Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 10 kwietnia 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić pkt. 5
i pkt. 6, natomiast jako pkt. 8A omówić sprawę wydatków na bieżące utrzymanie i
modernizację dróg w 2003 r.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do
porządku obrad:
- za w/w propozycją głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1
w Pułtusku przy ul. New Britain 1.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2003 r. Zespołu Szkół Nr 1 w
Pułtusku, przy ul. New Britain 1. W skład Zespołu wejdą:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I. Szewińskiej prowadząca obowiązkowe
nauczanie w klasach I – VI,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 prowadzące obowiązkowe nauczanie w klasach I – III.
Obwód szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu stanowią:
1) ulice:
Nasielska, Skłodowskiej, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Warszawska, Kolejowa,
Ogrodowa, Jana Pawła II, Wiśniowa, Słoneczna, Mickiewicza, Górna, Zakolejowa,
Na Skarpie, Widok, Skorupki, Traugutta, 17 Sierpnia, Żwirki i Wigury, Glinki, 3 Maja,
Plac Teatralny, Daszyńskiego, Pod Wróblem, Nowy Rynek, Reformacka, Panny Marii,
Nadwodna, Stare Miasto, Zaułek, Przechodnia, Solna, Flisacka, Sportowa, Sukiennicza,
ks. St. Zielonki, Jeżynowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Komisji Edukacji Narodowej,
Krajewskiego 3A, Kubusia Puchatka, New Britain.
2) miejscowości:
Kacice, Jeżewo, Trzciniec, Kleszewo (część), Olszak, Zakręt.
Obwód szkolny Publicznego Gimnazjum Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu stanowią ulice
i miejscowości wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz dodatkowo: Białowieża, Gromin, Lipniki
Nowe, Moszyn, Boby, Lipa, Chmielewo, Szygówek, Gnojno, Płocochowo, Kokoszka, Lipniki
Stare. Organizację Zespołu określa Statut. Burmistrz przeprowadzi konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie ustawa o systemie oświaty
umożliwia tworzenie zespołów szkół. Przedsięwzięcie to ma służyć sprawniejszemu
funkcjonowaniu szkół. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół zachowają swoją odrębność:
będą funkcjonować odrębne rady pedagogiczne, rady rodziców, samorząd uczniowski, szkoły
będą posiadać odrębne imię. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół będą połączone
administracyjnie – będzie jeden dyrektor zespołu szkół, mając większą samodzielność, ale i
odpowiedzialność Uzasadniając projekt uchwały Burmistrz stwierdził, że obecnie Gmina
dokłada środki do subwencji oświatowej. Utworzenie zespołów szkół pozwoli na racjonalne
wydatkowanie środków finansowych oraz na usprawnienie obsługi finansowej placówek
oświatowych. Obsługę finansową będą prowadzić poszczególne szkoły. W arkuszach
organizacyjnych nie wykazano uczniów niepełnosprawnych, na których uzyskanoby większą
subwencję. W wyniku utworzenia zespołów szkół Gmina otrzyma większą kwotę subwencji
oświatowej. Obecnie liczba dzieci zmniejsza się, odnotowuje się, odnotowuje się niż
demograficzny Gdyby w tej sytuacji nie powstały zespoły szkół zaistniałaby konieczność
zwolnień wielu nauczycieli. Natomiast po utworzeniu zespołów szkół będzie możliwość

