Protokół Nr VIII
z VIII Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku
w dniu 31 stycznia 2011 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.00.
W chwili rozpoczęcia obrad obecnych na sali było 20 radnych.
W trakcie obrad przybył radny Ireneusz Purgacz.

Pkt. 1. Obrady VIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Andrzej
Kwiatkowski. Powitał wszystkich biorących udział w obradach,
szczególnie zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Pkt. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił porządek obrad
i zarządził dyskusję nad porządkiem obrad.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zgłosił następujące propozycje
odnośnie porządku obrad:
1) Burmistrz zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt. 19
„Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Pułtusk referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez
Gminę Pułtusk od właścicieli nieruchomości obowiązku
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych”. Jednocześnie Burmistrz wyjaśnił, że powyższa
sprawa była przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, na
których ustalono, iż powyższa uchwała zostanie podjęta po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych w powyższej sprawie;
2) Burmistrz zaproponował wnieść pod obrady Rady Miejskiej,
jako pkt. 7A, „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010 rok”. Jednocześnie nawiązując do sprawy uchylenia przez
RIO uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 22
grudnia 2010 r.: Nr VI/16/2010 w sprawie zniesienia opłaty od
posiadania psów, Nr VI/18/2010 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i
Nr VI/20/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych Burmistrz poinformował, że w
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kwestii podatków nic złego nie dzieje się, co wiąże się z tym, iż
intencją Rady Miejskiej było pozostawienie stawek podatkowych
na 2011 rok na poziomie 2010 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w
przypadku niepodjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej
określenia wysokości stawek podatkowych obowiązują stawki
podatkowe z ubiegłego roku. Istnieje natomiast konieczność
wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok w
zakresie nadania nowego brzmienia lit. „d” w § 1 pkt. 2.
Burmistrz poinformował również, iż rozważana jest możliwość
zaskarżenia uchwały RIO w zakresie uchylenia uchwały
Nr VI/16/2010 w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów.
Może zostać również na sesję planowaną w lutym 2011 r.
skierowany projekt uchwały w sprawie zniesienia opłaty od
posiadania psów, aby w ten sposób utrzymać wolę Rady
Miejskiej w zakresie zniesienia w/w opłaty;
3) Burmistrz zaproponował wnieść pod obrady Rady Miejskiej,
jako pkt. 24A, „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Pułtusk do ustalania wysokości opłat za
korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pułtusku”.
Odnosząc się do sprawy uchylenia przez RIO uchwał podatkowych
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Panie
Burmistrzu, jeśli mogę, to tak: Pan doskonale wie, że jestem
niezadowolony z sytuacji, która zaistniała. I wie Pan, nie możemy
mówić, że nic się nie stało, bo Rada podjęła jakąś decyzję i wydaje mi
się, że ta Rada została jakby w moim przekonaniu wmanewrowana w
coś, w co nie powinna być wmanewrowana. Sprawa jest bardzo prosta.
Ja nazwę to po imieniu. Ktoś Radzie odebrał kompetencje w tym roku,
jeśli chodzi o możliwość uchwalenia podatków. I to nie dlatego, że nic
się nie zmieni, jeśli zostaniemy przy starych podatkach tylko dlatego,
że gdyby ta Rada podjęła jakąkolwiek inną decyzję to by się okazało, że
cóż ? Że ta Rada nie podjęła takiej decyzji, do czego ma prawo. I ja
uważam, że wiem, dlaczego tak się stało. Rozmawiałem z wieloma
osobami – z człowiekiem, który zajmuje się legislacją takich rzeczy.
Tego typu uchwała powinna wpłynąć do Rady Miejskiej, projekt tej
uchwały powinien wpłynąć do Rady Miejskiej miesiąc wcześniej.
Miesiąc wcześniej. Ja uważam, że później ta próba przykrycia tego, co
się stało jakimś tam takim dziwnym, dziwacznym, moim zdaniem,
zapisem, który miałby osłonić sytuację, czyli w jakiś sposób zmienić
cokolwiek, jeśli chodzi o tryb wprowadzania do obiegu prawnego takich
uchwał to, to było już, jak to się mówi, dawno woda po kisielu. I
bądźmy szczerzy: ktoś zawinił i ja, Panie Burmistrzu, rozumiejąc, że
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ktoś zawinił, ale przecież ten Urząd ma certyfikat ISO to są wymagania.
Ale jedną z zasadniczych rzeczy jest dbałość o klienta. Jeżeli nie dba
się o takiego klienta, jakim jest Rada Miejska, to coś jest nie w
porządku. Jeżeli są ludzie, którzy odpowiadają za nadzór, to oni
powinni pilnować tych rzeczy. Jeżeli niedopilnowali to powinni być
ukarani. Ja się pytam: gdzie był Skarbnik wtedy ? Gdzie był Sekretarz?
Bo może Pan był akurat zajęty, ale: gdzie był Skarbnik ? Gdzie był
Sekretarz ? Tak dalej być po prostu nie może. W moim przekonaniu
tak dalej być nie może. I jeżeli Pan nie wyciągnie odpowiednich
wniosków dyscyplinarnych to ja na najbliższej sesji będę wnioskować
do Rady o wyciągnięcie takich wniosków wobec Pana. Dziękuję
bardzo”.
Radny Sławomir Krysiak zaproponował, aby pkt. 11 „Podjęcie uchwały
w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
244 w obrębie 28 miasta Pułtusk” i pkt. 14 „Podjęcie uchwały w
sprawie zaadaptowania powierzchni z części nieruchomości wspólnej i
jej sprzedaży na rzecz inwestora w budynku położonym przy
ul. Rynek 33/35 w Pułtusku, stanowiącej własność wspólnoty
mieszkaniowej budynków położonych przy ul. Rynek 33/35 i
Szkolna 10 w Pułtusku z udziałem Gminy Pułtusk” omówić po pkt. 3
„Interpelacje radnych”. Uzasadniając powyższą propozycję radny
poinformował, że na sali obrad znajdują się zainteresowane osoby.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Przewodniczącego Rady
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że Przewodniczący
Rady w sposób autorytatywny stwierdził, kto jest winny. Stwierdził, że
przed wyrażeniem takich autorytarnych osądów warto zbadać sprawę,
warto poprosić o wyjaśnienia ze względu na to, że powyższa wypowiedź
Przewodniczącego Rady może być krzywdząca dla niektórych osób.
Zwrócił uwagę, iż na sesji wypowiedzi mają charakter publiczny, więc
warto zważać na wypowiadane słowa. Burmistrz podkreślił, że mówiąc
o tym, że nic się nie stało, to nie było próbą przykrycia czegokolwiek,
jak to stwierdził powyżej Przewodniczący Rady. Było to natomiast
wyjaśnienie w związku z tym, że kilkoro radnych zwróciło się do
Burmistrza z pytaniem o sytuację wobec uchylenia przez RIO uchwał
podatkowych podjętych przez Radę Miejską. Stwierdzenie przez
Burmistrza, iż nic nie dzieje się, odnosi się do tego, że na terenie
Gminy Pułtusk obowiązują podatki. Natomiast problemem jest to, że
na terenie Gminy Pułtusk obowiązuje opłata od posiadania psów, która
miała być zniesiona. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Okazuje się,
Panie Burmistrzu, że podatki mamy, ale są one dziełem przypadku.
Tak ja to odczułem. I bądźmy szczerzy (…) jeżeli jest tak, że RIO
unieważniła nasze uchwały – no to nic się nie stało, Panie Burmistrzu?
No tego nie rozumiem. Jak się nic nie stało ? No to można powiedzieć,
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że, no faktycznie, no, cóż tam – drobiazg. Można to zbagatelizować. Ja
tego nie bagatelizuję. Jeżeli Rada uzna, że to jest drobiazg, to nie ma
sprawy”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski ponownie stwierdził, że też uważa,
że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Natomiast wypowiedź
Burmistrza dotycząca tego, iż nic nie dzieje się, dotyczyła tego, że nadal
są obowiązujące na terenie Gminy Pułtusk stawki podatków. Nie ma
sytuacji takiej, że ktoś próbuje udowodnić, że nic nie stało się w
związku z tym, że RIO uchyliła uchwały podatkowe ze względu na to,
że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Tak jest. To
rozumiem”.
W imieniu Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi
Pułtuskiej radny Sławomir Krysiak zaprotestował przeciwko powyższej
wypowiedzi Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że zadaniem
przewodniczącego rady jest prowadzenie sesji według porządku obrad,
a nie wygłaszanie ocen. Od wygłaszania ocen jest Rada Miejska, po
uprzednim przegłosowaniu wniosku w danej sprawie. Prosił, aby
Przewodniczący Rady nie dokonywał prywatnych ocen.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił uwagę radnemu
S.Krysiakowi, iż w swojej wypowiedzi wybiega poza temat.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że to Przewodniczący Rady
wychodzi w swojej wypowiedzi poza temat związany z porządkiem
obrad sesji oceniając pracę Burmistrza Miasta.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził kolejno
głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian zgłoszonych do porządku
obrad (wprowadzenie zmian do porządku obrad następuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady):
1)

wniosek Burmistrza Miasta dotyczący zdjęcia z porządku
obrad pkt. 19 „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Pułtusk referendum lokalnego dotyczącego
przejęcia przez Gminę Pułtusk od właścicieli nieruchomości
obowiązku
pozbywania
się
zebranych
na
terenie
nieruchomości odpadów komunalnych”:
-

za wnioskiem głosowało

– 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
Wniosek został przyjęty.
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2)

wniosek Burmistrza Miasta dotyczący rozszerzenia porządku
obrad o pkt. 7A „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości na 2010 rok”:
-

za wnioskiem głosowało

– 15 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 3 radnych
Wniosek został przyjęty.

3)

wniosek Burmistrza Miasta dotyczący rozszerzenia porządku
obrad o pkt. 24A, „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Pułtusk do ustalania wysokości opłat za
korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pułtusku”:
-

za wnioskiem głosowało
(jednogłośnie)

–

20

radnych

Wniosek został przyjęty.

4)

wniosek radnego S. Krysiaka dotyczący omówienia pkt. 11
„Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 244 w obrębie 28 miasta
Pułtusk” i pkt. 14 „Podjęcie uchwały w sprawie
zaadaptowania powierzchni z części nieruchomości wspólnej i
jej sprzedaży na rzecz inwestora w budynku położonym przy
ul. Rynek 33/35 w Pułtusku, stanowiącej własność wspólnoty
mieszkaniowej budynków położonych przy ul. Rynek 33/35 i
Szkolna 10 w Pułtusku z udziałem Gminy Pułtusk” omówić po
pkt. 3 „Interpelacje radnych”:
-

za wnioskiem głosowało
(jednogłośnie)

–

20

radnych

Wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia porządku obrad wraz z przyjętymi powyżej zmianami:
-

za przyjęciem
(jednogłośnie)

porządku

obrad

głosowało

–

20

radnych
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Pkt. 3. Interpelacje radnych.
I.

II.

Radny Andrzej Wydra zgłosił następujące interpelacje:
1)

Radny zgłosił interpelację w sprawie inwestycji, która
była zaplanowana do realizacji w 2010 r., dotyczącej
budowy drogi we wsi Głodowo, na którą Gmina Pułtusk
otrzymała promesę z FOGR w wys. 50.000 zł. Radny
zapytał, dlaczego Gmina Pułtusk nie skorzystała z w/w
dofinansowania ?

2)

Na jakim etapie znajduje się wniosek Gminy Pułtusk
dotyczący dofinansowania instalacji kolektorów solarnych
? Jednocześnie radny zwrócił uwagę na zmianę wysokości
udziału
środków
własnych
w
realizacji
w/w
przedsięwzięcia – z 15% do 30% wartości inwestycji.
Radny prosił o wyjaśnienie, dlaczego nastąpiła zmiana w
zakresie udziału środków własnych w realizacji w/w
zadania inwestycyjnego.

Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka prosiła o wyjaśnienie,
dlaczego stypendia sportowe i wynagrodzenia dla nauczycieli za
godziny ponadwymiarowe zostały wypłacone z opóźnieniem.

III. Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zgłosił następujące
interpelacje:
1)

Przewodniczący Rady skierował interpelację do Dyrektor
MOPS w sprawie wysokości najniższego zasiłku celowego
oraz średniej wysokości w/w zasiłku.

2)

Przewodniczący Rady zgłosił interpelację w sprawie dopłat
związanych z centralnym ogrzewaniem budynków na
„wyspie”. Poinformował, że wysokość w/w dopłat jest b.
duża – do 1.200 zł. Problem ten dotyczy również
budynków TBS. Zapytał, jaka jest przyczyna wysokich
dopłat z tytułu centralnego ogrzewania budynków ?
Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkańcy są
zbulwersowani powyższą sprawą; może dojść do
przejawów
obywatelskiego
nieposłuszeństwa.
Jednocześnie Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na
cenę za ogrzewanie 1 m2 powierzchni, która wynosi ponad
4 zł. i poinformował, że porównał ceny za ogrzewanie w
innych miastach – w Przasnyszu cena ta jest niższa.
Przewodniczący Rady zapytał: „z czego to wynika i czy
czasami nie ma tam jakiś poważnych błędów w
rozliczaniu, w przesyle ?”

6

3)

Przewodniczący Rady zgłosił interpelację dotyczącą opieki
nad zwierzętami gospodarskimi – nad krowami jednego z
rolników we wsi Głodowo. Poinformował, że w styczniu
2010 r., po interwencji rolników wsi Głodowo, Powiatowa
Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania i wystąpiła do
Burmistrza Miasta, aby w/w rolnikowi odebrał, choćby
czasowo, zwierzęta, które są zaniedbane, niedożywione,
nieoznakowane. Następnie poinformował, że Burmistrz
Miasta, jak i Policja, nie dopatrzyli się działań
niezgodnych z prawem. 7 lipca 2010 r. Burmistrz Miasta
umorzył postępowanie w w/w sprawie. W br. sytuacja jest
analogiczna, jak w 2010 r., być może – gorsza, gdyż
pomieszczenia gospodarskie rozwalają się. Natomiast
właściciel zwierząt „biega z siekierą i wygraża ludziom”.
Przewodniczący Rady prosił o załatwienie tej sprawy do
najbliższej planowanej sesji w dniu 28 lutego 2011 r.

(na salę obrad przybył radny Ireneusz Purgacz – obecnych na sesji – 21
radnych)

Pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 244 w obrębie 28 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską w Pułtusku
zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony działki nr ewid. 244
położonej w obr. 28 m. Pułtusk przy ul. Tartacznej o pow. 0,1080 ha,
KW Nr 28039 na rzecz pp. Bogumiły i Edwarda Wiśniewskich.
Komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił się do obecnych na
Sali
obrad
zainteresowanych
dzierżawą
wnioskodawców
–
pp.Wiśniewskich, czy chcą zabrać głos w tym punkcie porządku obrad.
P. Edward Wiśniewski poinformował, że nie chce zabrać głosu w
powyższej sprawie.
Radny Ryszard Befinger prosił w/w wnioskodawców o wypowiedź w
powyższej sprawie. Radny zapytał, czy wnioskodawcy chcą dzierżawić
w/w nieruchomość na potrzeby przedszkola ? Czy przedszkole, które
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powstanie, będą prowadzić pp.
poddzierżawić w/w nieruchomość ?

Wiśniewscy,

czy

zamierzają

P. Edward Wiśniewski poinformował, że zamierza dzierżawić w/w
nieruchomość od Gminy Pułtusk na potrzeby prowadzenia
przedszkola.
Radny Henryk Łaszczych stwierdził, że wydzierżawienie w/w
nieruchomości na rzecz pp. Wiśniewskich umożliwi im prowadzenie
przedszkola.
Wiceprzewodnicząca
Rady
Róża
Krasucka
stwierdziła,
że
wnioskodawcy dzierżawy w/w działki – pp. Wiśniewscy nie byli
zainteresowani prowadzeniem przedszkola. Wiceprzewodnicząca Rady
stwierdziła, że należy rozważyć, na ile lat ustalić okres dzierżawy w/w
działki oraz rozważyć zapisanie w uchwale, iż dzierżawa w/w działki
będzie możliwa bez poddzierżawiania na rzecz osób trzecich oraz
określenia celu dzierżawy w/w działki – z przeznaczeniem na
prowadzenie przedszkola.
Radny Stanisław Skalik zwrócił uwagę, że kwestie, o których mówiła
powyżej Wiceprzewodnicząca Rady R. Krasucka, były wątpliwościami i
sugestiami niektórych radnych, wyrażonymi na posiedzeniach Komisji.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że była informacja, iż
pp.Wiśniewscy są zainteresowani dzierżawą w/w działki, ale nie są
zainteresowani
prowadzeniem
przedszkola.
Stwierdził,
że
pp.Wiśniewscy chcą poddzierżawić w/w działkę na potrzeby
prowadzenia przedszkola.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka zgłosiła wniosek, aby w § 2
powyższego projektu uchwały dodać zapis, iż dzierżawa w/w działki
przeznaczona
jest
na
potrzeby
prowadzenia
niepublicznego
przedszkola.
Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, iż kwestia, o której mówiła
powyżej Wiceprzewodnicząca Rady R. Krasucka, może być zawarta w
umowie dzierżawy w/w działki.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka stwierdziła, że w uchwale
należy określić cel przeznaczenia dzierżawy w/w działki.
Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, iż dopóki przedszkole nie
powstanie, uchwała Rady Miejskiej nie będzie mogła być zrealizowana.
Podkreślił, że przedszkole może rozpocząć funkcjonowanie od nowego
roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 2011 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka stwierdziła, że i tak obecnie
pp. Wiśniewscy nie uruchomią przedszkola.
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Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, że w tej sytuacji
pp.Wiśniewscy i tak będą zobowiązani płacić czynsz dzierżawny za
dzierżawę w/w działki.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka podtrzymała zgłoszony przez
siebie wniosek.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że mówiąc o
przedszkolu trzeba mówić o dwóch działkach, które zamierza
wydzierżawić Gmina Pułtusk. Działka oznaczona nr ewid. 244 w
położona w obr. 28 miasta Pułtusk byłaby przeznaczona na plac zabaw
przy przedszkolu. Natomiast na potrzeby przedszkola przeznaczona
jest nieruchomość sąsiadująca z działką oznaczoną nr ewid. 244
położoną w obr. 28 m. Pułtusk, na której znajduje się budynek
pp.Wiśniewskich. Burmistrz stwierdził, że nie widzi możliwości, aby
Rada Miejska podjęła uchwałę, która będzie zakazywać podnajmu
działki będącej własnością pp. Wiśniewskich.
Po przedstawieniu wyjaśnień przez Burmistrza Miasta Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał Wiceprzewodniczącą Rady
R.Krasucką, czy podtrzymuje zgłoszony przez siebie wniosek ?
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka podtrzymała zgłoszony przez
siebie wniosek.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził 10 min. przerwy w
obradach w celu właściwego ujęcia w powyższym projekcie uchwały
wniosku zgłoszonego przez Wiceprzewodniczącą Rady R. Krasucką.

