Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
w dniu 14 kwietnia 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad następujące
sprawy:
1) zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/63/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7,
2) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca
2004 r.,
3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie,
4) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o
udzielanie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia
zmian do porządku obrad:
- za przyjęciem porządku obrad głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za
2003 rok.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2002 rok omówił Burmistrz Miasta
Wojciech Dębski informując, że dochody zostały wykonane w 96%, a wydatki wykonano w
95,5%.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę na wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych, które w 2003 r. zostały wykonane na poziomie 58%. Burmistrz stwierdził,
że w wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od
1stycznia 2004 r. znaczna część subwencji i dotacji została zamieniona na zwiększony udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Burmistrz stwierdził, że
niektóre dochody i wydatki zostały wykonane w 100%, ale nie oznacza to, że zostały one w
pełni zrealizowane, ponieważ na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów dokonywane
były zmiany w budżecie. Najczęściej plan dochodów i wydatków budżetu był zmniejszany,
co pozwoliło na wykonanie tego planu. Burmistrz zwrócił również uwagę na dość niskie
wykonanie dochodów w zakresie:
- wpływów ze sprzedaży mienia – wykonanie na poziomie 81,3 %. Na w/w dochody
składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;
- wpływów z opłaty skarbowej – wykonanie na poziomie 58%;
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie na poziomie
48,3%;
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie na poziomie
92,8%.
Burmistrz stwierdził, że w 2003 r. nie sprzedano mienia w takiej ilości, jak zakładał plan
budżetu. Dochody w zakresie sprzedaży mienia można było wykonać w 100%, jeżeli
przyjętoby ofertę dotyczącą zakupu nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza (teren
targowicy). Obecnie po negocjacjach Gminie udało się uzyskać cenę wyższą od wyceny
rzeczoznawcy. Mimo, iż nie wykonano w pełni dochodów w tym zakresie w 2003 r., to

pozyskano środki dla budżetu na 2004 rok. Odnośnie wykonania dochodów w zakresie
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Burmistrz
stwierdził, że Gmina nie ma większego wpływu na ich realizację ze względu na to, iż jest to
udział w podatku, który jest przekazywany Gminie z budżetu państwa. Odnośnie wykonania
dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych Burmistrz stwierdził, że
podatnicy są niezdyscyplinowani. Częste są przypadki, iż podatnicy dokonują wpłat dopiero
po wystawieniu tytułu komorniczego.
Radny Józef Gryc zwrócił uwagę na wielkość zobowiązań ZUKiGM. Zapytał, jak regulowane
są powyższe zobowiązania ? Czy część zobowiązań została już spłacona ?
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że w sprawozdaniu w znacznej części
występują zobowiązania z grudnia 2003 r. Obecnie ok. 90% zobowiązań zostało już
spłaconych. Najtrudniej spłacić zobowiązania wobec PEC i PWiK.
Innych uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2003 rok:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/62/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku
przy ul. New Britain.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/62/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku
przy ul. New Britain 1 polegających na:
1) ustaleniu, iż placówka otrzymuje nazwę: „Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami
sportowymi”,
2) ustaleniu, iż w skład Zespołu wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I. Szewińskiej prowadząca obowiązkowe
nauczanie w klasach I – VI,
Publiczne Gimnazjum Nr 3 prowadzące obowiązkowe nauczanie w klasach I – III,
3) W w/w placówkach tworzy się z dniem 1 września 2004 r. klasy sportowe. Rekrutacja do
klas sportowych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że rekrutacja do klas z innowacją pedagogiczną
na zasadzie powszechnej dostępności oznacza, iż do takiej klasy będą mogły uczęszczać
dzieci spoza obwodu szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Krzysztof Łachmański poinformował, że klasy z innowacją
pedagogiczną będą funkcjonować od 1 września br. Klasy sportowe zostaną utworzone w
kl.IV szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła 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. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie
targowisk na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wniesienia przez Radę Miejską w Pułtusku do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie o oddalenie skargi złożonej przez Pana Leszka Kulasa zam.
Ostrołęka, ul. Niewiarowskiego 2 na uchwałę nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z
dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
przeciw
– 0 radnych
wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawy wniesione.
I.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/63/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr VI/63/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w
Pułtusku przy ul. Polnej 7, zmienionej uchwałą nr XVII/190/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
polegającej na ustaleniu, iż w skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:
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. Od 1 września 2004 r. wprowadza się innowację
pedagogiczną dla uczniów o zainteresowaniach informatyczno – matematycznych.
Rekrutacja do klasy z innowacją odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Krystyna Estkowska poinformowała, że klasy z innowacją
pedagogiczną o rozszerzonym programie informatyczno – matematycznym będą
funkcjonować od 1 września br. Klasy informatyczno – matematyczne zostaną utworzone
w kl. IV szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum. Wprowadzenie klas z innowacją
pedagogiczną jest możliwe dzięki opracowaniu przez nauczycieli Zespołu programu
autorskiego, który uzyskał akceptację Kuratorium Oświaty.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła 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.
II.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia obwodu głosowania nr 18 w SP ZOZ w Pułtusku –
Szpital w Pułtusku dla wyborców przebywających w dniu głosowania w szpitalu. Siedzibą

