał  Radnych Rady

Powiatu, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. 

Ad.2

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji punktu drugiego porządku obrad –

Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad?

Starosta – poinformował, że podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Pułtusku

zostały omówione i uzyskały pozytywna opinię następujące tematy:

– Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim,

– oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim.

Starosta  poinformował,  że  ze  względu  na  brak  opinii  Powiatowej  Rady  ds.  Osób

Niepełnosprawnych w Pułtusku, wymaganej zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

tematy te nie zostały umieszczone w porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku .

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 



4. Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Przyjęcie  sprawozdania  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2006. 

6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  realizacji  projektu  edukacyjnego

popularyzującego  wiedzę  o  Marszałku  Józefie   Piłsudskim  pt.   „Z  przeszłością  w

przyszłość” 

7.Podjęcie  uchwały w sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego

Rzecznika Konsumentów za rok 2006. 

8.  Podjęcie  uchwały w sprawie:  zapewnienia  środków budżetu  Powiatu  Pułtuskiego  na

realizację  projektu  „Zwiększenie  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do zaciągnięcia

zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31

lipca 1990r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31

lipca 1990r.

16. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty.



Ad. 3

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji  punktu  trzeciego porządku obrad

Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 
Przewodniczący - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące protokołu V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządzi głosowanie nad przyjęciem protokółu

V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Protokół nr V/07 Sesji Rady Powiatu w Pułtusku został przyjęty. 

Ad. 4

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie interpelacji.

Radna K. Estkowska – ponownie poruszyła kwestę  budowy ronda na skrzyżowaniu ulic:

Tartaczna, Wyszkowska, Grabowa. Poinformowała, że otrzymała ustną informację, iż koszt

wykonania  koncepcji  ronda  wynosi  ok.  7.000zł.  Radna  uważa,  że  gdyby  powstała

dokumentacja  byłby  to  dobry  punkt  zaczepienia  do  kontynuacji  inwestycji.  Radna

podkreśliła,  że  skrzyżowanie  jest  bardzo  niebezpieczne  i  budowa ronda  jest  niezbędna.

Dlatego też po raz kolejny wnioskowała  o przygotowanie dokumentacji. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący

poprosił  Przewodniczących  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu  o  przedstawienie  opinii  o

projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  i  Promocji   –  Pan  Wiesław  Barkała  -

poinformował, że Komisja Polityki Regionalnej i Promocji na posiedzeniu w dniu 20 marca

2007r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy będące  przedmiotem VI  Sesji  Rady Powiatu  w

Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Pani Krystyna Estkowska -  poinformowała,



że  Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  20  marca  2007r.   pozytywnie

zaopiniowała  projekty  uchwał  będące  przedmiotem  obrad  VI   Sesji  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Pan Wojciech Żukowski – poinformował, że

Komisja Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 21 marca 2007r. pozytywnie zaopiniowała

tematy będące przedmiotem obrad  VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Andrzej Dolecki – poinformował, że

Komisja Budżetu i Finansów obradowała na dwóch posiedzeniach komisji tj. w dniach 21

marca 2007r.  i 30 marca 2007r.

Dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad VI

Sesji Rady Powiatu.

Ad. 5

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Przyjęcie  sprawozdania  o  stanie  bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2006. 
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali informację na piśmie. Zapytał czy  ktoś

z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania  o

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie służbowym Komendy Powiatowej

Policji w Pułtusku w roku 2006.

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie służbowym

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w roku 2006 zostało przyjęte. 

Ad. 6

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  realizacji  projektu  edukacyjnego

popularyzującego  wiedzę  o  Marszałku  Józefie   Piłsudskim pt.   „Z przeszłością  w

przyszłość.



Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VI/47/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta. 

Ad. 7

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad:

podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego

Rzecznika Konsumentów za rok 2006. 

Przewodniczący  poinformował,  że  ww.  sprawozdanie  zostało  przekazane  Radnym  na

piśmie.

Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VI/48/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący  -   zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad:podjęcie uchwały w sprawie: zapewnienia środków budżetu Powiatu Pułtuskiego

na  realizację  projektu  „Zwiększenie  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców

powiatu pułtuskiego”.
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VI/49/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta. 



Ad. 9

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu  porządku obrad

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Pułtusku  do

zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy.
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VI/50/07 Rady Powiatu w Pułtusku  została podjęta. 

Ad. 10

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2007.
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Radny – K. Łachmański -   poinformował,  że ukazało się orzeczenie Sądu Najwyższego

zgodnie z którym  pracującym przy maturach należy się wynagrodzenie takie jak za godziny

ponadwymiarowe.