Po przerwie obrady VIII Sesji Rady Miejskiej wznowił Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Krasucka zmodyfikowała zgłoszony
przez siebie wniosek proponując, aby w § 1 powyższego projektu
uchwały po wyrazach: „na rzecz Państwa Bogumiły i Edwarda
Wiśniewskich” dodać wyrazy: „na potrzeby prowadzenia niepublicznego
przedszkola”.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, że wprowadzając powyższy
zapis do uchwały Rada Miejska zmusza pp. Wiśniewskich do
prowadzenia przedszkola. Powyższy wniosek Wiceprzewodniczącej
Rady R. Krasuckiej oznacza, iż, aby zawrzeć umowę dzierżawy w/w
działki pp. Wiśniewscy muszą prowadzić przedszkole.
Przewodniczący
Rady
Andrzej
Kwiatkowski
stwierdził,
że
pp.Wiśniewscy deklarowali w rozmowie z Przewodniczącym Rady, jak
również podczas obrad sesji, że chcą prowadzić przedszkole.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Zamykając dyskusję w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził w pierwszej kolejności głosowanie
wniosku Wiceprzewodniczącej Rady R. Krasuckiej, aby w § 1
powyższego projektu uchwały po wyrazach: „na rzecz Państwa
Bogumiły i Edwarda Wiśniewskich” dodać wyrazy: „na potrzeby
prowadzenia niepublicznego przedszkola”:
-

za wnioskiem głosowało

– 11 radnych

-

przeciw

– 6 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 3 radnych
Wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 244 w
obrębie 28 miasta Pułtusk wraz z przyjętym powyżej wnioskiem i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/23/2011 została podjęta.

Pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaadaptowania powierzchni z
części nieruchomości wspólnej i jej sprzedaży na rzecz inwestora w
budynku położonym przy ul. Rynek 33/35 w Pułtusku, stanowiącej
własność wspólnoty mieszkaniowej budynków położonych przy
ul.Rynek 33/35 i Szkolna 10 w Pułtusku z udziałem Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską w Pułtusku
zgody na:
1)

zmianę przeznaczenia części wspólnej nieruchomości, tj.
galerii znajdującej się w parterze budynku położonego przy
ul.Rynek 33/35 w celu powiększenia wyodrębnionego lokalu
Nr 2 oraz galerii znajdującej się na I piętrze budynku
położonego przy ul. Rynek 33/35 w celu powiększenia
wyodrębnionego lokalu Nr 6 mieszczącego się w budynku
położonym przy ul. Rynek 33/35 oraz na jej sprzedaż na rzecz
każdoczesnych właścicieli lokali Nr 2 i Nr 6 mieszczących się
w budynku położonym przy ul. Rynek 33/35 oraz na
ustalenie pozostałych warunków sprzedaży w uchwale
wspólnoty
mieszkaniowej budynków położonych przy
ul.Rynek 33/35 i przy ul. Szkolnej 10 w Pułtusku
protokołowanej notarialnie,
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2)

zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
związanych z wyodrębnionymi do tej pory lokalami
proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali poprzez przeniesienie części przypadających im
udziałów we własności działki nr ewid. 138/2 położonej w
obr.14 m. Pułtusk o pow. 0,1167 ha, na której znajdują się
budynki położone przy ul. Rynek 33/35 i przy ul. Szkolnej 10
oraz we współwłasności części wspólnych budynków nie
służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych
lokali (KW Nr 1747) w związku z wydzieleniem z części
wspólnej budynku położonego przy ul. Rynek 33/35
powierzchni mieszkalnej w celu powiększenia wyodrębnionych
lokali Nr 2 i Nr 6, po zakończeniu adaptacji galerii na cele
mieszkalne,

3)

adaptację przez właściciela lokali mieszkalnych Nr 2 i Nr 6
mieszczących się w budynku położonym przy ul. Rynek 33/35
na
cele
mieszkalne
galerii
w
celu
powiększenia
wyodrębnionych lokali mieszkalnych Nr 2 i Nr 6 po uzyskaniu
zgody wspólnoty mieszkaniowej budynków położonych przy
ul. Rynek 33/35 i przy ul. Szkolnej 10 w Pułtusku oraz
decyzji o warunkach zabudowy w zakresie rozbudowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalu Nr 6 na I
piętrze i w lokalu Nr 2 na parterze. Zgoda będzie obejmować
prowadzenie przez właściciela lokali mieszkalnych Nr 2 i Nr 6
mieszczących się w budynku położonym przy ul. Rynek 33/35
wszelkich niezbędnych prac związanych z adaptacją,
podłączeniem, korzystaniem i rozbudową istniejących mediów
w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli lokali
znajdujących się w budynku położonym przy ul. Rynek
33/35.

Komisja Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
natomiast pozostałe Komisje Rady Miejskiej: Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa, Polityki Społecznej, Budżetu i Finansów – negatywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zaproponował, aby udzielić
głosu zainteresowanemu – p. Arturowi Spasowi, który po wyrażeniu
zgody przez radnych Rady Miejskiej („za” głosowało – 21 radnych –
jednogłośnie)
poinformował,
że
wystąpił
z
wnioskiem
o
zagospodarowanie powierzchni balkonu, co umożliwi przeprowadzenie
się do budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w
sprawie zaadaptowania powierzchni z części nieruchomości wspólnej i
jej sprzedaży na rzecz inwestora w budynku położonym przy ul. Rynek
33/35 w Pułtusku, stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej
budynków położonych przy ul. Rynek 33/35 i Szkolna 10 w Pułtusku z
udziałem Gminy Pułtusk i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny

Uchwała Nr VIII/24/2011 została podjęta.

Pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2042 i określenia wykazu przedsięwzięć
wieloletnich. Projekt uchwały dotyczy również upoważnienia
Burmistrza Miasta Pułtusk do zaciągania zobowiązań:
1)

związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich,

2)

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech
kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do
kwoty 14.000.000 zł.,

3)

przekazania
uprawnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech
kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do
kwoty 14.000.000 zł.
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Burmistrz
Miasta
Wojciech Dębski przedstawił
autopoprawkę do powyższego projektu uchwały:
Poz.

Wyszczególnienie

następującą

Prognoza 2011

1. Dochody ogółem, z tego:

70.994.610,00

1a. Dochody bieżące

57.102.710,00

1b. Dochody majątkowe, w tym:

13.891.900,00

1c. Ze sprzedaży majątku
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

2.300.000,00
51.520.564,88

od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych), w tym:
2a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

24.683.100,49

3. Różnica (1 – 2)

19.474.045,12

6. Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)

19.550.913,36

9. Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)

12.174.045,12

10. Wydatki majątkowe, w tym:

19.874.045,12

11a. Wydatki majątkowe
objęte limitem art. 226 ust. ufp

16.052.092,00

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

10,87%

17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp

7,69%

18. Zadłużenie/dochody ogółem [ (13 – 13e) : 1] – max 60%
z art. 170 sufp
20. Wydatki ogółem (10 + 19)

56,74%
72.994.610,00

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby dla powyższego
projektu uchwały przyjąć tryb procedowania jak dla projektu budżetu
Gminy Pułtusk. W związku z tym zaproponował, aby w pierwszej
kolejności zarządzić głosowanie w sprawie autopoprawek Burmistrza
Miasta do powyższego projektu uchwały.

13

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził w pierwszej
kolejności głosowanie w sprawie przedstawionej powyżej przez
Burmistrza Miasta autopoprawki:
-

za przyjęciem autopoprawki głosowało – 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 11 radnych
Autopoprawka została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk wraz z przyjętą
powyżej autopoprawką Burmistrza Miasta i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 11 radnych

Uchwała Nr VIII/25/2011 została podjęta.

Pkt. 5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2011
rok, gdzie:
1)

2)

dochody proponuje się ustalić w łącznej kwocie 70.994.610zł.,
w tym:
-

dochody bieżące w kwocie 57.102.710 zł.,

-

dochody majątkowe w kwocie 13.891.900 zł.,

wydatki proponuje się ustalić w łącznej kwocie 72.994.610 zł.,
w tym:
-

wydatki bieżące w kwocie 53.120.564,88 zł.,

-

wydatki majątkowe w kwocie 19.874.045,12 zł.,

-

wydatki
na
zadania
wieloletnią
prognozą
3.024.647,89 zł.,

inwestycyjne
nieobjęte
finansową
w
kwocie
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3)

4)

proponuje się utworzyć:
-

rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł.,

-

rezerwy celowe w wysokości 340.000 zł. na
wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz wydatki
bieżące w oświacie,

-

rezerwę celową w wysokości 137.240 zł. na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

proponuje się upoważnić Burmistrza Miasta Pułtusk do:
-

zaciągania zobowiązań,

-

dokonywania zmian w planie wydatków na
wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w
ramach działu,

-

dokonywania zmian polegających na zmianach w
planie
wydatków majątkowych obejmujących
przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące
zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian
ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym
dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań
inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

-

lokowania wolnych środków budżetowych
rachunkach bankowych w innych bankach.

na

Przedstawiając prezentację multimedialną dotyczącą założeń do
projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok Burmistrz Miasta
Wojciech Dębski:
1)

w pierwszej kolejności Burmistrz przedstawił ogólne dane
zawarte w projekcie budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 z
dnia 15 listopada 2010 r.:
-

dochody zaplanowano na kwotę 73.370.000 zł., w
tym: dochody bieżące: 56.975.000 zł., dochody
majątkowe: 16.395.000 zł.,

-

wydatki zaplanowano na kwotę 75.370.000 zł., w
tym: wydatki bieżące: ~ 54.348.000 zł., wydatki
majątkowe: ~ 21.022.000 zł.,

-

deficyt zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł.,

-

nadwyżkę operacyjną
2.627.000 zł.,

-

przychody zaplanowano na kwotę 7.776.868,24 zł.,

zaplanowano

na

kwotę

~
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2)

rozchody zaplanowano na kwotę 5.776.868,24 zł.;

odnośnie planowanych inwestycji zawartych w projekcie
budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 z dnia 15 listopada
2010r. Burmistrz poinformował, że:
-

planuje się realizację
jednorocznych:

następujących

inwestycji

Modernizacja ulic, dróg gminnych i placów
za kwotę 300.000 zł.,
Zakupy inwestycyjne za kwotę 15.000 zł.,
Adaptacja
pomieszczeń
na
zakładowe za kwotę 130.000 zł.,

archiwum

Budowa szkolnego placu zabaw przy
Zespole Szkół Nr 2 za kwotę 113.100 zł.,
Budowa szkolnego placu zabaw przy
Zespole Szkół Nr 4 za kwotę 81.000 zł.,
Modernizacja oświetlenia ulicznego za kwotę
300.000 zł.,
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
ul.Nasielskiej za kwotę 1.350.000 zł.,

w

Inwestycje wiejskie w ramach środków
pochodzących z funduszu sołeckiego,
Udział w modernizacji drogi w ul. Tartacznej
za kwotę 700.535 zł. Burmistrz zwrócił
uwagę, że Powiat Pułtuski wystąpił do
Gminy
Pułtusk
o
współfinansowanie
remontu w/w drogi w wysokości ok. 25%
wartości inwestycji. Sfinansowanie w/w
udziału Gminy Pułtusk w w/w zadaniu
inwestycyjnym
odbędzie
się
kosztem
ograniczenia
wydatków
bieżących.
Burmistrz podkreślił, że w przeciwieństwie
do Gminy Pułtusk Powiat Pułtuski nie
planuje ograniczenia wydatków w związku z
realizacją w/w zadania inwestycyjnego,
Remonty budynków mieszkalnych za kwotę
500.000 zł. Burmistrz zwrócił uwagę, iż w
ciągu ostatnich lat na ten cel w budżecie
Gminy Pułtusk była przeznaczana kwota
ok. 1.000.000 zł. Burmistrz poinformował,
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że
wśród
prowadzonych
remontów
budynków mieszkalnych są prowadzone
m.in.
remonty
budynków
wspólnot
mieszkaniowych,
które
na wykonanie
remontu zaciągały kredyty. W spłacie w/w
kredytów ma udział finansowy również
Gmina
Pułtusk
jako
jeden
ze
współwłaścicieli budynku;
-

planuje się
wieloletnich:

realizację

następujących

inwestycji

E – Pułtusk – rozwój e – administracji oraz
rozbudowa i modernizacja infrastruktury
teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w
Pułtusku
umożliwiająca
świadczenie
wysokiej jakości i dostępności e – usług dla
obywateli – rozwój – e – usług za łączną
kwotę
1.149.908,41
zł.,
w
tym:
dofinansowanie za pomocą środków z
zewnątrz: 977.422,15 zł., udział własny
Gminy Pułtusk: 172.486,26 zł.,
Budowa wodociągu we wsi Gnojno za łączną
kwotę 1.043.383 zł., w tym: dofinansowanie
za
pomocą
środków
z
zewnątrz:
782.537,25zł.,
udział
własny
Gminy
Pułtusk: 260.845,75 zł.,
Sieć szerokopasmowa za łączną kwotę
2.951.239,78 zł., w tym: dofinansowanie za
pomocą
środków
z
zewnątrz:
2.508.553,81zł., udział własny Gminy
Pułtusk: 442.685,97 zł.,
Droga Płocochowo – Lipniki za łączną kwotę
2.000.000 zł., w tym: dofinansowanie za
pomocą środków z zewnątrz: 1.700.000 zł.,
udział własny Gminy Pułtusk 300.000 zł.,
Budowa instalacji solarnych realizowana z
udziałem zainteresowanych mieszkańców
Gminy Pułtusk za łączną kwotę 125.000 zł.,
Budowa kanalizacji sanitarnej Popław za
łączną kwotę 394.908 zł. – w/w zadanie
inwestycyjne
będzie
realizowane
z
zaciągnięciem zobowiązania finansowego u
wykonawcy inwestycji,
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Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej za łączną kwotę 3.671.825,04 zł.,
w tym: dofinansowanie za pomocą środków
z zewnątrz: 3.121.051,28 zł., udział własny
Gminy Pułtusk: 550.773,76 zł.,
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipa – I
etap za łączną kwotę 867.720 zł., w tym:
dofinansowanie za pomocą środków z
zewnątrz: 274.804 zł., udział własny Gminy
Pułtusk: 592.916 zł.,
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipa – II
etap za łączną kwotę 400.000 zł., w tym:
dofinansowanie za pomocą środków z
zewnątrz: 300.000 zł., udział własny Gminy
Pułtusk: 100.000 zł.,
Remont
świetlicy
wiejskiej
we
wsi
Przemiarowo za łączną kwotę 306.000 zł., w
tym: dofinansowanie za pomocą środków z
zewnątrz: 244.800 zł., udział własny Gminy
Pułtusk: 61.200 zł.,
Rewitalizacja terenu „wyspy” za łączną
kwotę 2.500.000 zł., w tym: dofinansowanie
za
pomocą
środków
z
zewnątrz:
2.125.000zł., udział własny Gminy Pułtusk:
375.000 zł.,
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
ul.Kościuszki, dla której dofinansowanie za
pomocą środków z zewnątrz wyniesie
100.000 zł.,
Rewitalizacja ul. Traugutta i ul. 17 Sierpnia
– w 2011 r. nie planuje się wydatków
związanych z realizacją w/w zadania
inwestycyjnego,
gdyż
konkurs
na
dofinansowanie tego rodzaju inwestycji nie
został jeszcze ogłoszony,
Droga Kacice – Jeżewo za łączną kwotę
1.513.400 zł., w tym: dofinansowanie za
pomocą środków z zewnątrz: 761.900 zł.,
udział własny Gminy Pułtusk: 751.500 zł.,
Rekultywacja składowiska
łączną kwotę 567.169 zł.;

odpadów

za
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Następnie Burmistrz przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011:

I.

Zmiany planowanych dochodów (załącznik Nr 1) w zakresie:
1)

zwiększenia w dz. 600 „Transport łączność” o kwotę
55.500 zł. – środki unijne na budowę drogi Boby – Głódki
nie otrzymane w 2010 r.;

2)

zwiększenia w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę
489.510 zł., w tym: bieżące 348.110 zł. i majątkowe
141.400 zł., środki unijne z programu PO KL przyznane
na realizację zadania pn. „Nasza wiedza naszą wizytówką”
(łączna kwota przyznanych środków wynosi 1.011.670 zł.,
kwota 522.160 zł. przypada na rok 2012);

3)

zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości o kwotę 1.000.000 zł. w dz. 700
„Gospodarka mieszkaniowa”;

4)

zmniejszenia o kwotę 1.700.000 zł. w dz. 600 „Transport i
łączność” z tytułu środków unijnych na przebudowę
ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia –
Płocochowo;

5)

zmniejszenia w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem” o kwotę 220.400 zł., w tym:
-

podatek rolny od osób fizycznych – 19.500 zł.,

-

podatek od nieruchomości od osób fizycznych –
182.400 zł.,

-

podatek od środków transportowych od osób
fizycznych – 18.500 zł.

Łącznie dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.375.390 zł. i
wynoszą 70.994.610 zł., w tym: dochody bieżące wzrastają o kwotę
127.710 zł. i dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę
2.503.100 zł.;
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II.