przesunięć nauczycieli między szkołami w ramach zespołu szkół, zostaną odpowiednio
wykorzystane kwalifikacje nauczycieli. Utworzenie zespołów szkół wprowadzi oszczędności,
natomiast nie będzie miało negatywnego wpływu na proces dydaktyczny. Jest to dobre
rozwiązanie dla finansów Gminy, dla nauczycieli i uczniów. Powołanie zespołów szkół
spowoduje bardziej racjonalne wydatkowanie środków w oświacie. Burmistrz odczytał opinie
rad pedagogicznych zainteresowanych szkół w sprawie projektu aktu założycielskiego
zespołów szkół:
1) negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4,
2) pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 2,
3) pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 3,
4) negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z
uzasadnieniem, w którym stwierdzono, iż: nie przedstawiono celowości utworzenia
zespołu szkół i aspektów ekonomicznych oraz przesłanek wychowawczych i
dydaktycznych; projekt aktu założycielskiego nie określa zakresu działania zespołu
szkół; projekt aktu założycielskiego nie określa zasad zarządzania; projekt statutu
zespołu szkół nie określa schematu organizacyjnego.
Ustosunkowując się do opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i jej
uzasadnienia Burmistrz stwierdził, że nie przedstawiono przesłanek wychowawczych i
dydaktycznych, ponieważ to nie ulega zmianie – dobro dziecka nie jest zagrożone. Projekt
aktu założycielskiego w zakresie działania zespołu szkół wskazuje wyłącznie na zajęcia
obowiązkowe, ponieważ nieobowiązkowe mogą być prowadzone, ale nie muszą. Projekt aktu
założycielskiego nie określa zasad zarządzania zespołem szkół, ponieważ zasady te określa
ustawa o systemie oświaty. Statut nie określa schematu organizacyjnego zespołu szkół,
ponieważ nie ma takiego wymogu.
Przedstawiciel rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 odczytał list Rady Rodziców i
Rady Pedagogicznej, w którym zwracają się z prośbą o podjęcie rozważnej decyzji w sprawie
utworzenia zespołów szkół.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że utworzenie zespołów szkół nie dotyka
uczniów i ich rodziców. Proponowane rozwiązanie jest dobre, prowadzi do tego, aby środki
były racjonalnie wydawane
Przedstawiciel rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 zapytał, czy oszczędności będą
wiązały się wyłącznie ze zwiększeniem liczby uczniów w klasach i zwolnieniem nauczycieli?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że dyrektorzy zespołów szkół zostaną
wyłonieni w drodze konkursu. Jednym z kryterium konkursu będzie przedstawienie przez
kandydatów koncepcji zarządzania zespołem szkół, w tym oszczędności w funkcjonowaniu.
Radna Maria Korbal stwierdziła, że: 1) lepszą obsługę finansową placówek oświatowych
zapewniał ZOSiP, 2) Obecnie obsługa finansowa placówek oświatowych jest źle
zorganizowana, 3) Oszczędności wynikające z utworzenia zespołów szkół będą niewielkie, 4)
Radna stwierdziła, że trochę jest zaskoczona wypowiedzią Burmistrza. Czy nie można
wyliczyć kosztów utrzymania szkół ? Radna podkreśliła – co się zmieni, gdy powstanie
zespół szkół, chyba nic. Porównywanie sytuacji tworzenia Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu
Szkół Nr 2 z Zespołem w Przemiarowie – to zupełnie inne sytuacje. Radna stwierdziła, że
usprawnienie obsługi rozliczeń finansowych oświaty może nastąpić niekoniecznie przez
proponowany „manewr”, który ma uzdrowić sytuację w oświacie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski odpowiadając radnej Marii Korbal stwierdził, że nie
porównuje proponowanych rozwiązań z Zespołem w Przemiarowie. Burmistrz podkreślił, że
obsługa finansowa zostanie przyporządkowana do każdej szkoły, gdyz w obecnej sytuacji
dyrektorzy szkół prowadzą podwójną księgowość, więc należy to wyeliminować. Poza tym w
proponowanym rozwiązaniu nastąpi ograniczenie jednego etatu dyrektora szkoły. Ponadto w

