Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Polityki Regionalnej
w dniu 8 października 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy
o kwotę 146.692 zł.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych
Gminy Pułtusk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Zasady te zostały określone w następujący sposób:
1. Wierzytelność może być umorzona, w całości lub w części, jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając
spadkobierców,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, albo gdy
za umorzeniem przemawiają ważne względy społeczne lub gospodarcze,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji
tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik
może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności należy równocześnie określić
termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. W razie niedotrzymania
przez dłużnika określonego terminu umorzenie może być w całości cofnięte.
5. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi bądź gospodarczymi,
na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności
albo rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, biorąc pod uwagę
możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej
Gminy.

6. Od wierzytelności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów
spłaty.
7. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności, w określonych w drodze umowy lub decyzji
terminach,
wierzytelność
staje
się
natychmiast
wymagalna
wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.
8. Organem właściwym do umarzania wierzytelności jest Burmistrz.
9. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony
do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.
10. Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym –
w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym –
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
11. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w ich spłacie opiniują:
1) dla Urzędu Miejskiego – merytorycznie właściwi kierownicy
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego,
2) dla pozostałych jednostek organizacyjnych – kierownicy tych jednostek,
12. Kierownicy przedkładają Burmistrzowi opinię wraz z uzasadnieniem
i niezbędną dokumentacją.
13. Opinia wymaga kontrasygnaty Skarbnika Miasta.
14. Burmistrz
przedstawia
Radzie
sprawozdanie
dotyczące
zakresu
umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w powyższym trybie.
15. Sprawozdanie jest składane według stanu:
1) na dzień 30 czerwca w terminie do 31 sierpnia danego roku,
2) na dzień 31 grudnia w terminie do 31 marca roku następnego.
16. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie procedury
uchwalania
budżetu,
rodzaju
i
szczegółowości
materiałów
informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu Gminy.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zaktualizowania zapisów, m. in. poprzez zastąpienie wyrazów
„Zarząd Miejski” wyrazami „Burmistrz Miasta”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Pułtusk
w
zakresie
obszaru
położonego w rejonie ul. Przechodniej w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pułtusk w zakresie obszaru położonego w rejonie ul. Przechodniej w Pułtusku.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt.
5.
Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
sprawie
przyjęcia
Statutu
związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia nowego Statutu związku międzygminnego
pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej” – w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody z dnia 22 sierpnia 2003 r.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że istnieje konieczność uchwalenia
nowego Statutu związku międzygminnego uwzględniającego następujące poprawki:
1) w zgromadzeniu związku międzygminnego jeden przedstawiciel będzie dysponował
jednym głosem,
2) Statut nie przewiduje tajnego głosowania,
3) do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji związku międzygminnego wymagana jest
bezwzględna większość głosów – oznacza to, że Gmina Pułtusk nie będzie mogła
samodzielnie podjąć decyzji w sprawie likwidacji związku międzygminnego;
likwidacja związku międzygminnego możliwa będzie na wniosek zarządu,
4) do organów związku międzygminnego należy Komisja Rewizyjna,
5) tryb pracy zarządu określi regulamin uchwalany przez zgromadzenie
związku międzygminnego.
Radny Andrzej Gurgielewicz zgłosił wniosek, aby w § 1 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„Do Związku mogą przystąpić gminy położone w powiecie pułtuskim, z zastrzeżeniem
postanowień § 47 i § 48 Statutu”. Uzasadniając swój wniosek radny stwierdził,
że proponowany w projekcie Statutu zapis w § 1 ust. 2, iż „Do Związku mogą przystąpić
inne gminy położone w sąsiedztwie gmin – członków założycieli, z zastrzeżeniem
postanowień § 47 i § 48 Statutu” będzie umożliwiał poszerzenie zasięgu wysypiska
poza powiat pułtuski.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że związek międzygminny jest tworzony
nie tylko w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i prowadzenia gospodarki
śmieciowej. Jeżeli działania dotyczące ochrony środowiska będą związane z rzeką Narew,
nie należy ograniczać związku międzygminnego do gmin powiatu pułtuskiego.
Nie ma możliwości, aby wysypisko śmieci w Płocochowie było zasypywane odpadami
pochodzącymi spoza terenu powiatu pułtuskiego.
Radny Andrzej Gurgielewicz podtrzymał zgłoszony przez siebie wniosek.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie wniosku
radnego Andrzeja Gurgielewicza, aby w § 1 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„Do Związku mogą przystąpić gminy położone w powiecie pułtuskim,
z zastrzeżeniem postanowień § 47 i § 48 Statutu”:
- za wnioskiem głosowało
– 2 radnych
- przeciw
– 4 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 4 radnych
Wiosek został oddalony.

Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działek gruntu
położonych w obrębie 9 miasta Pułtusk oraz obciążenia działek służebnością gruntową.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk działek gruntu
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/1 i nr 34/1 o łącznej pow. 0,1185 ha, obr. 9,
KW nr 26842 stanowiących własność p. Anny Brzezińskiej za cenę równą wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącą 20.000 zł. Jako źródło dochodów,
z których zostaną pokryte zobowiązania wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości. Projekt uchwały dotyczy również wyrażenia zgody
na obciążenie nabytych działek służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz
każdoczesnych właścicieli działki nr ewid. 15/2, obr. 9 za wynagrodzeniem równym wartości
tej służebności określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Projekt uchwały dotyczy także
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ewid. 26/17, obr. 9, KW nr 9869
służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości nr ewid. 15/2 za wynagrodzeniem równym wartości tej służebności
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że WFOŚ umorzył część pożyczki
zaciągniętej przez Gminę pod warunkiem, że kwota pochodząca z umorzenia (50.000 zł.)
zostanie do końca 2004 r. przeznaczona na rekultywację nieczynnego wysypiska
przy ul. Białowiejskiej. Działka p. Anny Brzezińskiej jest kluczowa dla przeprowadzenia
rekultywacji wysypiska – wykup gruntu umożliwi podjęcie działań ochronnych
(wykonanie opaski zbiorczej odcieków i rekultywacji) ograniczających negatywny wpływ
obiektu na tereny przyległe.
Radna Maria Korbal przypomniała, że sprawa rekultywacji wysypiska była wielokrotnie
tematem obrad Komisji i sesji. Kwestię sporną stanowiło sporządzenie wyceny gruntów.
Radna zapytała, czy pozostali właściciele gruntów położonych w sąsiedztwie wysypiska
zostali poinformowani o wykupie gruntów od p. Anny Brzezińskiej za kwotę 18 zł. za 1 m2 ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że pozostali właściciele gruntów
nie zostali poinformowani o wykupie przez Gminę gruntów będących własnością
p. Anny Brzezińskiej. Jednocześnie pozostali właściciele gruntów mają świadomość,
że Gmina nie zgodzi się na wykup ich gruntów przyjmując stawkę 30 zł. za 1 m2.
Właściciele gruntów nie chcą wydzielić działek, ponieważ umożliwi to dokonanie
wywłaszczenia na cel publiczny, tj. na rekultywację wysypiska.
Radny Wojciech Chodkowski zapytał, czy obciążenie służebnością gruntową działki nr 15/2
uniemożliwi przeprowadzenie rekultywacji wysypiska ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obciążenie służebnością gruntową
działki nr 15/2 nie utrudni rekultywacji wysypiska.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy stwierdzenia wyboru ławników (w tajnym głosowaniu) w liczbie:
26 do Sądu Rejonowego w Pułtusku, 2 do Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
5 do Sądu Okręgowego w Ostrołęce Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że część kandydatów na ławników
nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym uzyskała negatywną opinię
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący
Komisji
zarządził
głosowanie
w
sprawie
zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Sprawy różne.
I.
Radna Anna Bochenek podziękowała za wykonanie odcinka drogi w Lipnikach.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wykonanie odcinka drogi
o długości 460 m. zostało sfinansowane w 50% ze środków Gminy
i w 50% ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
II.
Radny Marek Kędzierski poruszył następujące sprawy:
1) Radny zapytał, czy wpłynęły środki na realizację utwardzenia drogi w ulicach:
Butrymowicza, Hornowskiego, Sikorskiego ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że jeżeli wpłynęłaby całość
kwoty deklarowanej przez mieszkańców (26.800 zł.) zostałyby rozpoczęte prace.
2) Radny prosił o wykonanie oznakowania na os. Wyszkowska, m. in. przejścia
dla pieszych oraz znaków ustalających strefę ograniczenia prędkości.
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że droga ta
znajduje się w gestii Zarządu Dróg Krajowych. W tej sprawie do zarządcy drogi
wysłano pismo, na które nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
3) Radny prosił o oznakowanie ślepej ulicy – przedłużenia ul. Tarnowskiego.
Radny prosił również o zabezpieczenie tej ulicy w ten sposób, aby uniemożliwić
wjazd pojazdom, które wysypują tam śmieci.
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że jest to
ulica dojazdowa do działek. W związku z tym nie ma możliwości zamknięcia
tej drogi dla pojazdów.
III.
Radny Janusz Pawlak poruszył problem niebezpiecznego skrzyżowania ulic:
Tartaczna – Wyszkowska, gdzie miały miejsce wypadki. Radny apelował,
aby Zarząd Dróg Powiatowych pozyskał środki na budowę ronda, ewentualnie na inną
formę ograniczenia prędkości pojazdów. Radny zwrócił uwagę na brak oświetlenia
pulsującego nad przejściem dla pieszych.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Starostwo Powiatowe ubiega się
o pozyskanie środków z zewnątrz, które będą przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa
na drogach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