Zmiany w planowanych wydatkach (załącznik Nr 2) w zakresie:
1)

zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dz. 600 „Drogi
publiczne
gminne” o kwotę 1.000.000 zł. na
przedsięwzięcie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej
obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu
komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia –
Płocochowo,
Lipniki
–
Płocochowo
–
poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy
Pułtusk” oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych na
zadanie pn. „Przeprawy mostowe” o kwotę 309.000 zł. i
wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ulic, dróg
gminnych i placów” o kwotę 720.000 zł. (załącznik Nr 3);

2)

zmniejszenia wydatków planowanych w dz. 750 „Urzędy
gmin”:
-

wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja
pomieszczeń na archiwum zakładowe” o kwotę
80.000 zł.,

-

pozostałe wydatki o kwotę 640.000 zł. z tego:
wynagrodzenia i składki od
naliczane o kwotę 488.000 zł.,

nich

wydatki
związane
z
realizacją
statutowych zadań o kwotę 152.000 zł.;
3)

zmniejszenia wydatków planowanych w dz. 750
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę
170.000 zł.;

4)

zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 750 –
„Pozostała działalność” o kwotę 200.000 zł. na
rozwój
przedsięwzięcie
pn.
„E
–
Pułtusk
–
e – administracji oraz rozbudowa i modernizacja
infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w
Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i
dostępności e – usług dla obywateli – rozwój e – usług”;

5)

zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 700
„Pozostała działalność” o kwotę 400.000 zł. na
przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Pułtusk” oraz o
kwotę 50.000 zł. ze środków przeznaczonych na kary i
odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych;

6)

zmniejszenia wydatków w pozostałej
dz.500 „Handel” o kwotę 30.000 zł.;

działalności

w
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7)

zmniejszenia wydatków w dz. 754 „Straż Miejska” o kwotę
60.000 zł., z tego:
-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o
kwotę 55.000 zł.,

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 5.000 zł.;

8)

zmniejszenia w dz. 758 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy
ogólnej o kwotę 100.000 zł.;

9)

w dz. 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
-

zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę
194.100 zł. na zadanie pn. „Budowa szkolnego
placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4”
(załącznik Nr 3),

-

zwiększyć wydatki na realizację programu pn.
„Nasza wiedza naszą wizytówką” o kwotę
1.011.670 zł., w tym, w 2011 r. – kwota
489.510zł. z podziałem na wydatki bieżące –
348.110 zł. i majątkowe – 141.400zł.,

-

zwiększyć wydatki inwestycyjne w dz. 851 na
zadanie pn. „Budowa szkolnego placu zabaw
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3” o
kwotę 215.500 zł. oraz zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 100.000 zł.,

-

zwiększyć wydatki w rozdz. 80110 „Gimnazja” na
realizację programu Socrates – Comenius o
kwotę 23.244,25 zł.;

10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” proponuje się zmniejszenia w zakresie:
-

rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona
wód o kwotę 350.000 zł. na zadanie pn.
„Kanalizacja w ul. Nasielskiej” oraz o kwotę
40.000 zł. na przedsięwzięcie pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki”,

-

rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę
100.000 zł.,

-

rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” o
kwotę 200.000 zł.,
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-

rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę
148.544,25 zł.;

11) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
proponuje się zmniejszenia w zakresie:
-

rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury i świetlice”
wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa”
o kwotę 70.000 zł.,

-

rozdz. 92195 „Pozostała działalność” o kwotę
100.000 zł.;

12) w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu” proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę
100.000 zł.
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.375.390 zł. i
wynoszą 72.994.610 zł., w tym wydatki bieżące proponuje się
zmniejszyć o kwotę 1.227.190 zł. i wydatki majątkowe proponuje
się zmniejszyć o kwotę 1.148.200 zł.

Omawiając przyczyny w/w autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 Burmistrz poinformował, że:
1)

Burmistrz przedstawił przyczyny zmian w wydatkach na
łączną kwotę 1.757.254,30 zł. w zakresie:
-

budowy szkolnego placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 za kwotę 215.500 zł. – jest
to zadanie inwestycyjne, które zostało zrealizowane
pod koniec 2010 r. i dofinansowane w ramach
środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Decyzja o dofinansowaniu realizacji w/w
inwestycji wpłynęła do Urzędu Miejskiego w
październiku 2010 r., dlatego realizacja tej inwestycji
możliwa była dopiero w końcu 2010 r.;

-

płatności za wykonanie robót drogowych we wsi
Ponikiew i w ul. Nowy Rynek za łączną kwotę
720.000 zł.;

-

przebudowy mostu we wsi Olszak za kwotę
309.000zł. – przetarg na realizację w/w zadania
inwestycyjnego został rozstrzygnięty jesienią. W
związku z tym, że okres zimowy rozpoczął się
wcześnie, zasadne było przesunięcie remontu mostu
we wsi Olszak;
22

2)

-

zajęć pozalekcyjnych finansowanych z EFS (zadanie
dwuletnie) za kwotę 489.510 zł. – zadanie będzie
realizowane od września 2011 r. Ze względu na to, że
decyzja o dofinansowaniu w/w zadania za pomocą
środków strukturalnych wpłynęła do Urzędu
Miejskiego w grudniu 2010 r. nie było możliwości
zaplanowania w/w wydatku w projekcie budżetu
Gminy Pułtusk na rok 2011 z dnia 15 listopada
2010r.;

-

realizacji programu Sokrates Comenius za kwotę
23.244,25 zł.;

Burmistrz przedstawił przyczyny zmian w dochodach na
łączną kwotę – 2.375.390 zł. w zakresie:
-

podatku od nieruchomości – zmniejszenie dochodów
budżetu Gminy Pułtusk o kwotę 220.400 zł. w
związku z pozostawieniem stawek podatkowych na
poziomie 2010 r. Dodatkowo w wyniku decyzji
Ministra Finansów zmniejszy się kwota subwencji
wyrównawczej należnej Gminie Pułtusk;

-

braku dotacji na drogę Płocochowo – Lipniki –
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Pułtusk o
kwotę 1.700.000 zł.

-

sprzedaży nieruchomości – zmniejszenie dochodów
budżetu Gminy Pułtusk o kwotę 1.000.000 zł. –
zmniejszenie w związku z niekorzystną sytuacją na
rynku nieruchomości;

-

rozliczenia końcowego na drogi w Bobach –
zwiększenie dochodów budżetu Gminy Pułtusk o
kwotę 55.500 zł. – Gmina Pułtusk otrzymała
dofinansowanie za pomocą środków strukturalnych;

-

dotacji na zajęcia pozalekcyjne finansowane z EFS
(zadanie dwuletnie) – zwiększenie dochodów budżetu
Gminy Pułtusk o kwotę 489.510 zł. w wyniku
otrzymania dofinansowania za pomocą środków
strukturalnych;

Łączne skutki dla budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok stanowią
zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.132.644 zł.
Burmistrz poinformował, że po wprowadzeniu w/w autopoprawek do
projektu uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 dochody
budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 wyniosą ogółem 70.994.610 zł., w
tym: dochody bieżące: 57.102.000 zł. i dochody majątkowe:
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13.891.900zł., a wydatki budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 wyniosą
ogółem 72.994.610 zł., w tym: wydatki bieżące: 53.120.564,88 zł. i
wydatki majątkowe: 19.874.045,12 zł.
Następnie Burmistrz zwrócił uwagę na kwotę stanowiącą nadwyżkę
operacyjną budżetu Gminy Pułtusk – w wys. 5.582.145,12 zł.
W dalszej części wypowiedzi Burmistrz zwrócił uwagę na problemy,
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu Gminy Pułtusk, do
których należy zaliczyć następujące kwestie:
1)

planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – w
projekcie budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 zostały one
zaplanowane w kwocie wyższej, niż realne możliwości.
Burmistrz zwrócił uwagę, iż w budżecie zapisane są zadania
inwestycyjne, odnośnie których nie zostały rozstrzygnięte
przetargi, wobec czego środki finansowe na ich realizację
zostały zaplanowane wg wartości kosztorysowych. Jest to
konieczne ze względu na ubieganie się o środki zewnętrzne –
w tej sytuacji konieczne jest wykazanie w budżecie środków
na realizację inwestycji: udziału własnego i środków
planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Po
rozstrzygnięciu
przetargów
dotyczących
realizacji
poszczególnych zadań inwestycyjnych możliwe będzie
urealnienie
planu
dochodów
z
tytułu
sprzedaży
nieruchomości, gdyż zazwyczaj koszty realizacji inwestycji po
rozstrzygnięciu przetargu zmniejszają się;

2)

nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w
tym do długu Skarbu Państwa, zgodnie z którym
zobowiązania zaciągane u wykonawcy zalicza się do kwoty
długu. W tym trybie planowana jest realizacja dwóch
inwestycji (zostały zawarte już umowy): budowa kanalizacji
sanitarnej Popław i budowa wodociągu we wsi Gnojno.
Wejście w życie w/w rozporządzenia powoduje, iż przed
dokonaniem wydatku inwestycyjnego trzeba będzie rozważyć,
czy jest właściwy i ma miejsce w odpowiednim momencie. W
związku z tym należy jak najszybciej podpisać umowę
dotyczącą dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej
Popław, co będzie skutkować tym, że zaciągnięte zobowiązania
finansowe na realizację tej inwestycji nie będą zaliczane do
kwoty długu. Odnośnie inwestycji pn. „Budowa wodociągu we
wsi Gnojno” Burmistrz poinformował, że prawdopodobnie
wiosną 2011 r. zostanie ogłoszony konkurs wniosków w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski otworzył dyskusję w tym
punkcie porządku obrad.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił się do Przewodniczącego Rady o
procedowanie w tym punkcie porządku obrad, zgodnie z uchwałą
Nr XLVII/511/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał: „kto z Państwa
radnych chce zabrać głos ?”
Radny Ireneusz Purgacz zapytał Przewodniczącego Rady, czy zna treść
uchwały Nr XLVII/511/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5
listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że zna treść
w/w uchwały.
Radny Ireneusz Purgacz zwracając się do Przewodniczącego Rady
powiedział: „skoro jest znana to bardzo proszę prowadzić dzisiejsze
obrady zgodnie z tą uchwałą”.
Przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu Gminy Pułtusk
na 2011 rok Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił:
1)

uchwałę Nr 350/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania
deficytu,

2)

wnioski i opinie stałych Komisji Rady Miejskiej:
-

Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,
która na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2011 r. nie
wydała opinii odnośnie projektu budżetu Gminy
Pułtusk na rok 2011 w związku z treścią § 3 ust. 3
uchwały Nr XLVIII/511/2010 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej, zgodnie z
którym „Komisje Rady na posiedzeniach formułują
opinię o projekcie budżetu i przedkładają ją
Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi w terminie
do dnia 15 grudnia z wyjątkiem roku 2010, w którym
termin ten ustala się do dnia 28 grudnia 2010 r. i w
związku z treścią ust. 4 w/w uchwały, zgodnie z
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którym,
jeżeli
Komisje
Rady nie
przedłożą
Burmistrzowi opinii w terminie przyjmuje się, że nie
wnoszą zastrzeżeń do projektu uchwały budżetowej,
-

Komisji Polityki Społecznej, która na posiedzeniu w
dniu 14 stycznia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
autopoprawkę Burmistrza Miasta do projektu
budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok,

-

Komisji Polityki Regionalnej, która na posiedzeniu w
dniu 17 stycznia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
autopoprawkę Burmistrza Miasta do projektu
budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok,

-

Komisji Budżetu i Finansów, która na posiedzeniu w
dniu 18 stycznia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
autopoprawkę Burmistrza Miasta do projektu
budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że w Biuletynie wydawanym przez
RIO wykazano zadłużenie Gminy Pułtusk za trzy kwartały 2010 r.,
które wyniosło 62,5% wielkości planowanych dochodów budżetu
Gminy Pułtusk. Radny zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 przewiduje się, że zadłużenie
będzie wynosić poniżej 60% wielkości planowanych dochodów budżetu.
Zapytał, jak jest możliwe, że już obecnie RIO stwierdza, iż zadłużenie
Gminy Pułtusk za trzy kwartały 2010 r. wyniosło już 62,5% wielkości
planowanych dochodów budżetu Gminy Pułtusk ?
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego R. Befingera Burmistrz
Miasta Wojciech Dębski poinformował, że dane, które przedstawił
powyżej radny R. Befinger pochodzą ze strony internetowej PAP
poświęconej tematyce samorządu terytorialnego. Tej publikacji nie
należy traktować jako merytorycznego opracowania, gdyż powstała ona
na podstawie nieprawidłowo wyciągniętych wniosków. Sprawozdanie to
dotyczyło sprawozdania Rb – Z. W związku z nowym rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego
długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa dziennikarze
dokonali analizy, które z jednostek samorządu terytorialnego są
zagrożone przekroczeniem 60% zadłużenia w stosunku do
planowanych dochodów budżetu. W zestawieniu opublikowanym na
stronie internetowej PAP znalazły się jednostki samorządu
terytorialnego z 450% zadłużeniem. Autor w/w publikacji przyjął
założenie, iż zadłużenie Gminy Pułtusk na koniec III kwartału 2010 r.
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spełnia warunki wynikające z w/w rozporządzenia Ministra Finansów.
Oznacza to, że autor w/w publikacji przyjął, iż wszystkie zobowiązania
Gminy Pułtusk wykraczają poza rok budżetowy 2010. W III kwartale
2010 r. Gmina Pułtusk miała zaciągnięty kredyt, miała również
zobowiązania finansowe zaciągnięte u wykonawców. Jednak większość
zobowiązań Gminy Pułtusk na koniec III kwartału 2010 r. była
zobowiązaniami bieżącymi, które zostały spłacone do końca 2010 r. W
związku z tym nie ma sytuacji, iż zadłużenie Gminy Pułtusk za trzy
kwartały 2010 r. wyniosło 62,5% wielkości planowanych dochodów
budżetu Gminy Pułtusk.
Radny Ryszard Befinger zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na koniec 2011 r. przewiduje się zadłużenie
nieprzekraczające 60% wielkości planowanych dochodów budżetu
Gminy Pułtusk. Radny poinformował, że z jego wyliczeń wynika, iż
zadłużenie Gminy Pułtusk na koniec 2011 r. wyniesie ok. 66%
wielkości planowanych dochodów budżetu Gminy Pułtusk. Stwierdził,
że planowane zadłużenie Gminy Pułtusk na koniec 2011 r. nie
przekroczy 60% wielkości planowanych dochodów budżetu Gminy
Pułtusk, jeżeli wyłączy się zadłużenie wynikające z dofinansowania
realizacji zadań za pomocą środków strukturalnych. Radny stwierdził,
że słyszał, iż są nowe przepisy prawa, które nie zezwalają na
dokonywanie takich wyłączeń w kwestii obliczenia wskaźnika
zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Radny prosił o
wyjaśnienie tej kwestii.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że każda jednostka
samorządu terytorialnego wylicza dwa wskaźniki dotyczące stopnia
zadłużenia: 1) wskaźnik uwzględniający wyłączenia wynikające z
zadłużenia z tytułu pozyskania planowanych środków strukturalnych,
2) wskaźnik nieuwzględniający w/w wyłączeń. Zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sytuacji, gdy jednostka
samorządu terytorialnego korzysta ze środków strukturalnych – nie
wlicza się do wskaźniku deficytu zadłużenia na sfinansowanie udziału
własnego, jak i zadłużenia na prefinansowanie danego zadania.
Sytuację samorządów komplikuje rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego,
które powoduje, że nic nie jest pewne w kwestii finansów publicznych.
Jednocześnie Burmistrz zwrócił uwagę, iż w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 przewidziana jest nadwyżka
operacyjna, która jest wyższa od kwoty obsługi zadłużenia. W związku
z tym możliwa będzie spłata zadłużenia Gminy Pułtusk z dochodów
bieżących. Nie ma obecnie przepisów prawa, które nie zezwalają na
dokonywanie wyłączeń wynikających z zadłużenia z tytułu pozyskania
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planowanych środków strukturalnych dla obliczenia
zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