zatrudnieniu nauczycieli nastąpią zmiany (nauczyciele nauczania początkowego będą
zaangażowani w gimnazjach).
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że w Referacie Oświaty należy zmienić
sytuację obsługi finansowej zmienić. Nie może funkcjonować główny księgowy, ponieważ
Gmina może posiadać tylko jednego głównego księgowego. W powołanych zespołach szkół
będzie możliwość zatrudnienia głównego księgowego.
Radna Maria Korbal poparła stwierdzenie p. Skarbnik Ireny Godlewskiej, że finanse oświaty
źle funkcjonują, należy utworzyć Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli z dyrektorem. Radna
stwierdziła, że została utworzona taka, a nie inna sieć szkół, która miała sprawnie
funkcjonować, więc obecnie nie powinno wprowadzać się zmian.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że środki na oświatę w budżecie
zostały zaplanowane na wystarczającym poziomie. Gmina dokłada do oświaty, gdyż
subwencja jest niewystarczająca. Są szkoły, które utrzymują się wyłącznie z subwencji W
związku z tym zapytał, czemu ma służyć utworzenie zespołów szkół ? Wiceprzewodniczący
Rady stwierdził, że w głosowaniu w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały
wstrzyma się od głosu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przedstawił propozycje zmian do projektu uchwały
proponując, aby wykreślić § 4: „Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza
odrębności rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz
w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały wraz z propozycją Burmistrza, aby w projekcie uchwały
wykreślić § 4: „Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza odrębności rad
pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz w § 8 wykreślić
wyrazy: „z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 4 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2
w Pułtusku przy ul. Polnej 7.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2003 r. Zespołu Szkół Nr 2 w
Pułtusku, przy ul. Polnej 7. W skład Zespołu wejdą:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. H. Sucharskiego prowadząca obowiązkowe
nauczanie w klasach I – VI,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II prowadzące obowiązkowe nauczanie
w klasach I – III.
Obwód szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu stanowią:
1) ulice:
Akacjowa, Bartodziejska, Batorego, Brzozowa, Butrymowicza, Ciołka, Giżyckiego,
Gajkowicza, Grabowa, Jaśminowa, Hornowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Koczary,
Konopki, Konwaliowa, Leszczynowa, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa,
Madalińskiego, Malinowa, Nadnarwiańska, Noskowskiego, Ossolińskiego, Piaskowa,
Polna, Popławska, Poziomkowa, Sarbiewskiego, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa,
Suleja, Świerkowa, Tartaczna, Traczy, Tarnowskiego, Ustronna, Uzdrowiskowa, Wąska,
Wesoła, Wędkarska, Wiklinowa, Makowa, I. Paderewskiego, Kryształowa, Bursztynowa,
Św. A. Boboli, Graniczna, Wrzosowa, Wyszkowska, J. Wujka, Zalewowa, Żabia,
Tulipanowa, Chabrowa, Cedrowa, Jarzębinowa, Cisowa, Bukowa.

2) miejscowości:
Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew.
Obwód szkolny Publicznego Gimnazjum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu stanowią ulice
i miejscowości wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2. Organizację Zespołu określa Statut. Burmistrz
przeprowadzi konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby w projekcie uchwały wykreślić § 4:
„Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza odrębności rad pedagogicznych,
rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą
obowiązującą od 1 września 2003 r.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały wraz z propozycją Burmistrza, aby w projekcie uchwały
wykreślić § 4: „Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza odrębności rad
pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz w § 8 wykreślić
wyrazy: „z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 4 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii w Moszynie – Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Filii w Moszynie – Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 14. Uczniom
likwidowanej filii zostanie zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 w Pułtusku. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej filii
będzie stanowić, jak dotychczas, mienie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego
w Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Oddziału Zamiejscowego w
Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain 1. Uczniom
likwidowanego Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie zostanie zapewniona możliwość
kontynuowania nauki w utworzonym z dniem 1 września 2003 r. Publicznym Gimnazjum w
składzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/84/99 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów. Sieć publicznych szkół podstawowych stanowią:

1)

Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr2 im. mjr H. Sucharskiego z filią w Grabówcu,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku,
ul. Tysiąclecia 14,
3) Zespół Szkół Nr 1 w Pułtusku, ul. New Britain 1 – Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4 im. I. Szewińskiej,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie,
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie – Publiczna Szkoła
Podstawowa,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach”.
Sieć publicznych gimnazjów stanowią:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 5,
2) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 – Publiczne Gimnazjum Nr 2
im. Jana Pawła II,
3) Zespół Szkół Nr 1 w Pułtusku, ul. New Britain 1 – Publiczne Gimnazjum Nr3,
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie – Publiczne Gimnazjum”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 3 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale polegających na wykreśleniu w § 1
wyrazów: „z Oddziałem Zamiejscowym w Przemiarowie”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby w § 1 projektu uchwały dodać zapis,
iż tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w
Pułtusku przy ul. New Britain 1”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały wraz z propozycją zgłoszoną przez Burmistrza, aby w § 1
dodać zapis, iż tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie założenia Publicznego
Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku przy ul. New Britain 1”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2002 rok.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2002 rok omówiła Skarbnik Miasta
Irena Godlewska informując, że wykonanie dochodów zostało wykonane w 92,6%, a wydatki
wykonano w 92,5%.
Radna Maria Korbal zapytała, czy w kwocie zobowiązań w wysokości 969.774 zł. mieszczą
się zobowiązania oświaty ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że w tej kwocie ujęte są zobowiązania
oświaty, MOPS, Urzędu Miejskiego.
Radny Andrzej Gurgielewicz stwierdził, że wykonanie dochodów w dz. 756 rozdz. 75601 –
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 93,2%. Niskie jest również
wykonanie dochodów w zakresie podatków, opłaty administracyjnej i opłaty miejscowej.
Radny zapytał, jaka jest tego przyczyna ?

Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że zmienia się system podatkowy.
Ściągalnością podatków zajmuje się urząd skarbowy, a Gmina nie ma wpływu na wykonanie
tego rodzaju dochodów. Podatek od posiadania psów został wykonany w 17,1%. Podatek ten
jest bardzo trudny do wykonania, wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do
Urzędu Skarbowego. Opłata miejscowa pobierana jest na terenie miasta, natomiast na terenie
sołectw nie jest realizowana.
Radny Marek Król zwrócił uwagę na kwotę, jaką ZUKiGM przeznaczył na wysypanie dróg
żwirem.
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że jest dokumentacja, do
której można dokonać wglądu.
Innych uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w
sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 4 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Burmistrza za 2002
rok.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski omówił sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego i
Burmistrza za 2002 rok.
Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w
sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Sprawa wniesiona. Informacja nt. wydatków na bieżące utrzymanie i modernizację dróg w
2003 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją nt. wydatków na bieżące utrzymanie i
modernizację dróg w 2003 r., gdzie na drogi miejskie ogółem zaplanowano kwotę 950.000zł.,
w tym: na bieżące utrzymanie – 690.000 zł., na mechaniczne oczyszczanie – 50.000 zł., na
modernizacje – 210.000 zł., na drogi wiejskie ogółem – na bieżące utrzymanie 200.000 zł.
Radny Marek Król zapytał, jak realizowane jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
odnośnie wykonania chodnika w ul. Wyszkowskiej, w ul. Nasielskiej oraz w Al. Wojska
Polskiego ?
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że w Al. Wojska
Polskiego chodnik został wykonany. Na realizację chodnika w ul. Wyszkowskiej została
opracowana koncepcja budowy. Realizację chodnika w ul. Wyszkowskiej należy traktować
kompleksowo – konieczna jest modernizacja tej ulicy w celu dostosowania jej do charakteru
miejskiego. Urząd Marszałkowski zobowiązał się do wykonania modernizacji nawierzchni i
budowy chodnika od ul. Daszyńskiego do ul. Tartacznej. Odcinek od ul. Tartacznej do lasu w
zakresie modernizacji nawierzchni i budowy chodnika wykona Gmina. Odnośnie realizacji
chodnika w ul. Nasielskiej – wykonany jest projekt i kosztorys na realizację tego chodnika na
odcinku od skrzyżowania ul. Nasielskiej z ul. M. Curie – Skłodowskiej do Jeżewa. Gmina
otrzyma materiał na wykonanie chodnika. Trwają rozmowy zmierzające do zaangażowania
większych środków ze strony Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na to, że ul. Nasielska jest
drogą wojewódzką. Budowę chodnika w ul. Nasielskiej również należy potraktować

kompleksowo, ponieważ konieczna jest naprawa chodnika na odcinku od ul. Kolejowej oraz
ul. Nasielskiej do ul. M. Curie – Skłodowskiej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że należy rozważyć możliwość, czy nie
zrezygnować z realizacji części chodnika w ul. Nasielskiej i wykonać naprawę chodnika
w ul. 17 Sierpnia od Al. Wojska Polskiego.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra zwrócił uwagę na sprawę modernizacji drogi Lipniki –
Gromin.
Pkt. 9. Sprawy różne.
I.
Radna Elżbieta Iwanowska prosiła o informację nt. oszczędności związanych z
reorganizacją szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie oszczędności osiągnie Gmina w
miesiącach od września do grudnia 2003 r. ? Radna zapytała również, o ile zmniejszy się
ilość etatów administracyjnych ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że przy obsłudze finansowej oświaty
pracuje 7 osób. Jedna osoba przejdzie na emeryturę. Pozostałe 6 osób byłoby
zatrudnionych przy obsłudze finansowej szkół. Zmieni się sposób obsługi finansowej
placówek oświatowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