Radny zapytał  czy  w  regulaminie  nie  powinien  zostać  zawarty  zapis,  że  nauczycielom

pracujących  w  komisjach  maturalnych  będzie  wypłacane  wynagrodzenie  takie  jak  za

godziny  ponadwymiarowe.  Radny  proponował,  aby  taki  zapis  został  zawarty  w  pkt  7

Regulaminu. 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  –  p.  W.  Gregorczyk  –

poinformował, że Sąd Najwyższy jednoznacznie uznał, że praca  nauczycieli w komisjach

maturalnych ma charakter pracy dydaktycznej i w związku z tym wynagrodzenie oblicza się

tak  jak  za  godziny  ponadwymiarowe,  jeżeli  będzie  się  ona  rzeczywiście  odbywała  w

godzinach  ponadwymiarowych,  tj.  poza  godzinami,  które  są  w  rozkładzie  zajęć

tygodniowych przypadają  nauczycielowi.  Dyrektor  Gregorczyk zaproponował,  aby przed

wprowadzeniem ww. zapisu do Regulaminu, poczekać na stanowisko Ministerstwa Edukacji

Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 



Radny – K. Łachmański – zapytał, czy po wejściu w życie stosownych przepisów, zmiana

do uchwały zostanie wprowadzona jeszcze przed maturami?

Starosta – odpowiedział , że Zarząd Powiatu na pewno podjemie inicjatywę w tym zakresie.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

Za 15 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała nr VI/51/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta. 

Ad. 11

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007r.
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 

Uchwała nr VI/52/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta. 

O godzinie 14.45 Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Ad. 12

O  godzinie  14.55,  po  przerwie,  Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji

następnego  punktu  porządku  obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  powołania  Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. 
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 



Uchwała nr VI/53/07 Rady Powiatu w Pułtusku  została podjęta. 

Ad. 13

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu. 
Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 

Uchwała nr VI/54/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta

Ad. 14

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do

31 lipca 1990r.
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  dot.  obowiązku  powiadomienia  Skarbnika

Powiatu – Pani Krystyny Rzepnickiej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 

Uchwała nr VI/55/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta

Ad. 15

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji następnego punktu porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do

31 lipca 1990r.



Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  dot.  obowiązku  powiadomienia  Sekretarza

Powiatu – Pani Małgorzaty Pajewskiej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 

Uchwała nr VI/56/07 Rady Powiatu w Pułtusku została podjęta

Ad. 16

Przewodniczący  -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący zapytał czy  ktoś z Radnych, chciałby zabrać głos w powyższej sprawie?

Wobec braku pytań Przewodniczący  zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji.  

Za 14 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Był nieobecny na sali. 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 17

Przewodniczący  -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  poprosił  o  udzielenie  odpowiedzi  na  interpelację  Radnej  Krystyny

Estkowskiej, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Pana Kazimierza Strzyżewskiego.

Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych – p. Kazimierz Strzyżewski – poinformował, że odbył

kilka  rozmów  z  Dyrektorem Departamentu  Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskiego  w

Warszawie.  Dodał,  że  zgodnie  z  dokumentacją  MZDW  planowane  jest  wykonanie

skrzyżowania ulic Wyszkowskiej, Grabowej oraz Tartacznej z przejściami dla pieszych oraz

wyznaczonymi azylami. 



Przypomniał, że w 2004r. została wykonana analiza skrzyżowania pod względem projektu

ronda, która została zaakceptowana przez Bank Światowy oraz Instytucje Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego - skrzyżowanie spełniało warunki. Jednak takie rozwiązanie nie znalazło

się w dokumentacji – w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Ewentualna zmiana

dokumentacji  jest  możliwa  tylko  na  własny  koszt,  niezależnie  od  tego  czy  będzie  to

skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną czy też skrzyżowanie typu rondo.  

Dyrektor  poinformował,  że  w  następnym  tygodniu  jest  umówiony  na  spotkanie   z

Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i  jeśli  spotkanie przebiegnie pomyślnie,  istnieje

możliwość założenia sygnalizacji  świetlnej.  Koszty opracowania koncepcji  będzie musiał

ponieść powiat. 

Ad. 18

Przewodniczący -  zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu  porządku obrad

Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radna I. Sosnowicz – Ptak – przypomniała, że w dniu 11 listopada 2006r. na Sesji Rady

Powiatu  w  Pułtusku  zgłosiła  interpelację  nt.  ulicy  Nasielskiej.  Głównie  dotyczyła  ona

usunięcia uschniętych drzew przy ww. ulicy, naprawy nawierzchni oraz  chodnika. Radna

poinformowała,  że  w  związku  z  jej  interpelacją  w  dniu  3   stycznia  2007r.  zostało

zorganizowane  spotkanie,  w  którym  udział  wzięli:  p.  Teresa  Materek  –  dyrektor