wskaźnika

Radny Ryszard Befinger zwrócił uwagę, że zadłużenie Gminy Pułtusk
zwiększa się. Radny zwrócił również uwagę na to, że Gmina Pułtusk
ma zapewnienie odnośnie pozyskania środków strukturalnych, ale do
chwili obecnej umowy w tym zakresie nie zostały podpisane. Wobec
tego są to „środki wirtualne”. Co będzie, jeżeli Gmina Pułtusk uzyska
dofinansowanie za pomocą środków strukturalnych w kwocie niższej,
niż planowana ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 przewiduje zadłużenie w
kwocie 2.000.000 zł. Burmistrz stwierdził, że można było w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 zrezygnować z
realizacji inwestycji i wówczas nie byłoby konieczności ograniczenia
planowanych wydatków bieżących, tak jak to zrobił Powiat Pułtuski,
który zwiększył wydatki bieżące, a ograniczył realizację inwestycji.
Natomiast projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
przewiduje realizację inwestycji i ograniczenie pozostałych wydatków.
Jednocześnie Burmistrz stwierdził, że trzeba analizować możliwość
nieuzyskania planowanych środków strukturalnych. Wówczas będzie
możliwość spłacania zadłużenia z nadwyżki operacyjnej przy
jednoczesnej rezygnacji z realizacji inwestycji.
Radny Ryszard Befinger zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk przewiduje się zaciągnięcie kredytu w
wys.7.700.000 zł. na spłatę zadłużenia. Radny stwierdził, że radni SLD
planowali zgłosić wnioski do projektu uchwały budżetowej Gminy
Pułtusk na rok 2011, „tylko nas częściowo Burmistrz wyręczył”.
Następnie radny zwrócił uwagę, są zobowiązania finansowe z 2010 r.,
które spłacane są w 2011 r., gdyż niektóre jednostki organizacyjne
Gminy Pułtusk nie zapłaciły zobowiązań finansowych za 2010 rok. Np.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z kwoty 115.000 zł. stanowiącej
dotację z Ministerstwa wydatkowała tylko 50.000 zł. Radny stwierdził,
że dotacja powinna być wydatkowana w całości. Radny stwierdził, że
projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 nie zakłada
planu oszczędnościowego, ale zwiększenie zadłużenia. Następnie radny
stwierdził, że do wysokiego zadłużenia Gminy Pułtusk doprowadziła
realizacja czterech inwestycji, których realizacja nie była uzasadniona,
tj. budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, budowa
hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2, remont Urzędu Miejskiego,
remont Domu Nauczyciela. Radny stwierdził, że analizując wieloletnią
prognozę finansową nie widzi perspektyw dla Gminy Pułtusk na
wyjście z zadłużenia.
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Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego R. Befingera Burmistrz
Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że udział własny Gminy
Pułtusk w realizowanych inwestycjach jest znacznie wyższy, niż kwota
zaciąganych kredytów. Następnie Burmistrz podkreślił, że projekt
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 zawiera program
oszczędnościowy, który przejawia się m. in. w kwocie nadwyżki
operacyjnej, o której wcześniej już mówił. Są również zaplanowane
oszczędności w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk.
Burmistrz zwrócił uwagę, że program oszczędnościowy to przede
wszystkim zmniejszenie wydatków bieżących. Burmistrz zwrócił
również uwagę, że proces realizacji inwestycji z udziałem środków
strukturalnych jest długi. Jednocześnie Burmistrz stwierdził, że aby
móc realizować zadania inwestycyjne w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Pułtusk na rok 2011 założono program oszczędnościowy
polegający na redukcji wydatków bieżących. Burmistrz zwrócił uwagę,
iż projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011, przekazany
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2010 r.,
przewidywał ograniczenie wydatków bieżących, a obecnie proponuje się
jeszcze bardziej ograniczyć wydatki bieżące.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że uważa, iż jest przerost
zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk; niektóre
wydatki w zakresie płac są nieuzasadnione. Kwestii programu
oszczędnościowego dla Gminy Pułtusk powinno być poświęcone
odrębne spotkanie. Następnie radny zwrócił uwagę na planowaną
inwestycję dotyczącą budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipa. Całkowity
koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 2.200.000 zł. Radny
stwierdził, że obecnie nie może wnioskować zdjęcia realizacji w/w
inwestycji, gdyż został już rozstrzygnięty przetarg dotyczący wyłonienia
wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego i stwierdził, że radni powinni
być poinformowani o planowanej realizacji w/w inwestycji. Radny
zwrócił uwagę, że w odległości ok. 400 m. od planowanej inwestycji jest
remiza wiejska, która jest niedofinansowana. Następnie radny
stwierdził, że jeżeli nie zostaną pozyskane planowane środki
strukturalne to na koniec 2011 r. zadłużenie Gminy Pułtusk może
wynosić 70% wielkości planowanych dochodów budżetu.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego R. Befingera Burmistrz
Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że inwestycja dotycząca
budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipa została ujęta w budżecie Gminy
Pułtusk na rok 2010, więc trudno mówić tu o zaskoczeniu radnych.
Burmistrz zwrócił uwagę, że zadaniem samorządu jest zrównoważony
rozwój. Odnośnie kosztów realizacji w/w inwestycji Burmistrz
poinformował, że mieszkańcy wsi Lipa zainwestowali środki
pochodzące ze sprzedaży części nieruchomości z przeznaczeniem na
budowę świetlicy. Również środki w ramach funduszu sołeckiego
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mieszkańcy wsi Lipa zdecydowali przeznaczyć na ten cel. I etap
realizacji w/w inwestycji zakłada wydatkowanie kwoty ok. 550.000 zł.
jako udział własny i ok. 250.000 zł. jako dofinansowanie za pomocą
środków strukturalnych. II etap realizacji w/w inwestycji przewiduje
zagospodarowanie terenu. Na realizację II etapu w/w inwestycji
możliwe jest pozyskanie 75% środków stanowiących koszt realizacji.
Burmistrz podkreślił, że budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipa ma
wymiar społeczny, gdyż będzie służyć mieszkańcom wsi, którzy w
porównaniu z mieszkańcami miasta mają mniejsze możliwości w
zakresie korzystania m. in. z oferty imprez kulturalnych. Wobec tego
realizacja w/w inwestycji jest zasadna. Ponadto obiekt ten będzie
wykorzystywany na potrzeby tzw. „zielonej szkoły”. Następnie
Burmistrz zwrócił uwagę, że świetlice wiejskie są corocznie
dofinansowywane.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Burmistrza Miasta radny
Ryszard Befinger stwierdził, że na 8 tys. mieszkańców wybudowano 48
lokali mieszkalnych. Nic więcej nie zrobiono.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że wcześniejsza jego
wypowiedź miała zwrócić uwagę na to, iż mieszkańcy wsi Gminy
Pułtusk również mają swoje potrzeby, m. in. w zakresie
funkcjonowania świetlic wiejskich. Jednocześnie Burmistrz podkreślił,
że znaczne środki przeznaczano na remont zasobów mieszkaniowych.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że lepszym rozwiązaniem, niż
budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipa, byłoby dofinansowanie remizy
wiejskiej we wsi Chmielewo.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski podkreślił, że od kilku lat wszystkie
świetlice wiejskie Gminy Pułtusk są corocznie dofinansowywane.
Radny Marek Król zapytał o drogę wokół tzw. „fortów”. Poinformował,
że zainteresowani mieszkańcy przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy
Pułtusk grunt na potrzeby realizacji drogi, która miała być wykonana
w 2011 r. Natomiast w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pułtusk
na rok 2011 nie ma zaplanowanej budowy w/w drogi, a jedynie
zaplanowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań za grunt,
który przekazali mieszkańcy. Radny zapytał, czy będzie realizowana
w/w droga, czy zostanie jedynie wypłacone odszkodowanie za grunt
przekazany na rzecz Gminy Pułtusk ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie ma takiej
sytuacji, jak przedstawił powyżej radny M. Król, iż zainteresowani
mieszkańcy zrezygnowali z odszkodowania za przekazanie gruntu na
potrzeby budowy drogi i mają obietnicę realizacji w/w drogi w 2011 r.
Mieszkańcy zadeklarowali, że jeżeli do końca 2011 r. droga zostanie
zrealizowana to zrezygnują z odszkodowania za grunt przekazany na
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potrzeby urządzenia tej drogi. Planowana droga wokół tzw. „fortów”
przebiega na znacznym odcinku przez grunt o nieuregulowanym stanie
prawnym. W/w inwestycja nie znalazła się w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011, gdyż nie było możliwości
przygotowania w/w zadania inwestycyjnego do realizacji w związku z
tym, że nie wszyscy mieszkańcy zapewnili, iż przekażą na potrzeby
realizacji drogi grunt bez wypłaty odszkodowania. Do chwili obecnej
nie są znane koszty realizacji w/w drogi i wobec tego nie ma
możliwości ujęcia tej inwestycji w budżecie Gminy Pułtusk.
Radny Ireneusz Purgacz zapytał, ile posesji znalazłoby się przy w/w
drodze ? Ilu mieszkańców złożyło wniosek o realizację w/w drogi ? Czy
jest to temat, który powinien być przedmiotem sesji budżetowej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie są znane
koszty realizacji w/w inwestycji. Jednak wniosek mieszkańców o
realizację w/w drogi jest godny rozważenia tym bardziej, że firma
„Artgum” zadeklarowała wsparcie finansowe tej inwestycji. O fakcie
nieujęcia w/w zadania inwestycyjnego w projekcie budżetu Gminy
Pułtusk na rok 2011 został poinformowany jeden z zainteresowanych
mieszkańców – p. Karpiński.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił uwagę na załącznik
Nr 11 do projektu uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2011 r.”, w którym proponuje się przeznaczyć
dotację w kwocie 50.000 zł. na opiekę paliatywno – hospicyjną i prosił
o informację, na co zostanie przeznaczona w/w kwota.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na terenie Gminy
Pułtusk funkcjonuje hospicjum „Caritas”, które jest deficytowe. W
2010 r. Dyrektor „Caritas” Oddział Płock wystąpił do Gminy Pułtusk o
dotację dla w/w hospicjum. Jest to kwota, która stanowi połowę
brakujących środków finansowych do tego, aby działalność hospicjum
domykała się pod względem finansowym. Dotacja na ten cel została
również przekazana w 2010 r. w tej samej kwocie. Kwota dotacji jest
pomocą finansową Gminy Pułtusk na bieżące wydatki i dofinansowanie
kontraktu między „Caritas” a NFZ.
Radny Andrzej Wydra prosił o uszczegółowienie informacji nt.
planowanej nadwyżki operacyjnej w budżecie Gminy Pułtusk na 2011
rok w kwocie 5.582.145 zł. Jednocześnie radny stwierdził, że z wyliczeń
dokonanych przez radnego kwota nadwyżki operacyjnej powinna
wynosić 3.982.000 zł. Radny stwierdził: projekt uchwały budżetowej na
rok 2011 „czytam wprost, a wprost no to jest napisane, że deficyt
wynosi 2.000.000 zł., a środki wolne 76.000 zł.”. W związku z tym
radny zapytał o znaczenie nadwyżki operacyjnej dla finansów Gminy
Pułtusk. Radny skierował do Burmistrza Miasta pytania związane z
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budową boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 – jakiej
wielkości dotację otrzymała Gmina Pułtusk na realizację w/w
inwestycji ? Ile wynosi koszt całkowity w/w zadania inwestycyjnego ?
Czy w/w dotacja została wydatkowana w 2010 r. ? Radny zapytał
również, czy potwierdzą się obawy radnego R. Befingera, że okaże się,
że w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego – „inwestycje, które są finansowane u wykonawcy nie
uzyskają dofinansowania, czy wtedy nie zostanie, czy ewentualnie
zostanie przekroczony wskaźnik zadłużenia Gminy 60% ?”
Odnośnie nadwyżki operacyjnej Skarbnik Miasta Teresa Turek
poinformowała, że kwotę nadwyżki operacyjnej stanowi różnica między
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, bez obsługi zadłużenia.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 5.582.145 zł. Nadwyżka
operacyjna służy do obsługi zadłużenia. Od wielkości nadwyżki
operacyjnej zależy kondycja finansowa jednostki samorządu
terytorialnego. Od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego nie
mogą uchwalać budżetów, w których plan wydatków bieżących
przewyższa plan dochodów bieżących.
Radny Andrzej Wydra stwierdził, że z treści projektu uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 wynika, że na spłatę
zadłużenia zostanie zaciągnięty kredyt.
Skarbnik Miasta Teresa Turek wyjaśniła, że zgodnie z art. 89 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku
budżetu deficytowego – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
trzeba zaciągnąć kredyt. Na inną konstrukcję nie zezwala w/w ustawa.
Taka konstrukcja uchwały budżetowej powoduje, że możliwa jest
realizacja zadań inwestycyjnych z dochodów budżetu, a spłata
zadłużenia następuje z przychodów budżetu. Natomiast wcześniej
możliwa była spłata zadłużenia z dochodów budżetu, ale wówczas na
realizację zadań inwestycyjnych trzeba było zaciągać kredyty.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że odbyły się dwa
przetargi w celu wyłonienia wykonawcy boiska – placu zabaw przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. W pierwszym przetargu zgłosił się
jeden wykonawca, który zaoferował cenę wyższą, niż planowana do
wydatkowania na ten cel. W drugim przetargu zgłosiło się trzech
wykonawców, w wyniku którego została wybrana oferta z
najkorzystniejszą ceną. Decyzja o przyznaniu dotacji zapadła jesienią
2010 r. Warunkiem otrzymania dotacji na realizację w/w inwestycji
było jej wykonanie w 2010 r. Wobec tego trzeba było wykonać prace w
okresie zimowym.
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Radny Andrzej Wydra zapytał, czy do wykorzystania przez Gminę
Pułtusk dotacji wystarczyło wykonanie w/w inwestycji, czy
wydatkowanie kwoty dotacji do końca 2010 r. ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że do wykorzystania
przez Gminę Pułtusk dotacji wystarczyło wykonanie w/w inwestycji do
końca 2010 r. Odnośnie pytania radnego A. Wydry, czy zostanie
przekroczony wskaźnik zadłużenia Gminy 60%, jeżeli inwestycje będą
realizowane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego u wykonawcy, a
nie uzyskają dofinansowania Burmistrz poinformował, że podpisanie
umowy z wykonawcą inwestycji nie skutkuje zaciągnięciem
zobowiązania finansowego u tego wykonawcy. Dopiero wystawienie
faktury
przez
wykonawcę
będzie
skutkować
zaciągnięciem
zobowiązania finansowego u wykonawcy.
Radny Ryszard Befinger prosił o wyjaśnienie, czy w przypadku
rezygnacji z realizacji świetlicy wiejskiej we wsi Lipa Gmina Pułtusk
będzie płacić karę w wys. 10% wartości inwestycji ? Radny
poinformował, że taką informację uzyskał od pracownika Wydz. RG.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że informacja
pracownika Wydz. RG była zgodna ze stanem faktycznym, gdyż
odstąpienie od umowy skutkowałoby karą umowną w wys. 10%
wartości inwestycji. Natomiast, gdy pojawiła się ewentualność
rezygnacji z realizacji świetlicy wiejskiej we wsi Lipa, wówczas
skierowano do wykonawcy w/w inwestycji pytanie o możliwość
przesunięcia terminu podpisania umowy dotyczącej realizacji w/w
zadania inwestycyjnego.
Innych uwag do projektu budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 nie
zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zamknął dyskusję w tym
punkcie porządku obrad i zarządził 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie obrady VIII Sesji Rady Miejskiej wznowił Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski i zarządził głosowanie autopoprawki
Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na
rok 2011:
I.

Zmiany planowanych dochodów (załącznik Nr 1) w zakresie:
1)

zwiększenia w dz. 600 „Transport łączność” o kwotę
55.500 zł. – środki unijne na budowę drogi Boby – Głódki
nie otrzymane w 2010 r.;
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2)

zwiększenia w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę
489.510 zł., w tym: bieżące 348.110 zł. i majątkowe
141.400 zł., środki unijne z programu PO KL przyznane
na realizację zadania pn. „Nasza wiedza naszą wizytówką”
(łączna kwota przyznanych środków wynosi 1.011.670 zł.,
kwota 522.160 zł. przypada na rok 2012);

3)

zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości o kwotę 1.000.000 zł. w dz. 700
„Gospodarka mieszkaniowa”;

4)

zmniejszenia o kwotę 1.700.000 zł. w dz. 600 „Transport i
łączność” z tytułu środków unijnych na przebudowę
ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia –
Płocochowo;

5)

zmniejszenia w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem” o kwotę 220.400 zł., w tym:
-

podatek rolny od osób fizycznych – 19.500 zł.,

-

podatek od nieruchomości od osób fizycznych –
182.400 zł.,

-

podatek od środków transportowych od osób
fizycznych – 18.500 zł.

Łącznie dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.375.390 zł. i
wynoszą 70.994.610 zł., w tym: dochody bieżące wzrastają o kwotę
127.710 zł. i dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę
2.503.100 zł.;
II.

Zmiany w planowanych wydatkach (załącznik Nr 2) w zakresie:
1)

zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dz. 600 „Drogi
publiczne
gminne” o kwotę 1.000.000 zł. na
przedsięwzięcie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej
obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu
komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia –
Płocochowo,
Lipniki
–
Płocochowo
–
poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy
Pułtusk” oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych na
zadanie pn. „Przeprawy mostowe” o kwotę 309.000 zł. i
wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ulic, dróg
gminnych i placów” o kwotę 720.000 zł. (załącznik Nr 3);
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2)

zmniejszenia wydatków planowanych w dz. 750 „Urzędy
gmin”:
-

wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja
pomieszczeń na archiwum zakładowe” o kwotę
80.000 zł.,

-

pozostałe wydatki o kwotę 640.000 zł. z tego:
wynagrodzenia i składki od
naliczane o kwotę 488.000 zł.,

nich

wydatki
związane
z
realizacją
statutowych zadań o kwotę 152.000 zł.;
3)

zmniejszenia wydatków planowanych w dz. 750
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę
170.000 zł.;

4)

zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 750 –
„Pozostała działalność” o kwotę 200.000 zł. na
rozwój
przedsięwzięcie
pn.
„E
–
Pułtusk
–
e – administracji oraz rozbudowa i modernizacja
infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w
Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i
dostępności e – usług dla obywateli – rozwój e – usług”;

5)

zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 700
„Pozostała działalność” o kwotę 400.000 zł. na
przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Pułtusk” oraz o
kwotę 50.000 zł. ze środków przeznaczonych na kary i
odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych;

6)

zmniejszenia wydatków w pozostałej
dz.500 „Handel” o kwotę 30.000 zł.;

7)

zmniejszenia wydatków w dz. 754 „Straż Miejska” o kwotę
60.000 zł., z tego:

8)

działalności

w

-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o
kwotę 55.000 zł.,

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 5.000 zł.;

zmniejszenia w dz. 758 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy
ogólnej o kwotę 100.000 zł.;
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9)

w dz. 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
-

zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę
194.100 zł. na zadanie pn. „Budowa szkolnego
placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4”
(załącznik Nr 3),

-

zwiększyć wydatki na realizację programu pn.
„Nasza wiedza naszą wizytówką” o kwotę
1.011.670 zł., w tym, w 2011 r. – kwota
489.510zł. z podziałem na wydatki bieżące –
348.110 zł. i majątkowe – 141.400zł.,

-

zwiększyć wydatki inwestycyjne w dz. 851 na
zadanie pn. „Budowa szkolnego placu zabaw
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3” o
kwotę 215.500 zł. oraz zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 100.000 zł.,

-

zwiększyć wydatki w rozdz. 80110 „Gimnazja” na
realizację programu Socrates – Comenius o
kwotę 23.244,25 zł.;

10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” proponuje się zmniejszenia w zakresie:
-

rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona
wód o kwotę 350.000 zł. na zadanie pn.
„Kanalizacja w ul. Nasielskiej” oraz o kwotę
40.000 zł. na przedsięwzięcie pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki”,

-

rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę
100.000 zł.,

-

rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” o
kwotę 200.000 zł.,

-

rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę
148.544,25 zł.;

11) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
proponuje się zmniejszenia w zakresie:
-

rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury i świetlice”
wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa”
o kwotę 70.000 zł.,
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-

rozdz. 92195 „Pozostała działalność” o kwotę
100.000 zł.;

12) w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu” proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę
100.000 zł.
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.375.390 zł. i
wynoszą 72.994.610 zł., w tym wydatki bieżące proponuje się
zmniejszyć o kwotę 1.227.190 zł. i wydatki majątkowe proponuje
się zmniejszyć o kwotę 1.148.200 zł.:
-

za przyjęciem autopoprawki głosowało – 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 11 radnych
Autopoprawka została przyjęta.