Obwodowej Komisji Wyborczej dla utworzonego obwodu będzie Szpital w Pułtusku przy
ul. 3 Maja 1.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałahowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
III.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
3.800 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty świadczeń rodzinnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

IV.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o
udzielanie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Projekt uchwały omówiła Kierownik FN Renata Krzyżewska.
Projekt uchwały dotyczy określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji w celu
realizacji zadań publicznych, innych niż wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w następujący sposób:
5) na realizację zadań publicznych Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą być
udzielane dotacje;
6) dotacje mogą otrzymywać podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku;
7) podmioty ubiegające się o dotację składają wnioski do Burmistrza Miasta Pułtusk
w terminie do 30 września danego roku na rok następny. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach i w zależności od zaistniałych okoliczności
uzasadniających potrzebę realizacji zadań publicznych wnioski mogą być składane
w dowolnym czasie;
8) wnioski, w zależności od możliwości finansowych Gminy i przyjętych priorytetów
Burmistrz uwzględnia w projekcie uchwały budżetowej;
9) wnioski przyjmowane są do realizacji w zależności od możliwości finansowych
budżetu Gminy;
10) wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów określa w uchwale budżetowej
na dany rok Rada Miejska w Pułtusku;
11) udzielenie dotacji następuje na podstawie podpisanych umów między
Burmistrzem Miasta Pułtusk a podmiotem ubiegającym się o dotację;
12) szczegółowe zasady rozliczenia dotacji zawierać będzie umowa podpisana
pomiędzy Burmistrzem Miasta Pułtusk a podmiotem otrzymującym dotację;
13) kontrolę nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji sprawuje Burmistrz Miasta
Pułtusk poprzez:
- kontrolę bieżącą wydatkowanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- kontrolę prawidłowości przedstawionych kwartalnych rozliczeń;

10) niewykorzystane dotacje w roku budżetowym, zgodnie z przeznaczeniem,
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie, lecz
nie później niż do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego;
11) dotacje pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Gminy na warunkach i w trybie
określonym w art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła 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. Sprawy różne.
I.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski nawiązując do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.800 zł.) poinformował, że
obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych będzie należał do gmin. Sposób realizacji
wypłat świadczeń rodzinnych może wzbudzać niezadowolenie społeczne. Obecnie jeszcze
nie wiadomo, jakie świadczenia będą wypłacane przez gminy. Gmina musi złożyć do
Wojewody zapotrzebowanie na środki. Natomiast czas wypłaty świadczeń rodzinnych
będzie uzależniony od terminu, w jakim Gmina uzyska środki z budżetu Wojewody.
II.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w MEN został złożony projekt
ustawy w sprawie sposobu naliczania subwencji oświatowej. Jest to projekt korzystny nie
tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla nauczycieli, ponieważ
wysokość subwencji uwzględnia kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Oznacza to, że
jednostka samorządu terytorialnego otrzyma wyższą subwencję, jeżeli będzie miała więcej
nauczycieli dyplomowanych. Burmistrz prosił radną Marię Korbal – Prezes I Oddziału
ZNP w Pułtusku o podjęcie działań w MEN w celu zatwierdzenia w/w projektu ustawy.
Radna Maria Korbal nawiązując do wypowiedzi Burmistrza poinformowała, że ZNP
złożył w MEN projekt ustawy w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przypomniał, że w 2001 r. w Sejmie został złożony
obywatelski projekt ustawy „Karta Nauczyciela”. Realizacja tego projektu została
odłożona na 2 lata. Był to projekt ustawy korzystny dla oświaty, ponieważ zakładał
finansowanie oświaty przez budżet państwa w takiej wysokości, jakiej wymaga określona
jednostka samorządu terytorialnego niezależnie od tego, jak zorganizowana jest sieć
placówek oświatowych. Projekt tej ustawy miał obowiązywać od 1 stycznia 2004 r. Pod
koniec 2003 r. projekt ustawy upadł.
III.
Radna Róża Krasucka poinformowała, że w placówkach oświatowych w klasach
I – VI u dzieci rozpocznie się „fluoryzacja”.
IV.
Radna Maria Korbal prosiła o informację: ilu jest na terenie gminy Pułtusk nauczycieli
– emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z ZFŚS ?
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