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p. Krzy sztof Kondraciuk –

zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p. Stefan

Perzanowski  –  dyrektor  Rejonu  drogowego  Wołomin  –  Nowy  Dwór  Mazowieckiego

Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  oraz  p.  Janusz  Ulatowski  –  dyrektor  Departamentu

Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Następstwem spotkania było usunięcie suchych drzew z ul. Nasielskiej.  Ponadto na ręce

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynęło pismo z Mazowieckiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich, w którym zawarta jest informacja, że zostały uruchomione procedury

przetargowe  na  wykonanie  dokumentacji  drogi  wojewódzkiej  nr  571,  obejmującej  ulicę

Nasielską w Pułtusku oraz przejście przez miejscowości Płocochowo i Jeżewo na terenie

gminy Pułtusk.  Przewidywany termin  wykonania  dokumentacji  to  styczeń 2008r.  Radna

poinformowała,  że  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  Mazowieckich  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich proponuje współpracę ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta

przy realizacji zadania w latach 2008-2009.



Radna K. Estkowska – zwróciła się z wnioskiem aby na posiedzeniach komisji stałych Rady

Powiatu została omówiona sprawa wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. 

Ponadto  Radna  dodała,  że  drąży  sprawę  ronda,  ponieważ  jest  to  bardzo  niebezpieczne

skrzyżowanie  i  nie  przekonuje  Radnej  do  końca  opinia,  iż  rondo  w  tym miejscu  jest

niepotrzebne. Poniekąd zrozumiałym jest, że MZDW nie chce “wchodzić” w tą sprawę ze

względu na nieuregulowane sprawy własnościowe, jednak każde rozwiązanie jest dobre –

niezależnie , czy będzie to rondo , czy też sygnalizacja świetlna. 

Starosta  -  poinformował,  że wykonanie koncepcji  ma sens wówczas jeżeli  Mazowiecki

Zarząd Dróg Wojewódzki ją  zaakceptuje.  Dlatego też uważa, że w pierwszej  kolejności

należy tę sprawę uzgodnić z ww. jednostką. 

Starosta  dodał,  że jeśli  powiat  będzie miał  w zakresie obowiązków uregulowanie  spraw

wywłaszczeniowych,  wówczas  nie  wyrazi  na  to  zgody.  Takimi  sprawami  powinien

zajmować  się  zarządca  drogi  –  a  tym  przypadku  jest  to  Mazowiecki  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich.  Jeśli  opracowanie  koncepcji  przez  powiat  będzie  miało  ciąg  dalszy

wówczas zostanie ona opracowana.

Jeśli  chodzi  o  sprawę  podwyżek  pracowników  administracji  i  obsługi  placówek

oświatowych  Starosta poinformował, że w roku bieżącym Zarząd Powiatu zamierza zająć

się tą sprawą . 

Radny Jerzy Król – stwierdził, że jeżeli dyskusja odnośnie dróg będzie się toczyć w takim

tempie  jak  dotychczas,  wówczas  będą  one  budowane  przez  kolejne  10  lat.  Ważny jest

podział  obowiązków  pomiędzy  powiatem,  miastem  i  Mazowieckim  Zarządem  Dróg

Wojewódzkich.  Istnieje  konieczność uzgodnienia z  właścicielami działek,  w jaki  sposób

wywłaszczyć część działki- na jakich zasadach sprzedadzą działki. Należy konkretnie ustalić

co,   gdzie  i  kiedy,  np.  Zarząd  zakupi  materiały,  miasto  –  załatwi  sprawy związane  z

wywłaszczeniem i wówczas można rozpocząć budowę chodnika.

Radna K. Estkowska – podkreśliła, ze budowa ronda trwa już drugą kadencje i na pewno

można dojść do porozumienia w sprawach organizacyjnych pomiędzy powiatem i miastem

(nie ma rzeczy niemożliwych). Radna dodała, że nie upiera się przy budowie ronda, chodzi

jej  głównie  o  bezpieczeństwo  mieszkańców.  Zależy  jej  na  każdym  rozwiązaniu,  aby

skrzyżowanie było bezpieczniejsze niezależnie czy będzie tam rondo czy tez sygnalizacja

świetlna. Podkreśliła, że jej możliwości kończą się na zgłoszeniu interpelacji. 

Ad. 19

Przewodniczący – złożył najlepsze życzenia wszystkim obecnym z okazji zbliżających się



Świat  Wielkiej  Nocy i  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad – Zamknięcie Sesji. 
Przewodniczący  poinformował,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Podziękował  za

udział w obradach VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku - Radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Czesław Czerski  zamknął VI Sesję Rady Powiatu w

Pułtusku wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”. 

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 15.30.

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

            Sylwia Chojnacka Czesław Czerski

       Bogumiła Przybyłowska