Następnie
Przewodniczący
Rady
Przewodniczących Klubów Radnych.

prosił

o

zabranie

głosu

Jako pierwszy głos w imieniu Klubu Radnych PSL zabrał radny
Andrzej Wydra, który stwierdził, że dochody budżetu Gminy Pułtusk
planuje się w kwocie 70.994.610 zł., a wydatki – w kwocie
72.994.610zł., w tym wydatki majątkowe związane z wydatkami
inwestycyjnymi zaplanowano na kwotę 19.874.000 zł. Radny zwrócił
uwagę na duże zadłużenie, które w projekcie budżetu Gminy Pułtusk
złożonym w Biurze Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2010 r.
zaplanowano na kwotę 48.518.000 zł., tj. 56,38% planowanej wielkości
dochodów budżetu. Biorąc pod uwagę fakt, iż przychody budżetu
Gminy Pułtusk zaplanowano w kwocie ponad 7.700.000 zł. i rozchody
w kwocie 5.700.000 zł., co skutkuje deficytem budżetu w
wys.2.000.000 zł. i w sytuacji, gdy nie rezygnuje się z realizacji
inwestycji zadłużenie Gminy Pułtusk stale wzrasta. To powoduje, że
sytuacja finansowa Gminy Pułtusk jest nie do pozazdroszczenia. Ta
sytuacja miała już miejsce w końcu 2010 r., gdyż inaczej Burmistrz nie
zgłosiłby tak szerokiej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
Gminy Pułtusk na rok 2011 – w niespełna dwa miesiące po złożeniu w
Biurze Rady Miejskiej projektu budżetu. W/w autopoprawka
Burmistrza jest dość pokaźna, gdyż proponuje się zmniejszenie
dochodów budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011 o kwotę ponad
2.000.000 zł. i zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na rok
2011 o kwotę ponad 4.000.0000 zł. Zdaniem radnego nastąpiła utrata
płynności finansowej, gdyż do końca 2010 r. pozostało dużo
niespłaconych zobowiązań finansowych, np. niewykupione w terminie
papiery wartościowe, niewypłacone wykonawcom środki finansowe za
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zrealizowane inwestycje, niewypłacone w terminie wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe nauczycieli, niespłacone zobowiązania
finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk. Radny stwierdził,
że nie jest to wina obecnie rządzącej w Radzie Miejskiej koalicji PSL +
SLD + PO. Radny stwierdził, że obecnie próbuje się obarczyć
odpowiedzialnością za tę sytuację w/w koalicję rządzącą. Mówi się, np.,
że nauczyciele przez w/w koalicję rządzącą nie otrzymali w terminie
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. Podobno w ratuszu chodzi
fama, że w/w koalicja rządząca będzie zwalniać pracowników,
ponieważ
Burmistrz
zaproponował
autopoprawkę
dotyczącą
zmniejszenia wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 640.000 zł. Radny
podkreślił, że nie jest to wniosek w/w koalicji rządzącej. To jest
autopoprawka Burmistrza Miasta. Plotki te nie mają żadnego
uzasadnienia. Dlatego, aby w przyszłości br. nie obarczać radnych PSL
winą za zły stan finansów Gminy Pułtusk, radni PSL postanowili nie
zgłaszać żadnych poprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy
Pułtusk na rok 2011 i radni PSL postanowili wstrzymać się podczas
głosowania nad projektem budżetu Gminy Pułtusk na rok 2011.
Następnie radny stwierdził, że zastanawiał się, do czego porównać
powyższy projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 i
stwierdził, że można go porównać do ptasiego mleczka – „ładne
opakowanie, kiedy otworzymy z wierzchu czekoladka, ale niestety w
środku pianka, która praktycznie delikatna, w dwóch palcach można
zgnieść”. Kończąc swoją wypowiedź radny stwierdził, że ma prośbę do
Burmistrza, „żeby to ptasie mleczko nie okazało się tanią podróbką
nasączoną konserwantami i wzmacniaczami smaku”.
W imieniu Klubu Radnych SLD głos zabrał radny Ryszard Befinger,
który stwierdził, że projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok
2011 jest projektem budżetu wyborczego. To nie jest projekt budżetu,
który dawałby mniej obaw o jego wykonanie. Zwrócił uwagę, że
niektóre płatności zostały przesunięte. Poinformował, że radni SLD
analizując projekt uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
dostrzegli, iż możliwe jest dokonanie pewnych oszczędności na kwotę
ok. 3.000.000 zł., ale radni SLD nie wiedzieli, że pewne kwestie
zostaną ujęte przez Burmistrza Miasta w autopoprawce do projektu
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011. Radny stwierdził, że
radni SLD nie byli poinformowani m. in. o zaległościach płacowych. W
związku z tym w trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Pułtusk na rok 2011 radni SLD nie mogli przedstawić pewnych
rozwiązań oszczędnościowych. Charakter wyborczy projektu budżetu
Gminy Pułtusk na 2011 rok to m. in. proponowana realizacja świetlicy
wiejskiej we wsi Lipa. Stwierdził, że rozmawiał z mieszkańcami wsi
Lipa, którzy twierdzili, że realizacja tej inwestycji nie jest potrzebna.
Radny stwierdził, że więcej środków finansowych należało przeznaczyć
na oczyszczanie miasta, na imprezy, na przedsięwzięcia związane z
38

rozwojem turystyki, co ostatecznie przyczyniłoby się do wzrostu
dochodów budżetu Gminy Pułtusk. Następnie radny zwrócił uwagę na
przeinwestowanie i stwierdził, że do niego również docierały głosy, że
koalicja rządząca obecnie w Radzie Miejskiej będzie redukować
zatrudnienie. Radny stwierdził, że uważa, że niektóre planowane
inwestycje nie uzyskają dofinansowania, np. inwestycje z zakresu
rewitalizacji miasta. Następnie radny przedstawił interpretację
dotyczącą wyłączeń dla obliczenia wskaźnika zadłużenia: „poza tym
wątpliwe będą wyłączenia na projekty i programy unijne, ponieważ do
limitu długu nie zalicza się wykupu papierów wartościowych, spłat
kredytu w terminie nie dłuższym, niż 90 dni po zakończeniu projektu i
otrzymaniu refundacji tych środków”. Jeżeli stan prawny będzie wg
w/w wykładni to zadłużenie Gminy Pułtusk wyniesie powyżej 60%
wielkości planowanych dochodów budżetu Gminy Pułtusk. Zapytał, czy
planowane środki finansowe są realne, czy jest to raczej ucieczka przed
osiągnięciem limitu zadłużenia budżetu Gminy Pułtusk do wysokości
60% wielkości planowanych dochodów budżetu ? Jeżeli potwierdziłoby
się, że zadłużenie Gminy Pułtusk wyniosłoby powyżej 60% wielkości
planowanych dochodów budżetu to Rada Miejska powinna głosować
przeciwko projektowi uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011.
Radny zwrócił uwagę, iż nie ma perspektyw na zmniejszenie zadłużenia
Gminy Pułtusk w następnych latach. W imieniu radnych SLD radny
stwierdził, że radni SLD uważają, że jest to projekt budżetu byłej
koalicji rządzącej i Burmistrza. Stwierdził, że radni SLD uważają też, że
Burmistrz przeanalizował wydatki i uważa, że nie zostanie
przekroczony limit 60% zadłużenia oraz zakłada, że zostaną
zrealizowane zaplanowane zadania inwestycyjne – w związku z tym
radni SLD podczas głosowania nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Pułtusk na rok 2011 wstrzymają się od głosu. Radny stwierdził,
że radni SLD chcą dać wykazać Burmistrzowi, że planowany na 2011
rok budżet Gminy Pułtusk będzie wykonany, mimo wątpliwości
radnych SLD odnośnie jego realizacji. Kończąc swoją wypowiedź radny
stwierdził, że powinno zobowiązać się Burmistrza do zorganizowania
spotkania poświęconego możliwości zmniejszenia zadłużenia Gminy
Pułtusk i przedstawienia programu oszczędnościowego przez
Burmistrza Miasta.
W imieniu Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Ziemi
Pułtuskiej głos zabrał radny Sławomir Krysiak, który w pierwszej
kolejności podziękował swoim przedmówcom i stwierdził, że były to
najcieplejsze wystąpienia Przewodniczących Klubów Radnych nt.
projektu budżetu Gminy Pułtusk od 12 lat. Pierwszy raz o projekcie
budżetu Gminy Pułtusk użyto określenia „ptasie mleczko”. Radny
zwrócił uwagę, że wielokrotnie radni będą zajmować się budżetem
2011 r. – już w najbliższym czasie do Urzędu Miejskiego wpłynie
decyzja o zmniejszeniu subwencji wyrównawczej wynikająca z
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utrzymania stawek podatkowych na poziomie 2010 r. Następnie radny
zwrócił uwagę, iż decyzje w Radzie Miejskiej zapadają większością
głosów. Wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 będzie oznaczać
generalnie poparcie dla w/w projektu uchwały. Odnosząc się do
wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych SLD – radnego
R.Befingera, który powiedział, że projekt budżetu Gminy Pułtusk na
rok 2011 ma charakter wyborczy, stwierdził, że nie zgadza się z tą
wypowiedzią. Gdyby był to projekt budżetu o charakterze wyborczym
to nie zrezygnowanoby m. in. z hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 i
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3, nie
przeznaczonoby 700.000 zł. na dofinansowanie drogi w ul. Tartacznej.
Zwrócił uwagę, że wiele wydatków zaplanowanych w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Pułtusk na 2011 rok jest wynikiem przyjętych do
realizacji w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej zadań, które powoli są
wykonywane. Jednocześnie radny podkreślił, że nie było niechęci
pozostałych radnych co do realizacji tych zadań. Wiele rzeczy udało się
zrealizować. Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu
Radnych SLD, który powiedział, że projekt budżetu Gminy Pułtusk na
rok 2011 jest przeinwestowany, radny zwrócił uwagę, iż obecnie są
ostatnie lata, w których można pozyskać środki strukturalne na
realizację inwestycji. Gdyby Gmina Pułtusk nie ubiegała się o
pozyskanie
środków
strukturalnych
na
realizację
zadań
inwestycyjnych wówczas zarzucanoby, że nic się nie robi. W związku z
tym nie jest dziwne, że zadłużenie Gminy Pułtusk zwiększa się.
Również inne jednostki samorządu terytorialnego zwiększają
zadłużenie, jeśli chcą realizować inwestycje. Oceniając projekt budżetu
Gminy Pułtusk na rok 2011 radny stwierdził, że jest to trudny budżet,
ale jest odważny, gdyż Burmistrz zaproponował realizację inwestycji z
udziałem środków zewnętrznych, które w wydatkach inwestycyjnych
stanowią ok. 75% wielkości tych wydatków. Następnie radny
przypomniał wypowiedź Przewodniczącego Rady A. Kwiatkowskiego,
który na I Sesji Rady Miejskiej powiedział, że „jako Przewodniczący
Rady Miejskiej będzie funkcjonować w charakterze lobbysty Pułtuska;
współmanagera, który wraz z Burmistrzem Miasta będzie lobbować,
gdzie trzeba i aż do skutku pomagać mu w uzyskaniu dobrych efektów.
Możliwości są nie do pogardzenia, a rezultaty okażą się nie do
przecenienia. Potrzeba, aby w sprawach publicznych lobbował ktoś z
kręgu politycznego sprawującego władzę w Państwie”. Radny
stwierdził, że wobec powyższej wypowiedzi Przewodniczącego Rady
Miejskiej można być spokojnym o realizację budżetu w 2011 r.
Odnośnie kwestii nieuzskania dofinansowania na różnego rodzaju
zadania inwestycyjne radny stwierdził, że Burmistrz informował, iż
wniosek Gminy Pułtusk został rozpatrzony przez osoby z kręgu
politycznego sprawującego władzę w Państwie w taki sposób, iż jeden z
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ekspertów przyznał w/w wnioskowi Gminy Pułtusk maksymalną
punktację, a drugi ekspert – przyznał 0 pkt. Dopiero w wyniku
złożonego odwołania uznano, że Gmina Pułtusk powinna otrzymać
dofinansowanie, ale środków na dofinansowanie już zabrakło, bo
otrzymały je inne samorządy. Radny stwierdził, że projekt budżetu
Gminy Pułtusk na 2011 jest trudny. Następnie radny zwrócił uwagę, że
radni SLD nie głosowali za przyjęciem autopoprawki Burmistrza
Miasta mimo, że, jak stwierdził Przewodniczący Klubu Radnych SLD –
radny R. Befinger, w ok. 80% autopoprawka Burmistrza Miasta
pokrywała się z tym, co radny R. Befinger zamierzał zgłosić jako
wniosek do projektu uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011.
Stwierdził, że trudno zrozumieć, dlaczego radny R. Befinger nie poparł
autopoprawki Burmistrza. Stwierdził, że jest determinacja do szukania
oszczędności – należy umieć rezygnować z własnych ambitnych i
potrzebnych pomysłów. W rządzeniu trzeba zdawać sobie sprawę, że
środki finansowe nie będą wystarczające, wobec czego nie uda się
zrealizować wszystkich zamierzeń. Kończąc swoją wypowiedź radny
poinformował, że podczas głosowania radni SPZP poprą projekt
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na 2011 rok biorąc za niego
odpowiedzialność.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski – radny PO poinformował,
że nie zamierza unikać takiej współpracy z Burmistrzem Miasta, która
będzie służyć Gminie Pułtusk, w tym w zakresie lobbowania na rzecz
pozyskiwania środków strukturalnych. Jednocześnie stwierdził, że
dobry wniosek o pozyskanie środków strukturalnych to taki wniosek,
który sam obroni się.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011 wraz z przyjętymi
powyżej autopoprawkami Burmistrza Miasta i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 11 radnych

Uchwała Nr VIII/26/2011 została podjęta.
Pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych
Gminy Pułtusk, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.
Projekt uchwały dotyczy określenia wykazu jednostek budżetowych,
które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody oraz określenia
źródeł dochodów, z których dochody są gromadzone na rachunku oraz
przeznaczenie tych dochodów z tym, że dochody wraz z odsetkami nie
mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. W
terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, w której ujęto
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dochody gromadzone na wydzielonym rachunku kierownicy jednostek
sporządzają i zatwierdzają plany finansowe dochodów i wydatków nimi
finansowanych. Kierownicy jednostek dokonują zmian w planach
finansowych dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym
rachunku, zatwierdzają te zmiany, a także informują Burmistrza o
dokonanych zmianach. Wydatki z wydzielonego rachunku mogą być
dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów w ramach
planu finansowego. Środki finansowe pozostające na wydzielonym
rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają
odprowadzeniu
na
rachunek
budżetu
jednostki
samorządu
terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Pułtusk,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku i zarządził
głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/27/2011 została podjęta.

Pkt. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/409/2009
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2010 – 2012 z późn. zm.
wprowadzenia
zmian
w
uchwale
Projekt
uchwały
dotyczy
Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia
2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 – 2012
z późn. zm. w zakresie:
1)

aktualizacji załącznika Nr 1 „Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 –
2012”,

2)

aktualizacji załącznika Nr 2 „Preliminarz wydatków Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2010”,

3)

dodania załącznika Nr 3 „Lokalna diagnoza problemów
alkoholowych – dane statystyczne za 2010 rok”.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2010 – 2012 z późn. zm. i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/28/2011 została podjęta.

Pkt. 7A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale
Nr XXXVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok polegającej na nadaniu następującego
brzmienia lit. „d” w § 1 pkt. 2: „związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
w
zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
3,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;”.
Radny Andrzej Wydra stwierdził, że uważał, iż zostanie przedstawiony
projekt
uchwały
dotyczący
określenia
stawek
podatku od
nieruchomości na 2011 rok, a obecnie proponuje się wprowadzić
zmiany w stawkach podatku od nieruchomości na 2010 rok. Zapytał,
czy podjęcie tej uchwały będzie rodzić skutki wsteczne ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że zmiana w zakresie
nadania nowego brzmienia lit. „d” w § 1 pkt. 2 uchwały
Nr XXXVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
uchwały
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Wobec
tego będzie skutek wsteczny wynikający z podjęcia w/w uchwały –
będzie ona obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.
Radny Andrzej Wydra zapytał, czy obecnie możliwe jest podjęcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011 rok ?
Powyższą kwestię wyjaśnił obecny na Sali obrad radca prawny Jerzy
Jagodziński, który poinformował, że przedłożony przez Burmistrza
Miasta projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok jest
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prawidłowy. Zgodnie z zapisem w § 3 powyższego projektu uchwały –
wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r., co oznacza, że dotyczy
podatku od nieruchomości na 2011 rok, natomiast stawki podatku od
nieruchomości na 2011 rok są ustalone na podstawie uchwały
Nr XXXVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2010 rok i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny

Uchwała Nr VIII/29/2011 została podjęta.
Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za
osiągnięcia
wyników
sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
Projekt uchwały dotyczy określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych z uwzględnieniem znaczenia danej dyscypliny sportu dla
Gminy Pułtusk oraz osiągniętego wyniku sportowego, obowiązków
zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonania.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie
corocznie określana w uchwale budżetowej.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny

Uchwała Nr VIII/30/2011 została podjęta.
44

Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na 2011 rok”.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na
2011 rok” określającego cele programu, zakres, formy i zasady
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Henryk Łaszczych w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Pułtuskiej, którego radny jest członkiem, zgłosił wniosek, aby w
załączniku do powyższego projektu uchwały „Program współpracy
Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” w pkt. V „Zakres
przedmiotowy współpracy” dodać pkt. 5 „Ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego”. Uzasadniając powyższy wniosek radny
poinformował, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej podjęło
działania mające na celu przywrócenie dzwonnicy kolegiackiej do stanu
z początku XX w. Wprowadzenie w/w punktu do „Programu
współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”
ułatwiłoby działania w powyższym zakresie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski
zarządził głosowanie wniosku radnego H. Łaszczycha, aby w załączniku
do powyższego projektu uchwały „Program współpracy Gminy Pułtusk
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2011 rok” w pkt. V „Zakres przedmiotowy współpracy”
dodać pkt. 5 „Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:
-

za wnioskiem głosowało

– 16 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
Wniosek został przyjęty.
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Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok” wraz z przyjętym
powyżej wnioskiem i zarządził głosowanie:
- za podjęciem uchwały głosowało – 17 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/31/2011 została podjęta.

Pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 4/1 położonej w obrębie 13 miasta
Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską w Pułtusku
zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
części działki nr ewid. 4/1 położonej w obr. 13 m. Pułtusk,
KW Nr 38244 i wydzierżawienie jej na czas nieoznaczony na rzecz
„SIGMA – MAX” Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Andrzej Wydra prosił o udzielenie głosu przedstawicielowi
wspólnoty mieszkaniowej budynku sąsiadującego z nieruchomością,
którą proponuje się przeznaczyć do dzierżawy. Radny poinformował, że
w trakcie przerwy w obradach dowiedział się, iż w/w wspólnota
mieszkaniowa również wnioskowała o wydzierżawienie działki
oznaczonej nr ewid. 4/1 położonej w obr. 13 m. Pułtusk. Na
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej radni nie wiedzieli o w/w
sytuacji.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wniosek w/w
wspólnoty mieszkaniowej o użytkowanie lub wydzierżawienie działki
oznaczonej nr ewid. 4/1 położonej w obr. 13 m. Pułtusk na potrzeby
urządzenia parkingu wpłynął do Urzędu Miejskiego w ubiegłym
tygodniu – po posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.
Radny Andrzej Wydra ponownie prosił
przedstawicielowi wspólnoty mieszkaniowej.

o

udzielenie

głosu

Po wyrażeniu zgody przez radnych Rady Miejskiej („za” głosowało – 15
radnych – jednogłośnie) głos zabrał p. Adam Gadomski – członek
Zarządu wspólnoty mieszkaniowej budynku położonego przy
Al.Tysiąclecia 3 w Pułtusku, który poinformował, że wniosek o
użytkowanie lub wydzierżawienie działki oznaczonej nr ewid. 4/1
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położonej w obr. 13 m. Pułtusk na potrzeby urządzenia parkingu został
złożony w Urzędzie Miejskim nie w ubiegłym tygodniu, ale dwa
tygodnie temu. W/w działka jest użytkowana przez wspólnotę
mieszkaniową ponad 20 lat. Infrastruktura znajdująca się na w/w
działce została wykonana przez Wojsko Polskie. Poinformował, że
wspólnota mieszkaniowa planuje odnowić ogrodzenie i zniszczone
urządzenia znajdujące się na placu zabaw. Podkreślił, że
wydzierżawienie w/w działki na rzecz firmy „SIGMA – MAX” Sp. z o. o.
pozbawi mieszkańców miejsc parkingowych oraz będzie kolidować z
interesami wspólnoty mieszkaniowej w związku z planowanym
usytuowaniem wejścia do firmy „SIGMA – MAX” Sp. z o. o. od strony
Al. Tysiąclecia, co ograniczy m. in. dostęp do śmietnika, który znajduje
się na części nieruchomości nr ewid. 4/1. Jednocześnie podkreślił, że
właściciel firmy „SIGMA – MAX” Sp. z o. o. miałby możliwość dostępu
do firmy od strony Al. Wojska Polskiego, gdzie znajduje się brama
wjazdowa i dość duży plac, który mógłby służyć ewentualnym
klientom. Kończąc swoją wypowiedź członek Zarządu wspólnoty
mieszkaniowej budynku położonego przy Al. Tysiąclecia 3 w Pułtusku
prosił, aby obecnie nie rozpatrywać wniosku firmy „SIGMA – MAX”
Sp. z o. o. i rozpatrzeć w przyszłości obydwa wnioski dotyczące
wydzierżawienia działki oznaczonej nr ewid. 4/1 położonej w obr. 13
m. Pułtusk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski potwierdził, że wniosek wspólnoty
mieszkaniowej budynku położonego przy Al. Tysiąclecia 3 w Pułtusku
wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 18 stycznia 2011 r., a nie jak
wcześniej poinformował – w ubiegłym tygodniu. Jest to nowa
okoliczność w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej nr ewid. 4/1
położonej w obr. 13 m. Pułtusk i wyraził stanowisko, że w tego rodzaju
sprawach należy uwzględniać interesy zainteresowanych mieszkańców.
Radny Ryszard Befinger zaproponował zdjąć powyższy punkt z
porządku obrad.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że możliwe jest
również inne rozwiązanie – niepodjęcie uchwały w powyższej sprawie
spowoduje, iż będzie rozpatrywany wniosek o użytkowanie lub
wydzierżawienie działki oznaczonej nr ewid. 4/1 położonej w obr. 13
m.Pułtusk na potrzeby urządzenia parkingu złożony przez wspólnotę
mieszkaniową budynku położonego przy Al. Tysiąclecia 3 w Pułtusku.
Jednocześnie Burmistrz zwrócił uwagę, iż głosowanie nad powyższym
projektem uchwały jest zasadne, gdyż wynik głosowania będzie
stanowił odpowiedź dla firmy „SIGMA – MAX” Sp. z o. o., czy będzie
ona dzierżawić w/w działkę.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 4/1 położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk i zarządził
głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 0 radnych

-

przeciw

– 19 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 2 radnych

Uchwała nie została podjęta – projekt uchwały nie uzyskał
większości głosów radnych Rady Miejskiej.

Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wydzierżawienie części gruntu będącego w trwałym zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy niewyrażenia przez Radę Miejską w Pułtusku
zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części działki gruntu
oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 50/3 położonej w obr. 20
m.Pułtusk o pow. ok. 100 m2, KW Nr 26338 posiadanej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku w trwałym zarządzie na rzecz
Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o. o. (operatora
ORANGE) w celu zamontowania anten sieci komórkowej na konstrukcji
stalowej w postaci wieży/masztu wolnostojącego o wysokości ok. 30 m.
Komisje rozpatrywały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie części gruntu będącego w trwałym zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku, który zaopiniowały
negatywnie. W związku z tym wraz z zawiadomieniem o sesji radni
otrzymali projekt uchwały dotyczący niewyrażenia zgody na
wydzierżawienie części gruntu będącego w trwałym zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wydzierżawienie części
gruntu będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pułtusku i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/32/2011 została podjęta.
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Pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 534/18 położonej we wsi Gnojno,
gmina Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską w Pułtusku
zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony działki nr ewid.
534/18 położonej we wsi Gnojno, Gmina Pułtusk o pow. 760 m²,
KW Nr 19475 na rzecz Banku Spółdzielczego w Pułtusku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 534/18 położonej we wsi Gnojno, gmina Pułtusk i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/33/2011 została podjęta.

Pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Przemiarowo”.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości
Przemiarowo”.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości
Przemiarowo” i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/34/2011 została podjęta.

Pkt. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/321/2005
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata
2005 – 2013”.
Projekt
uchwały
dotyczy
wprowadzenia
zmian
w
uchwale
Nr XXIX/321/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk
na lata 2005 – 2013” w zakresie rozdz. VII „Zasięg terytorialny
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rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie”, rozdz. VIII „Podział na
zadania i projekty inwestycyjne na poszczególnych obszarach objętych
lokalnym programem rewitalizacji” i rozdz. IX „Plan finansowy realizacji
rewitalizacji na lata 2005 – 2013” znajdujących się w załączniku
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pułtusk”. W/w uchwałą Rada
Miejska podzieliła miasto na trzy obszary przeznaczone do rewitalizacji
i określiła zadania do realizacji w każdym z w/w obszarów. Obecnie
zachodzi potrzeba wydzielenia nowego obszaru obejmującego ulice:
Traugutta, Żwirki i Wigury, 3 Maja, 17 Stycznia, 17 Sierpnia i
Al.Wojska Polskiego, które zostały wyłączone z dotychczasowego
obszaru II. Obecnie, ze względu na zbliżający się nabór wniosków w
ramach Działania 5.2. „Rewitalizacja miast”, zachodzi potrzeba
aktualizacji „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata
2005 – 2013” w zakresie dotyczącym renowacji budynków
mieszkalnych położonych przy ul. 17 Sierpnia i przy ul. Traugutta.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/321/2005 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego
Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013” i zarządził
głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/35/2011 została podjęta.

Pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Pułtusk na lata 2010 – 2025”.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Pułtusk na lata 2010 – 2025” określającego obecny stan zaopatrzenia
oraz przewidywane zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe oraz przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii
i paliw gazowych, możliwość wykorzystania lokalnych i odnawialnych
źródeł energii, prognozę zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i gaz oraz określającego zasady i formy współpracy z innymi gminami w
zakresie gospodarki energetycznej.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pułtusk na
lata 2010 – 2025” i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 18 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 2 radnych

Uchwała Nr VIII/36/2011 została podjęta.

Pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowych
przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu
Ciechanowskiego.
Projekt uchwały dotyczy wyboru trzech dodatkowych przedstawicieli do
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, w
osobach: Jerzy Wal, Beata Słojkowska, Anna Ignatowicz.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyboru dodatkowych przedstawicieli do
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/37/2011 została podjęta.

Pkt. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Pułtusk referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez
Gminę Pułtusk od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Powyższy punkt został zdjęty z porządku obrad na wniosek Burmistrza
Miasta.

Pkt. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów
samorządu mieszkańców.
Projekt uchwały dotyczy zarządzenia wyborów do organów samorządu
mieszkańców sołectw na terenie Gminy Pułtusk w dniach od 1 marca
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2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. Powyższy projekt uchwały zobowiązuje
Burmistrza Miasta Pułtusk do:
1)

ustalenia
szczegółowego
wyborczych,

2)

ustalenia dla
wyborczych i
mieszkańców,

3)

wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego do obsługi
zebrań wyborczych.

poszczególnych
zawiadomienia

harmonogramu

czynności

sołectw terminów zebrań
o nich zainteresowanych

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu
mieszkańców i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/38/2011 została podjęta.

Pkt. 21. Podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do
zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XV/151/2007 z
dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk”.
Projekt uchwały dotyczy nieuwzględnienia przez Radę Miejską w
Pułtusku wezwania p. Dariusza Apelskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pn. „Partner D. Apelski” w Pułtusku z dnia 10 listopada
2010 r. (data wpływu wezwania – 16 listopada 2010 r.) do zmiany
uchwały Nr XV/151/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26
października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk” poprzez
wykreślenie z treści załącznika do w/w uchwały z rozdz. IX „Inne
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami”
§ 41 stanowiącego, iż miejscem wywozu odpadów komunalnych z
terenu Gminy Pułtusk, poza surowcami wtórnymi z terenu miasta
Pułtusk, jest składowisko odpadów komunalnych w Płocochowie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do zmiany treści uchwały
Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XV/151/2007 z dnia 26 października
2007 r. w sprawie uchwalenia „Szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk” i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/39/2011 została podjęta.

Pkt. 22. Podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do
zmiany
treści
uchwały
Rady
Miejskiej
w
Pułtusku
Nr XXXVIII/401/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy nieuwzględnienia przez Radę Miejską w
Pułtusku wezwania p. Dariusza Apelskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pn. „Partner D. Apelski” w Pułtusku z dnia 10 listopada
2010 r. (data wpływu wezwania – 16 listopada 2010 r.) do zmiany
uchwały Nr XXXVIII/401/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27
listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk
poprzez wykreślenie z treści załącznika do w/w uchwały wymagania
określonego cyfrą rzymską II ust. 1 pkt. 6 stanowiącego, iż baza
sprzętowo – transportowa nie może znajdować się dalej, niż 20 km od
miejsca odbioru odpadów i musi spełniać wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska oraz poprzez wykreślenie z treści załącznika do
w/w uchwały wymagania określonego cyfrą rzymską V pkt. 1
stanowiącego, iż miejscem wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Pułtusk, poza surowcami wtórnymi, jest składowisko odpadów
komunalnych w Płocochowie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Obecnie uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do zmiany treści uchwały
Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XXXVIII/401/2009 z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk i
zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr VIII/40/2011 została podjęta.

Pkt. 23. Sprawa skargi Pani Haliny Nalewajk – Müller na bezczynność
Burmistrza Miasta Pułtusk.
Pisemna skarga p. Haliny Nalewajk – Müller stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że wraz z
zawiadomieniem o sesji radni nie otrzymali projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi p. Haliny Nalewajk – Müller, gdyż ustalił z
radcą prawnym Stanisławem Paszkowskim, iż podstawa prawna w/w
uchwały jest uzależniona od stanowiska Rady Miejskiej wyrażonego w
uzasadnieniu do w/w uchwały. Wobec tego Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad informując, że jeżeli
Rada Miejska wypracuje stanowisko odnośnie zasadności lub
bezzasadności w/w skargi będzie możliwość podjęcia na dzisiejszej
sesji uchwały w sprawie rozpatrzenia tej skargi.
Radny Cezary Gemza poprosił o przerwę w obradach.
Przewodniczący
obradach.

Rady

Andrzej

Kwiatkowski

zarządził

przerwę

w

Po przerwie obrady VIII Sesji Rady Miejskiej wznowił Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski i zaproponował, aby w pierwszej kolejności
głos zabrała skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller.
Po wyrażeniu zgody przez radnych Rady Miejskiej („za” głosowało – 14
radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny)
głos zabrała p. Halina Nalewajk – Müller, która przedstawiła swoją
sytuację. Skarżąca poinformowała, że skarga dotyczy przyłącza sieci
wodociągowej do nieruchomości, która jest jej własnością. W 1998 r.
skarżąca
podpisała
umowę
dotyczącą
realizacji
przyłącza
wodociągowego do nieruchomości. W trakcie prac budowlanych
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skarżąca przebywała w Niemczech. Podczas planowania budowy
kompleksu turystycznego okazało się, że przyłącze wodociągowe nie
zostało wykonane. Przyłącze wodociągowe znajduje się w odległości ok.
10 m. od działki skarżącej. Skarżąca poinformowała, że w związku z
tym zwróciła się do Kierownika Wydz. RG, ale brak było pozytywnej
odpowiedzi na kierowane pytania. Skarżąca poinformowała, że w swojej
sprawie zwróciła się również do wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi –
p. Tadeusza Nalewajka, który „troszeczkę mnie w tej sprawie pomógł i
sprawa nabrała biegu”. Później sprawa „się znowu zatrzymała,
ponieważ Pan Burmistrz znowu coś tam sobie kręcił”. Skarżąca
poinformowała, że wielokrotnie prowadziła rozmowy z Burmistrzem,
który powiedział „prosto w oczy, w sposób bezczelny, że sprawę można
po prostu wydłużyć”. Skarżąca poinformowała, że była rozczarowana
powyższym i postanowiła dalej działać. Skarżąca stwierdziła, że
Burmistrz w arogancki sposób postępował w jej sprawie. Skarżąca
poinformowała, że podjęła działania na drodze pisemnej. Następnie
skarżąca poinformowała, że do chwili obecnej nie uzyskała odpowiedzi,
chociaż Burmistrz obiecał załatwienie sprawy do września.
Poinformowała również, że Burmistrz zmniejszył średnicę przyłącza
wodociągowego do 40 mm, natomiast średnica sieci wodociągowej
wynosi 110 mm. Kończąc swoją wypowiedź skarżąca poinformowała, że
do chwili obecnej nie zostało zrealizowane przyłącze wodociągowe do jej
działki i prosiła o uwzględnienie jej skargi i stwierdziła, że obecnie nie
ma przeszkód, aby wykonać przyłącze wodociągowe.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że w 1998 r., w związku z
realizacją sieci wodociągowej we wsi Boby, skarżąca wniosła opłatę za
wykonanie przyłącza i została zawarta umowa, w której Gmina Pułtusk
zobowiązała się do wykonania w/w przyłącza. W 2009 r. skarżąca
zwróciła się do Urzędu Miejskiego, iż podpisała z Gminą Pułtusk
umowę, a przyłącze wodociągowe nie zostało wykonane. Burmistrz
zwrócił uwagę, że w 2009 r. sprawa była już przedawniona – w tej
sytuacji nie ma możliwości wyegzekwowania od właściciela działki, na
której znajduje się wodociąg, zgody na wejście na grunt w celu budowy
przyłącza. Po złożeniu pierwszego pisma przez skarżącą Kierownik
Wydz. RG wystąpił do wykonawcy sieci wodociągowej – firmy
„Melwobud” z prośbą o wyjaśnienie powyższej sytuacji. Firma
„Melwobud” wyjaśniła, że w wyniku realizacji inwestycji zostały
zrealizowane 52 przyłącza wodociągowe oraz dwie nawiertki. Na
projekcie inwestycyjnym dotyczącym skarżącej znajdowały się
nawiertki. Należy przypuszczać, że w związku z tym, iż była to działka
niezabudowana, a właściciel przebywał za granicą Polski, osoby
wykonujące inwestycję nie miały informacji, gdzie umiejscowić
przyłącze wodociągowe, wobec czego została wykonana nawiertka, aby
w przyszłości była możliwość zrealizowania przyłącza wodociągowego.
Po uzyskaniu tych wyjaśnień od firmy „Melwobud”, mimo, że sprawa w
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2009 r. była przedawniona, postanowiono sprawę p. H. Nalewajk –
Müller załatwić. Jednocześnie Burmistrz wyjaśnił, że nawiertki były
projektowane dla przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm i o
średnicy 60 mm, w zależności od indywidualnych potrzeb odbiorcy.
Gdy przystąpiono do realizacji przyłącza wodociągowego do działki
skarżącej, którego Gmina Pułtusk wcześniej nie zrealizowała,
wystąpiono do właścicielki gruntu, na której znajduje się nawiertka, o
wyrażenie zgody na wejście na grunt celem wykonania przyłącza
wodociągowego. Z rozmów z właścicielką gruntów sąsiadujących z
nieruchomością skarżącej można wnioskować, że był konflikt między
w/w osobami, gdyż sąsiadka skarżącej nie wyrażała zgody na wejście
na grunt. Ponadto sąsiadka skarżącej interweniowała w Urzędzie
Miejskim prosząc o wyjaśnienie, dlaczego Gmina Pułtusk występuje w
imieniu skarżącej podnosząc, że to skarżąca powinna zgłosić się do niej
w sprawie ustaleń odnośnie realizacji przyłącza wodociągowego.
Burmistrz wyjaśnił zainteresowanej, że działania Gminy Pułtusk wiążą
się z niewywiązaniem się ze zobowiązania wynikającego z zawartej
umowy z p. H. Nalewajk – Müller. Przez długi okres czasu Gmina
Pułtusk nie uzyskiwała zgody sąsiadki skarżącej na wejście na grunt
celem wykonania przyłącza wodociągowego. Poza rozmowami ze
skarżącą i jej sąsiadką, prowadzona była korespondencja w powyższej
sprawie. Burmistrz stwierdził, że rzeczywiście mógł powiedzieć
skarżącej, iż wobec braku zgody między sąsiadami sprawa realizacji
przyłącza wodociągowego może wydłużyć się. Sprawdzono możliwości
prawne w zakresie wejścia na grunt sąsiadki skarżącej celem
wykonania przyłącza wodociągowego, ale ze względu na przedawnienie
powyższej sprawy nie było możliwości prawnych w tym zakresie.
Burmistrz poinformował, że po bezskutecznych działaniach ze strony
Gminy Pułtusk ok. czerwca 2010 r. doszedł do wniosku, iż osobiście
uda się do sąsiadki skarżącej. W wyniku rozmowy sąsiadka skarżącej
wyraziła zgodę na wejście na grunt celem wykonania przyłącza
wodociągowego. Wobec tego w rozmowie telefonicznej ze skarżącą
Burmistrz poinformował, że przyłącze wodociągowe zostanie wykonane
w ciągu ok. dwóch miesięcy. Po uzyskaniu zgody sąsiadki skarżącej na
wejście na grunt celem wykonania przyłącza wodociągowego do Urzędu
Miejskiego
wpłynęło
pismo
skarżącej,
w
którym
skarżąca
poinformowała, że ze względu na planowaną inwestycję przyłącze o
średnicy 60 mm będzie niewystarczające, a potrzebne jest przyłącze o
średnicy min. 100 mm. Oznaczałoby to budowę rozgałęzienia sieci
wodociągowej, a nie przyłącza wodociągowego. W przypadku realizacji
takiej inwestycji konieczne jest wykonanie projektu inwestycji i
uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie Burmistrz podkreślił, że
skarżąca wniosła w 1998 r. opłatę za wykonanie przyłącza
wodociągowego o średnicy 60 mm, a nie o średnicy 100 mm. Gmina
Pułtusk przystąpiła do realizacji projektu rozgałęzienia sieci
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wodociągowej, które miało pełnić rolę przyłącza wodociągowego.
Następnie Gmina Pułtusk uzyskała pozwolenie na budowę. Ponadto
Gmina Pułtusk wystąpiła do PWiK o szacunkowy koszt realizacji
przyłącza wodociągowego o średnicy 100 mm. Ostatnie pismo
kierowane do skarżącej jest datowane na ok. październik 2010 r., w
którym Gmina Pułtusk poinformowała o przygotowaniu niezbędnej
dokumentacji do realizacji inwestycji. Jednocześnie w w/w piśmie
skarżąca została poinformowana o konieczności dokonania wpłaty
kwoty stanowiącej różnicę
w kosztach realizacji przyłącza
wodociągowego o średnicy 60 mm a przyłącza wodociągowego o
średnicy 100 mm. Po dokonaniu w/w wpłaty możliwa byłaby realizacja
inwestycji. Do chwili obecnej skarżąca nie wniosła w/w opłaty, złożyła
natomiast skargę na bezczynność Burmistrza. Odnosząc się
bezpośrednio do faktu wniesienia skargi przez p. H. Nalewajk – Müller
Burmistrz stwierdził, że działania Gminy Pułtusk w tej sprawie były
ponadstandardowe ze względu na to, że Burmistrz osobiście prowadził
rozmowy z osobami, aby uzyskać zgodę na wejście na grunt
sąsiadujący z nieruchomością skarżącej celem wykonania przyłącza
wodociągowego. Efektem rozmów było uzyskanie zgody na wejście na
w/w grunt celem wykonania przyłącza wodociągowego. Jednocześnie
Burmistrz podkreślił, że jeżeli chodziłoby o realizację przyłącza
wodociągowego o średnicy 40 mm lub o średnicy 60 mm, po uzyskaniu
zgody na wejście na grunt, zostałoby ono zrealizowane najpóźniej do
końca sierpnia 2010 r. Burmistrz zadeklarował, że Gmina Pułtusk jest
gotowa zrealizować przyłącze wodociągowe o średnicy 100 mm, zgodnie
z deklaracją z października 2010 r., jednak konieczna jest wpłata
kwoty stanowiącej różnicę
w kosztach realizacji przyłącza
wodociągowego o średnicy 60 mm a przyłącza wodociągowego o
średnicy 100 mm.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller zwracając się do Burmistrza
powiedziała: „w bardzo bezczelny sposób wyjaśnia Pan tę skargę”.
Radny Ireneusz Purgacz prosił, aby Przewodniczący Rady zwrócił
uwagę skarżącej na używane w swojej wypowiedzi twierdzenia.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił uwagę skarżącej,
aby w swojej wypowiedzi nie używała słów obraźliwych.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller poinformowała, że w swojej
sprawie nie otrzymała pisma z Urzędu Miejskiego. Stwierdziła, że nie
zawarła umowy dotyczącej realizacji przyłącza wodociągowego z
sąsiadką, ale z Gminą Pułtusk. Stwierdziła również, że sieć
wodociągowa ma średnicę 110 mm. Stwierdziła, że nie żąda, aby
Gmina Pułtusk zrealizowała przyłącze wodociągowe do budynku, ale
żąda realizacji przyłącza wodociągowego do granicy działki.
Poinformowała, że średnica przyłącza wodociągowego do granicy
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działki powinna wynosić 110 mm. Zwróciła uwagę, że w tym samym
czasie, gdy realizowano przyłącza wodociągowe we wsi Boby, sąsiednia
nieruchomość była niezabudowana, a mimo to do w/w nieruchomości
zostało zrealizowane przyłącze wodociągowe o średnicy 110 mm.
Skarżąca prosiła o wyjaśnienie powyższej sytuacji.
Radny Franciszek Piórek zapytał, czy realizacja przyłącza
wodociągowego o średnicy 110 mm do działki skarżącej doprowadzi do
spadku ciśnienia na dalszym odcinku sieci wodociągowej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że skarżąca nie
potrafiła określić planowanej wielkości poboru wody. Natomiast PWiK
określiło, iż w związku z wydajnością w/w sieci wodociągowej, możliwa
jest realizacja przyłącza wodociągowego o średnicy 110 mm. Odnosząc
się do powyższej wypowiedzi skarżącej Burmistrz poinformował, że
zdaje sobie sprawę, że skarżąca zawarła umowę dotyczącą realizacji
przyłącza wodociągowego z Gminą Pułtusk, a nie z sąsiadką. Dlatego
m. in. prowadzone były rozmowy z sąsiadką skarżącej, aby uzyskać
zgodę na wejście na grunt celem realizacji przyłącza wodociągowego.
Zgodę na wejście na grunt celem realizacji przyłącza wodociągowego
udało się uzyskać dopiero po osobistej rozmowie Burmistrza z sąsiadką
skarżącej.
Przewodniczący
obradach.

