Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej
w dniu 14 kwietnia 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Radny Tadeusz Ochtabiński zaproponował wnieść do porządku obrad pkt. dotyczący
przedłużenia umowy na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 10 zawartej
pomiędzy p. Dariuszem Szczypińskim a ZUKiGM.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował omówić sprawę dotyczącą przekazania
dotacji dla ZHP na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środków funduszu
przeciwalkoholowego.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia
zmian do porządku obrad:
- za w/w propozycją głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Sprawa wniesiona. Sprawa wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 10.
Dyrektor ZUKiGM Anna Krysiak poinformowała, że pierwotnie lokal użytkowy został
wynajęty p. Trusiewiczowi na czas określony. P. Trusiewicz zawiesił swoją działalność
gospodarczą i wystąpił do ZUKiGM, aby zawrzeć umowę najmu na czas określony
z p. Dariuszem Szczypińskim. P. Trusiewicz nie powrócił do prowadzenia działalności
gospodarczej. Obecnie umowa najmu wygasa i należałoby przeprowadzić przetarg
nieograniczony na wynajem tego lokalu. P. Dariusz Szczypiński wystąpił z prośbą, aby
ZUKiGM odstąpił od przeprowadzenia przetargu na wynajem tego lokalu, proponując
jednocześnie podpisanie umowy na najem lokalu na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym.
Radny Janusz Pawlak zapytał, czy stawka czynszu za najem tego lokalu jest porównywalna
do innych lokali użytkowych ?
Dyrektor ZUKiGM Anna Krysiak poinformowała, że stawka za najem lokalu użytkowego
przy ul. Świętojańskiej 10 jest porównywalna w porównaniu z innymi lokalami użytkowymi.
Istnieje duża rozbieżność cen za wynajem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego na ul.
Świętojańskiej. W przypadku małych lokali stawka za 1 m2 jest wyższa, natomiast w
przypadku większych lokali stawka za 1 m2 jest niższa.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zaproponował, aby zawrzeć umowę z
p. D. Szczypińskim na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie propozycji
Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego, aby zawrzeć umowę z
p. D. Szczypińskim na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym:
- za w/w propozycją głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Sprawa wniesiona. Sprawa przekazania dotacji dla ZHP na wypoczynek letni dla dzieci i
młodzieży ze środków funduszu przeciwalkoholowego.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że należy zabezpieczyć w budżecie kwotę
23.200 zł. na dotację dla ZHP na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Na sesji będzie
przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

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%.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że w budżecie Gminy na 2003
rok zaplanowano dochody w wysokości 16.000.000 zł. – podobnie jak w 2002 r.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Skarbnik przewiduje, że wykonanie dochodów w
roku bieżącym będzie wyższe, niż w 2002 r. ? Wiceprzewodniczący Rady zapytał, jaka jest
przyczyna niskiego wykonania dochodów własnych Gminy ? Zapytał również, jakie są
zaległości w płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że wpływ na niskie wykonanie dochodów
własnych miały: trudności ze sprzedażą mienia komunalnego, nieprzekazanie przez
Ministerstwo Finansów kwot pochodzących z udziału Gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W podatku
od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 596.000 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, jaką kwotę miesięcznie przeznaczała
Gmina w 2002 r. na obsługę kredytu zaciągniętego na realizację drugiego budynku TBS ?
Czy w związku z tym, iż nie rozpoczęła się jeszcze budowa drugiego budynku TBS, kwota ta
została umieszczona na rachunku oszczędnościowym ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że miesięcznie obsługa tego kredytu
kosztowała Gminę ponad 2.000 zł. Część tej kwoty została wydatkowana na pokrycie
bieżących kosztów spółki. Z kwoty tej wydatkowane zostało 63.513 zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że środki na obsługę kredytu zostały
umieszczone na lokacie. Jednak oprocentowanie kredytu jest wyższe niż oprocentowanie
lokaty. Dlatego ponoszone są koszty kredytu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, iż w sprawozdaniu
wykazano 67 pracowników Urzędu Miejskiego, natomiast etatów 65. Wiceprzewodniczący
Rady zapytał, czy jest to stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2002 r. ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że jest to stan zatrudnienia na dzień 31
grudnia 2002 r.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy zobowiązania wymagalne z 2002 r. zostały ujęte w
budżecie na 2003 rok ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że zobowiązania wymagalne z 2002 r.
zostały ujęte w budżecie na 2003 rok.
Innych uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
w/w sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 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.
Radny Wojciech Chodkowski zwrócił uwagę, iż spółki w swoich sprawozdaniach nie
wykazywały podziału zysku, o którym jest mowa w sprawozdaniu z działalności Zarządu
Miejskiego i Burmistrza.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że zapis w sprawozdaniu z działalności Zarządu
Miejskiego i Burmistrza wynika z Kodeksu spółek handlowych.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, iż Zarząd Miejski
wielokrotnie zajmował się analizą funkcjonowania oświaty oraz TBS. Zapytał, co wynikało z
tych analiz, jakie wnioski wyciągnięto ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że dyskusje w sprawie TBS toczyły się z
udziałem Prezesa. Przedmiotem dyskusji był sposób finansowania budowy drugiego budynku
TBS.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy były opracowywane pisemne
analizy na posiedzeniach Zarządu Miejskiego odnośnie funkcjonowania oświaty i TBS ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że funkcjonowaniem oświaty zajmował się
zespół przy Burmistrzu Z. Rutkowskim, który sporządzał tego typu analizy.
Innych uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
w/w sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
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 Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
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 Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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. 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 wyniku utworzenia zespołów szkół Gmina otrzyma większą kwotę
subwencji oświatowej. Obecnie liczba dzieci zmniejsza się. 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. 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 nie ulegnie zmianie proces wychowawczy i dydaktyczny. 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. Utworzenie zespołów szkół nie dotyka uczniów i ich
rodziców.
Radny Janusz Pawlak zapytał, jakie będą oszczędności po utworzeniu zespołów szkół ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że szczegółowe oszczędności będą znane
po przeprowadzeniu konkursu na dyrektorów zespołów szkół, ponieważ kandydaci będą
musieli przedstawić program finansowy dla zespołu szkół. Oszczędności będą również
spowodowane zlikwidowaniem dwóch etatów dyrektora.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy oszczędności będą pochodzić wyłącznie z likwidacji
dwóch stanowisk dyrektorskich ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że obecnie gimnazja ponoszą niższe koszty
funkcjonowania, ponieważ nie ponoszą kosztów utrzymania budynku, który jest zarządzany
przez szkoły podstawowe.
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 Stanisław Nalewajk 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
– 6 radnych
- przeciw
– 0 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 Stanisław Nalewajk 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
– 6 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
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 Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 1 radny