Rady

Andrzej

Kwiatkowski

zarządził

przerwę

w

Po przerwie obrady VIII Sesji Rady Miejskiej wznowił Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przedstawił treść pisma z dnia 26
października 2010 r. skierowanego do skarżącej: „Urząd Miejski w
Pułtusku informuje, że zgromadzone zostały wszystkie dokumenty do
wykonania przyłączy do działki 50/6 położonej we wsi Boby.
Inwestycja zostanie wykonana przez PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku w
terminie 30 dni od daty wydania polecenia wykonania. Warunkiem
realizacji jest wcześniejsze uregulowanie różnicy kosztów w wysokości
9.313,48 zł. wynikających z oszacowania kosztów wykonania przyłącza
dla średnic 40 mm i 100 mm. Dokonana w 1998 r. przez Panią wpłata
w wysokości 1.600 zł. dla średnicy 40 mm odpowiada adekwatnie
kosztom wykonania przyłącza wykonywanego w br., która dla w/w
średnicy
została
wyceniona
przez
wykonawcę
na
kwotę
4.296,84 zł. brutto, natomiast koszty wykonania przyłącza o średnicy
110 mm wynoszą 13.610,32 zł. brutto, zatem różnica wynikająca z
wybudowania przyłącza o w/w średnicy wynosi 9.313,48 zł. brutto.
Prosimy o uregulowanie w/w należności w terminie do dnia 5 listopada
2010 r. na konto Gminy Pułtusk”. Do w/w pisma została załączona

58

kalkulacja kosztów sporządzona przez wykonawcę przyłącza
wodociągowego. Odnośnie kwestii wykonania nawiertki Burmistrz
poinformował, że została ona wykonana zgodnie z projektem.
Jednocześnie Burmistrz zwrócił uwagę, że średnica nawiertki nie może
być większa, niż 50% średnicy przyłącza. Burmistrz podkreślił, że w
1998 r. Gmina Pułtusk zobowiązała się do wykonania przyłącza
wodociągowego o średnicy 40 mm. Uwzględniając plany inwestycyjne
skarżącej i uwzględniając to, że realizacja przyłącza wodociągowego jest
oczekiwana,
Burmistrz
zdecydował
się
na
podjęcie
ponadstandardowych działań zmierzających do jak najszybszego
wykonania przyłącza wodociągowego. Wystąpił problem polegający na
niewyrażeniu zgody przez sąsiadkę skarżącej na wejście na grunt celem
wykonania przyłącza wodociągowego.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski skierował pytanie do
skarżącej, czy otrzymała pismo z dnia 26 października 2010 r., które
przedstawił powyżej Burmistrz Miasta ?
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller poinformowała, że nie
otrzymała w/w pisma. Jednocześnie poinformowała, że w 1998 r.
wniosła opłatę za wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych, a nie za
wykonanie nawiertki. Uściśliła, że zostało wykonane jedno przyłącze
wodociągowe do posesji, gdzie zamieszkuje, a do działki nr ewid. 50/6
przyłącze wodociągowe nie zostało zrealizowane. Skarżąca prosiła o
wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki nr ewid. 50/6.
Radny Andrzej Wydra stwierdził, że z powyższej wypowiedzi skarżącej
wynika, iż wniosła ona opłatę za wykonanie dwóch przyłączy
wodociągowych, natomiast zostało zrealizowane jedno przyłącze
wodociągowe.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że przyłącze do
nieruchomości jest wykonywane, gdy wiadomo jest, w którym miejscu
ma być ono zrealizowane. Jednocześnie Burmistrz zwrócił uwagę, że
skarżąca modyfikowała wniosek dotyczący realizacji przyłącza
wodociągowego.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller poinformowała, że od początku
wnioskowała o realizację przyłącza wodociągowego, a nie nawiertki.
Burmistrz Miasta W. Dębski stwierdził, że nie neguje powyższego –
Gmina Pułtusk uznała, że w myśl umowy, którą przedstawiła skarżąca,
w 1998 r. zobowiązała się wykonać przyłącze wodociągowe. Przyłącze
do sieci wodociągowej we wsi Boby ma średnicę od 40 mm do 60 mm.
Gdyby nie fakt, iż skarżąca domagała się przyłącza wodociągowego o
większej średnicy, to przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm lub
60mm byłoby wykonane w terminie do końca września 2010 r. W
związku z tym, że w okresie między 1998 r. a 2010 r. skarżąca zmieniła
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zamiary inwestycyjne, dla realizacji którego potrzebne jest przyłącze
wodociągowe o większej średnicy – niezbędne jest wykonanie projektu i
uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto koszt realizacji przyłącza
wodociągowego o większej średnicy jest wyższy, niż wykonanie
przyłącza wodociągowego o mniejszej średnicy.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller stwierdziła, że jej plany
inwestycyjne nie uległy zmianie. Poinformowała, że wniosła opłatę za
wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych. Jednocześnie zwróciła
uwagę, że nawiertka wykonana na sąsiedniej nieruchomości ma
średnicę 110 mm.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nawietka na
sąsiedniej działce nie może mieć średnicy 110 mm. Burmistrz
ponownie podkreślił, że możliwe było wykonanie przyłącza
wodociągowego o średnicy 40 mm lub 60 mm do nieruchomości
skarżącej w terminie do końca września 2010 r.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller stwierdziła, że wniosła opłatę
za wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy 110 mm. Natomiast
na projekcie średnica przyłącza wodociągowego wynosi 90 mm.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt sieci
wodociągowej wraz z przyłączami z 1998 r. obejmuje budowę przyłącza
wodociągowego o średnicy 40 mm lub 60 mm do jednej działki będącej
własnością skarżącej i wykonanie nawiertki. Burmistrz poinformował,
że na podstawie umowy zawartej z Gminą Pułtusk uznał, że Gmina
Pułtusk zobowiązała się wykonać przyłącze wodociągowe do
nieruchomości skarżącej. Podejmowane działania zmierzały do
realizacji w/w umowy.
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy skarżąca otrzymała pismo z dnia
26 października 2010 r., którego treść przedstawił powyżej Burmistrz
Miasta ? Czy Urząd Miejski posiada zwrotne potwierdzenie odbioru
w/w pisma ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że skarżąca twierdzi,
że nie otrzymała w/w pisma. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że
w dokumentacji nie znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru w/w
pisma. Poinformował również, że w rozmowie telefonicznej ze skarżącą
w sierpniu 2010 r. poinformował ją, że w związku ze zmianą średnicy
przyłącza wodociągowego konieczne jest opracowanie projektu i
uzyskanie pozwolenia na budowę, co będzie skutkować obowiązkiem
wniesienia przez skarżącą dopłaty stanowiącej różnicę w kosztach
realizacji przyłącza wodociągowego o średnicy 60 mm a przyłącza
wodociągowego o średnicy 100 mm.
Radny Ryszard Befinger zwrócił uwagę, iż Burmistrz poinformował, że
Gmina
Pułtusk
może
wykonać
przyłącze
wodociągowe
do
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nieruchomości skarżącej pod warunkiem wniesienia przez nią dopłaty
stanowiącej różnicę wynikającą ze zmiany średnicy przyłącza w kwocie
9.313,48 zł. i skierował pytanie do skarżącej, czy wniosłaby ona w/w
dopłatę ?
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller stwierdziła, że domaga się
wykonania przyłącza wodociągowego do granicy działki nr ewid. 50/6.
Następnie stwierdziła, że do jej nieruchomości powinno być
zrealizowane przyłącze wodociągowe o średnicy 110 mm.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że przed
przystąpieniem do wykonania projektu w/w przyłącza wodociągowego
należało ustalić, czy przyłącze wodociągowe będzie w stanie obsłużyć
inwestycję zaplanowaną przez skarżącą. W tej kwestii wypowiedziało
się PWiK, które wyraziło opinię, iż w/w przyłącze wodociągowe będzie w
stanie obsłużyć inwestycję zaplanowaną przez skarżącą.
Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, że sprawa dotyczy skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta. Z powyższych wyjaśnień Burmistrza
nie wynika, iż miała miejsce bezczynność. Działania podjęte przez
Burmistrza doprowadziły do tego, że sąsiadka skarżącej, która nie
wyrażała zgody na wejście na grunt celem wykonania przyłącza
wodociągowego, ostatecznie wyraziła zgodę w tym zakresie. Przyjąć
należy, że skarżąca nie akceptuje konieczności dopłaty różnicy
wynikającej ze zmiany średnicy przyłącza w kwocie 9.313,48 zł. W
1998 r. skarżąca zwarła z Gminą Pułtusk umowę dotyczącą realizacji
dwóch przyłączy wodociągowych. Jedno z przyłączy wodociągowych
zostało zrealizowane. Radny skierował pytanie do skarżącej, czy
akceptuje konieczność dokonania dopłaty różnicy wynikającej ze
zmiany średnicy przyłącza wodociągowego w kwocie 9.313,48 zł. ?
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller stwierdziła, że powinno być
zrealizowane przyłącze wodociągowe o średnicy 110 mm.
Radny Ireneusz Purgacz poinformował, że sprawą realizacji przyłącza
wodociągowego do nieruchomości skarżącej zajmował się jako
Przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.
Poinformował, że powyższa sprawa wynika z umowy zawartej między
skarżącą a Gminą Pułtusk, na podstawie której Gmina Pułtusk
zobowiązała się zrealizować przyłącze wodociągowe do nieruchomości
skarżącej. Zwrócił uwagę, że skarżąca zwróciła się ze swoimi
roszczeniami po upływie 10 lat, gdy sprawa przedawniła się. W tej
sytuacji Gmina Pułtusk mogła nie podejmować działań w powyższej
sprawie, z uwagi na przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych. Mimo to
Gmina Pułtusk zdecydowała się zrealizować przyjęte w 1998 r.
zobowiązanie. Sięgnięto do dokumentów – umowy zawartej między
skarżącą a Gminą Pułtusk i do projektu inwestycyjnego i okazało się,
że zobowiązaniem Gminy Pułtusk jest wykonanie przyłączy
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wodociągowych o średnicy 40 mm i 60 mm. Gdy w wyniku działań
podjętych przez Burmistrza Miasta sąsiadka skarżącej wyraziła zgodę
na wejście na grunt celem wykonania w/w przyłącza wodociągowego
okazało się, że skarżąca, wbrew pierwotnej umowie, żąda realizacji
przyłącza wodociągowego o większej średnicy. Gmina wyraziła zgodę na
wykonanie przyłącza wodociągowego o większej średnicy za dopłatą
różnicy wynikającej ze zmiany średnicy przyłącza wodociągowego.
Podkreślił, że istotą problemu nie jest wykonanie przyłącza
wodociągowego o większej średnicy, niż wynikało z umowy zawartej
między skarżącą a Gminą Pułtusk, ale konieczność wniesienia przez
skarżącą dopłaty różnicy wynikającej ze zmiany średnicy przyłącza
wodociągowego.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller zapytała, czy powyższą
wypowiedzią radny I. Purgacz naruszył przepisy prawa Unii
Europejskiej ?
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że jeżeli swoją wypowiedzią
naruszył przepisy prawa Unii Europejskiej to uczynił to nieświadomie.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zaproponował, aby skargę
p. H. Nalewajk – Müller na bezczynność Burmistrza Miasta Pułtusk
skierować na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej celem zajęcia
stanowiska.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, że wówczas skarżąca będzie
miała uzasadnione podstawy do wniesienia skargi na bezczynność
organu.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał obecnego na sesji
radcę prawnego, czy możliwe będzie na dzisiejszej sesji przygotowanie
projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia skargi p. H. Nalewajk –
Müller na bezczynność Burmistrza Miasta Pułtusk ?
Radca prawny Jerzy Jagodziński poinformował, że projekt uchwały w
powyższej
sprawie
jest
przygotowany.
Natomiast
istniałaby
konieczność przygotowania uzasadnienia do powyższego projektu
uchwały wyrażającego stanowisko Rady Miejskiej w powyższej sprawie.
Radny Ryszard Befinger zaproponował, aby skargę p. H. Nalewajk –
Müller na bezczynność Burmistrza Miasta Pułtusk skierować do
Komisji Rewizyjnej celem zbadania zasadności tej skargi.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, że przedmiotem obrad nie jest
analizowanie, czy Gmina Pułtusk ma wykonać przyłącze wodociągowe,
ale, czy wystąpiła bezczynność Burmistrza Miasta w powyższej
sprawie.
Skarżąca – p. Halina Nalewajk – Müller stwierdziła, że „bezczynność
polegała na tej sprawie, że do momentu, kiedy nie wpłynęła skarga
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właśnie do Unii Europejskiej – do Parlamentu, Pan Burmistrz w ogóle
nic nie robił i jeszcze później się w dosyć arogancki sposób tłumaczył,
że sprawę Pani załatwiłem nie dlatego, że Pani napisała skargę do Unii
Europejskiej tylko, że chciałem Pani pomóc. Dobrze, że pomógł,
właśnie dziękuję, że mi pomógł, ale w międzyczasie mi wiele
zaszkodził”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wystąpiło w dniu 20 maja 2010 r. do Gminy Pułtusk o
przedstawienie
informacji
w
sprawie
realizacji
przyłącza
wodociągowego do działki nr ewid. 50/6 położonej we wsi Boby. W
odpowiedzi zostało skierowane pismo do Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi informujące, iż: 1) inwestycja została wykonana w 1998r.
zgodnie z projektem budowlanym; 2) działka oznaczona nr ewid. 50/6
położona we wsi Boby nie była zabudowana i w związku z tym
projektant zaprojektował w tym rejonie jedynie zawór, co w przyszłości
umożliwi podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i ten zakres
robót został wykonany; 3) w 2009 r. p. H. Nalewajk – Müller zwróciła
się z prośbą o wykonanie przez Gminę Pułtusk przyłącza
wodociągowego do nieruchomości; 4) mimo, że sprawa uległa
przedawnieniu, a właścicielka w/w nieruchomości do tego czasu nie
wnosiła uwag, Gmina Pułtusk podjęła działania w celu wykonania w/w
przyłącza wodociągowego; 5) w tej sprawie zostało skierowane
zapytanie do właściciela nieruchomości, przez którą przebiega sieć
wodociągowa w celu wyrażenia zgody na wejście w teren w celu
wykonania
w/w
przyłącza
wodociągowego;
6)
właścicielka
nieruchomości – p. Bożena Szymańska nie wyraża zgody na
udostępnienie działki na czas wykonania robót argumentując to
koniecznością uzgodnienia warunków finansowych bezpośrednio z
p. H. Nalewajk – Müller; 7) z prowadzonej korespondencji i rozmów
wynika, że strony prawdopodobnie prowadzą pomiędzy sobą spór w
innych sprawach i to spowodowało, że Gmina Pułtusk nie ma
możliwości wykonania w/w przyłącza wodociągowego. Do w/w pisma
została załączona kserokopia prowadzonej w powyższej sprawie
korespondencji. Jednocześnie Burmistrz zwrócił uwagę, że nie było
sytuacji, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakazało zająć się
powyższą sprawą, jak twierdziła w swojej wypowiedzi skarżąca, gdyż
była to jedyna korespondencja prowadzona z Ministerstwem.
Podkreślił, że działania Burmistrza wynikały z chęci załatwienia
powyższej sprawy. Stwierdził, że jest mu przykro, iż skarżąca ocenia
działania Burmistrza jako działania, które miały zaszkodzić skarżącej.
Radny Henryk Łaszczych apelował, aby zająć się tym, co jest
przedmiotem obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że w związku z
terminami rozpatrzenia skarg wynikającymi z ustawy z dnia 14
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czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w dniu
dzisiejszym należy podjąć uchwałę dotyczącą rozpatrzenia skargi
p. H. Nalewajk – Müller na bezczynność Burmistrza Miasta Pułtusk.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać jeszcze głos w tym punkcie porządku obrad ?
Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji,
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie: „kto z
radnych przychyla się do skargi na bezczynność Burmistrza Miasta
Pułtusk złożonej przez p. H. Nalewajk – Müller”:
-

za głosowało

– 9 radnych

-

przeciw

– 10 radnych

Wobec wyniku powyższego głosowania Przewodniczący Rady
poinformował, że Rada Miejska nie przychyliła się do skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta Pułtusk złożonej przez p. H. Nalewajk
– Müller i zarządził przerwę w obradach celem przygotowania
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia w/w skargi.
Po przerwie obrady VIII Sesji Rady Miejskiej wznowił Przewodniczący
Rady Andrzej Kwiatkowski.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pułtusk wraz z
uzasadnieniem i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 17 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 3 radnych

Uchwała Nr VIII/41/2011 została podjęta.