-

wstrzymało się od głosu

– 2 radnych
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
– 8 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 9. Sprawy różne.
I.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk poinformował, że członkowie Komisji
dokonali wizji lokalnej terenów gminy Pułtusk: Gnojno, Chmielewo, Lipa, Kleszewo,
Kacice i przedstawił wnioski:
1) przeznaczyć tereny z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na działki rekreacyjne –
zintensyfikować prace nad planami zagospodarowania przestrzennego,
2) wniosek radnej Róży Krasuckiej dotyczący wyegzekwowania umieszczenia numeracji
posesji (numery na budynkach) zarówno w mieście, jak i w sołectwach,
3) doprowadzić do zawarcia umów z rolnikami na wywóz śmieci.
Jednocześnie Przewodniczący Komisji prosił członków Komisji o zgłaszanie wniosków z
wyjazdowego posiedzenia Komisji.
II.
Radny Janusz Pawlak poruszył następujące sprawy:
1) Problem wyglądu Popław, a szczególnie traktu pieszego na Popławy przez kładkę,
gdzie kosze leżą w rowach. Radny prosił o zamontowanie koszy na śmieci. Radny
proponował, aby opodatkować wszystkich mieszkańców oraz działkowiczów
podatkiem śmieciowym. Radny proponował, aby wybrać firmę w przetargu na wywóz
śmieci.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że objęcie podatkiem śmieciowym
mieszkańców gminy jest potężnym przedsięwzięciem – trzeba przeprowadzić
referendum, którego wynik może okazać się negatywny. Burmistrz stwierdził, że w
wyniku działań podjętych przez ZUKiGM stan czystości na terenie gminy uległ
poprawie.
2) Problem udrożnienia zapchanych odpływów w ulicach powiatowych i miejskich.
3) Radny zwrócił uwagę, że sklep PSS na Popławach nie posiada kosza na śmieci na
zewnątrz, co powoduje zaśmiecenie terenu wokół sklepu.
Dyrektor ZUKiGM Anna Krysiak poinformowała, że zostaną podjęte rozmowy z
Kierownikiem sklepu w celu podpisania umowy na wywóz śmieci,
4) Radny zwrócił uwagę, że na ul. Piaskowej brakuje kratek ściekowych w ulicy. Radny
prosił, aby Straż Miejska pracowała również w soboty i niedziele.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że pracę strażników reguluje
Kodeks pracy. Strażnicy mają wiele nadgodzin, a nie mają kiedy ich odebrać,
ponieważ obsługują różne imprezy. Strażnicy pracują do godz. 22.00.
5) Radny poruszył sprawę realizacji kanalizacji sanitarnej na Popławach i w Grabówcu.
III.
Radna Anna Bochenek poruszyła problem samochodów wywożących śmieci, które
gubią worki ze śmieciami.
IV.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zapytał, czy umowy na wywóz śmieci są
rozszerzane na tereny wiejskie ?
Dyrektor ZUKiGM Anna Krysiak poinformowała, że umowy na wywóz śmieci są
również zawierane na terenach wiejskich. Nie wszyscy mieszkańcy terenów wiejskich
chcą zawierać takie umowy. Problemem są nielegalne wysypiska. Sołtysom zostanie
przedstawiona propozycja rozprowadzenia worków foliowych wśród mieszkańców
sołectwa, od których będzie pobrana opłata za wywóz śmieci.
V.
Radny Tadeusz Ochtabiński poruszył następujące sprawy:
1) Sprawę przygotowania informatora turystycznego przed sezonem letnim.
2) Sprawę utrzymania zieleni w mieście.
3) Radny zapytał, jakie imprezy będą organizowane w mieście ?
VI.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski poruszył następujące sprawy:
1) Stwierdził, że Komisja powinna przedstawiać wnioski Burmistrzowi do realizacji, a
nie ograniczać się tylko do opiniowania projektów uchwał.
2) Wiceprzewodniczący Rady proponował, aby zorganizować spotkanie Zarządu Dróg
Powiatowych z Burmistrzem w celu zawarcia porozumienia, aby na terenie gminy był
jeden zarządca dróg.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