Pkt. 24. Sprawa wskazania przedstawicieli Gminy Pułtusk do pracy w
Radzie Społecznej SP ZOZ w Pułtusku.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że do Biura
Rady Miejskiej wpłynęło pismo Starosty Pułtuskiego dotyczące
wskazania dwóch przedstawicieli Gminy Pułtusk do pracy w Radzie
Społecznej SP ZOZ w Pułtusku, w związku z upływającą w dniu 30
marca 2011 r. czteroletnią kadencją (stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w
Radzie Społecznej SP ZOZ w Pułtusku.
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Radny Andrzej Wydra w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił
kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Mitkowskiego.
Radny Cezary Gemza w imieniu Klubu
kandydaturę Pana Andrzeja Gurgielewicza.

Radnych

SLD

zgłosił

Radny Sławomir Krysiak w imieniu Klubu Radnych Samorządowego
Porozumienia Ziemi Pułtuskiej zgłosił kandydaturę Burmistrza Miasta
Wojciecha Dębskiego. Uzasadniając powyższą kandydaturę radny
stwierdził, że siedziba SP ZOZ znajduje się na terenie Gminy Pułtusk,
w związku z tym znaczną część pacjentów stanowić będą mieszkańcy
Gminy Pułtusk. Ponadto, przedmiotem obrad Rady Miejskiej są sprawy
związane z dofinansowaniem SP ZOZ i podejmowaniem wspólnych
działań, wobec czego zasadne jest, aby w pracach Rady Społecznej
SP ZOZ uczestniczył Burmistrz Miasta, co ułatwi podejmowanie tego
rodzaju decyzji przez Radę Miejską.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Wydra stwierdził, że w poprzedniej kadencji Rady
Miejskiej przedstawicieli do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ zgłaszał
Przewodniczący Rady Miejskiej, bez konsultacji z Radą Miejską.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „A to pierwsze
słyszę. To może ja zgłoszę”. Następnie Przewodniczący Rady
poinformował, że nastąpi głosowanie poszczególnych kandydatur
zgłoszonych do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ. Dwie kandydatury,
które uzyskają największą liczbę głosów radnych zostaną zgłoszone do
pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ.
Radny Andrzej Wydra stwierdził: „W takiej sytuacji to ja myślę, że
trzeba będzie chyba to przełożyć na inną sesję, przygotować
odpowiedni projekt uchwały”.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Nie możemy.
Nie możemy, nie możemy, ponieważ obliguje nas czas to musimy dać
odpowiedź do 25 lutego także no musimy to zrobić dzisiaj chyba, że
Rada zdecyduje, że ja wskażę - to ja wskażę, tak jak było dotychczas
praktykowane no, że ktoś tam wskazuje, Przewodniczący wskazywał.
Proszę bardzo, głosujemy. Myślę, że głosujemy, no chyba, że będą
jakieś wątpliwości”.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że Przewodniczący Rady jest
demokratą, zwrócił się do Rady Miejskiej i Rada niech się nie uchyla i
podejmie decyzję, skoro Przewodniczący Rady zwrócił się o to do Rady
Miejskiej.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie: „kto
jest za tym, żeby w Radzie Społecznej SP ZOZ w Pułtusku pracował
Pan Andrzej Mitkowski”.
Radny Ryszard Befinger zapytał: „Jak będziemy głosować ?”
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Nie, no ja nie
widzę problemu”.
Radny Sławomir Krysiak zapytał, czy może podnieść trzy razy rękę za
poszczególnymi kandydaturami ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Myślę, że tak.
Dobra, więc skoro są dwa mandaty to tylko dwa razy można podnieść
rękę”.
Radny Ryszard Befinger zapytał: „A kto to przypilnuje ?”
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Ja myślę, że
sprawa jest oczywista. Którzy radni, którzy przedstawiciele, tak
powiem, uzyskają największą ilość głosów no, ci będą pracowali w
Radzie Społecznej SP ZOZ”. Następnie Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie: „Kto akceptuje kandydaturę Pana Andrzeja Mitkowskiego
proszę o podniesienie ręki”.
Radny Ireneusz
Mitkowskiego ?”

Purgacz

zapytał:

„Dlaczego

Pana

Andrzeja

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Będziemy
głosowali każdego, no po kolei tak, jak został zgłoszony”.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, że poszczególne kandydatury
powinny być głosowane wg kolejności alfabetycznej.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „Nie
ustalenia, więc ja, więc, więc ja sądzę, że tak, jak byli zgłaszani”.

było

Radny Ryszard Befinger zapytał, do kogo zwrócił się Starosta Pułtuski
odnośnie wskazania dwóch przedstawicieli Gminy Pułtusk do pracy w
Radzie Społecznej SP ZOZ w Pułtusku: do Rady Miejskiej, czy do
Przewodniczącego Rady Miejskiej ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że Starosta
Pułtuski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wobec powyższej odpowiedzi Przewodniczącego Rady radny Ryszard
Befinger stwierdził: „To bardzo przepraszam, to ja nie głosuję. Jak do
Przewodniczącego Rady to nie do Rady. Do kogo się zwrócił ?”
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że Starosta
Pułtuski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Radny Ryszard Befinger stwierdził: „No to bardzo przepraszam, to co
Pan Przewodniczący chce od nas ?”
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził: „No dobrze.
Proszę Państwa, nie, nie, nie. Ale króciutko. Jeżeli, jeżeli Państwo
scedujecie na mnie ten obowiązek to ja wykonam ten obowiązek”.
Radny Andrzej Wydra zgłosił wniosek, aby spośród kandydatów
zgłoszonych przez poszczególne Kluby Radnych Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady wskazał dwóch kandydatów do pracy w Radzie
Społecznej SP ZOZ w Pułtusku.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie
wniosku radnego A. Wydry, aby spośród kandydatów zgłoszonych
przez poszczególne Kluby Radnych Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady wskazał dwóch kandydatów do pracy w Radzie Społecznej
SP ZOZ w Pułtusku:
-

za wnioskiem głosowało

– 16 radnych

-

przeciw

– 1 radny

-

wstrzymało się od głosu

– 0 radnych
Wniosek został przyjęty.

Pkt. 24A. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Pułtusk do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do
ustalania wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni, kortu
tenisowego i boisk sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pułtusku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do
ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku i zarządził głosowanie:
-

za podjęciem uchwały głosowało – 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny

Uchwała Nr VIII/42/2011 została podjęta.
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Pkt. 25. Odpowiedzi na interpelacje.
I.

Na interpelacje radnego A. Wydry:
1)

W sprawie inwestycji dotyczącej budowy drogi we wsi
Głodowo
Burmistrz
Miasta
Wojciech
Dębski
poinformował, że Gmina Pułtusk otrzymała decyzję o
dofinansowaniu w/w inwestycji w kwocie 50.000 zł.
Burmistrz wyjaśnił, że wobec faktu, iż Gmina Pułtusk
realizowała inne zadania inwestycyjne, nie było
wystarczających środków finansowych w budżecie, które
umożliwiłyby budowę drogi we wsi Głodowo.

2)

W sprawie wniosku Gminy Pułtusk dotyczącego
dofinansowania
instalacji
kolektorów
solarnych
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że
Gmina Pułtusk złożyła wniosek o dofinansowanie
instalacji kolektorów solarnych w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie Gmina Pułtusk
została wezwana do uzupełnienia złożonego wniosku.
Ponadto Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych ma wątpliwości odnośnie statusu Gminy
Pułtusk. Wątpliwości te dotyczą definicji pomocy
publicznej. Następnie Burmistrz poinformował, że z
zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Pułtusk była
podpisywana jedna umowa i do chwili obecnej nie była
ona aneksowana. Udział środków własnych w wys. 30%
w realizacji instalacji kolektorów solarnych wynika z
warunków konkursu dla województwa mazowieckiego.
Natomiast na spotkaniu z mieszkańcami Gminy Pułtusk
informowano o udziale środków własnych w wys. 15%
wartości inwestycji na podstawie danych w tym zakresie
w innych województwach. Dalej Burmistrz poinformował,
że istnieją inne możliwości uzyskania dofinansowania
instalacji kolektorów solarnych, m. in. w krótszym
terminie, niż z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych. W związku z tym w lutym 2011 r.
odbędą się spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami
Gminy Pułtusk celem przedstawienia innych możliwości
uzyskania dofinansowania na instalację kolektorów
solarnych.
Radny Andrzej Wydra prosił, aby Burmistrz powiadomił
go o terminie w/w spotkania, gdyż zainteresowany jest
sprawą instalacji kolektorów solarnych.
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II.

Na interpelację Wiceprzewodniczącej Rady R. Krasuckiej w sprawie
opóźnienia wypłaty stypendiów sportowych i wynagrodzeń dla
nauczycieli za godziny ponadwymiarowe Burmistrz Miasta
Wojciech Dębski poinformował, że uchwała Rady Miejskiej w
sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników
sportowych we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub
krajowym nie określa terminu wypłacania stypendiów sportowych.
Stypendia te zostały wypłacone w dniu 5 stycznia 2011 r., więc nie
może być tu mowy o przekroczeniu terminu ich wypłacenia.
Natomiast w porównaniu z poprzednimi miesiącami stypendia
sportowe zostały wypłacone kilka dni później. Odnośnie przyczyn
opóźnienia wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny
ponadwymiarowe Burmistrz poinformował, że wynikało to z
sytuacji finansowej, jaka miała miejsce w końcu 2010 r. Sytuacja
ta wiązała się m. in. z tym, iż w wyniku braku nabywców nie
dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości. Na sesji w dniu 22
grudnia 2010 r. radni zostali poinformowani o konieczności
zwiększenia wydatków w oświacie. Na w/w sesji Rada Miejska
zwiększyła plan wydatków w oświacie.

III. Na interpelacje Przewodniczącego Rady A. Kwiatkowskiego:
1)

W sprawie wysokości najniższego zasiłku celowego oraz
średniej wysokości w/w zasiłku Dyrektor MOPS Agata
Kołakowska poinformowała, że wysokość zasiłków
celowych wynika z indywidualnej sytuacji danej osoby.
Zasiłek celowy jest jedną z pieniężnych form pomocy
społecznej, która jest przyznawana po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego. Zasiłek celowy ma charakter
uznaniowy. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest
m. in. od wcześniej przyznanych form pomocy. Celem
pomocy społecznej jest wspieranie przede wszystkim
osób, które wykazują zainteresowanie oraz aktywizowanie
tych osób, m. in. poprzez udział w projektach
systemowych.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o
informację nt. najniższego wypłaconego zasiłku celowego
w 2010 r. i o średnią wysokość w/w zasiłku.
Dyrektor MOPS Agata Kołakowska poinformowała, że
średnia wysokość zasiłku celowego nie odzwierciedla
rozmiaru udzielonej pomocy, ponieważ, np. dana osoba
mogła otrzymać zasiłek celowy w wys. 50 zł. pobierając
jednocześnie zasiłek okresowy w wys. 300 zł. lub dana
osoba mogła otrzymać zasiłek celowy w wys. 300 zł. nie
pobierając jednocześnie zasiłku okresowego. Dyrektor
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MOPS podkreśliła, że nie należy oceniać rozmiaru
udzielonej pomocy poprzez analizę wysokości tylko jednej
z form pomocy, gdyż wobec osób uprawnionych
stosowanych jest wiele form pomocy społecznej, m. in.
dożywianie.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o
informację nt. najniższego wypłaconego zasiłku celowego
w 2010 r. i o średnią wysokość w/w zasiłku. Stwierdził,
że zasiłek celowy przyznaje się w sytuacjach
wyjątkowych, co wskazuje realne możliwości udzielenia
pomocy społecznej przez Gminę. Zasiłek ten jest
najbardziej mierzalny. Jednocześnie Przewodniczący Rady
prosił, że jeżeli obecnie Dyrektor MOPS nie dysponuje
danymi w tym zakresie, to może udzielić na powyższą
interpelację odpowiedzi pisemnej.
Dyrektor MOPS Agata Kołakowska poinformowała, że na
powyższą interpelację Przewodniczący Rady otrzyma
odpowiedź pisemną.
2)

W sprawie dopłat związanych z centralnym ogrzewaniem
budynków na „wyspie” Członek Zarządu TBS Krzysztof
Wróblewski poinformował, że dopłaty do centralnego
ogrzewania dotyczą większości wspólnot mieszkaniowych
administrowanych przez TBS, zlokalizowanych nie tylko
na terenie „wyspy”. Każdy budynek wyposażony jest w
licznik ciepła. Główną przyczyną dopłat do centralnego
ogrzewania jest długość sezonu grzewczego, który w
2010r. trwał ok. 8 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 10 maja i
od 17 września do 31 grudnia. Na zebraniach
poszczególnych wspólnot mieszkaniowych przekonywano
lokatorów do wykonania termomodernizacji budynku i
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W/w
modernizacja została wykonana jedynie w kilku
budynkach. Osiągnięto b. duży efekt – zużycie ciepła
zmniejszyło się o ok. 30% – 45%, co doprowadziło do tego,
że lokatorzy w/w budynków mają zwrot opłat z tytułu
centralnego ogrzewania. Natomiast pozostałe wspólnoty
mieszkaniowe nie wyraziły chęci do wykonania
termomodernizacji budynków i modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania. Ponadto wpływ na wysokość
dopłat do centralnego ogrzewania ma wysokość zaliczki
płaconej z tytułu centralnego ogrzewania. Wysokość
zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania budynków
wynosi na terenie „wyspy” od 3,33 zł. do 6,07 zł. za 1 m2
ogrzanej powierzchni. Koszty rzeczywiste za 2010 rok
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wyniosły od 4,03 zł. do 7,76 zł. za 1 m2 ogrzanej
powierzchni. Każda wspólnota mieszkaniowa ma różny
koszt ogrzania 1 m2 powierzchni, co wiąże się głównie ze
stanem technicznym instalacji centralnego ogrzewania.
Wspólnoty mieszkaniowe nie wyrażają zgody na
podwyższenie zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania.
Członek Zarządu TBS poinformował, że wspólnotom
mieszkaniowym
ponownie
zostanie
przedstawiona
propozycja wykonania termomodernizacji budynku i
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił
uwagę,
że
we
wspólnotach
mieszkaniowych
administrowanych przez TBS są dopłaty do centralnego
ogrzewania,
natomiast
w
budynkach
Spółdzielni
Mieszkaniowej takich dopłat nie ma, a są zwroty z tytułu
nadpłaty za centralne ogrzewanie i prosił o wyjaśnienie
tej kwestii.
Członek Zarządu TBS Krzysztof Wróblewski wyjaśnił, że
każda wspólnota mieszkaniowa płaci zaliczkę z tytułu
centralnego ogrzewania. Poszczególne budynki wspólnot
mieszkaniowych zużywają różną ilość ciepła. Sytuację
poprawiłaby
termomodernizacja
budynków
i
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, m. in.
montaż odpowiednich zaworów w węzłach ciepłowniczych
i rozdzielaczach oraz na grzejnikach.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zapytał, czy
występują ubytki w przesyle ciepła z kotłowni do
budynku?
Członek
Zarządu
TBS
Krzysztof
Wróblewski
poinformował, że nie ma ubytków w przesyle ciepła z
kotłowni do budynku.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że mieszkańcy
budynków ponoszą koszty za przesył ciepła z kotłowni do
budynku. Występują ubytki w przesyle ciepła z kotłowni
do budynków.
Członek
Zarządu
TBS
Krzysztof
Wróblewski
poinformował, że mieszkańcy budynków ponoszą koszty
za przesył ciepła z kotłowni do budynku, jednak jest to
opłata o stałej wysokości. Natomiast opłata za centralne
ogrzewanie jest opłatą za ilość pobranego ciepła.
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Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że
ubytki w przesyle ciepła z kotłowni do budynków są
wliczane do opłat z tytułu centralnego ogrzewania.
Członek
Zarządu
TBS
Krzysztof
Wróblewski
poinformował, że takie sytuacje, o których mówił powyżej
Przewodniczący Rady, występują w większości budynków.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że
wpływ na wysokość dopłat za centralne ogrzewanie ma
stan techniczny instalacji przesyłowych.
Członek
Zarządu
TBS
Krzysztof
Wróblewski
poinformował, że po zainstalowaniu liczników ciepła na
poszczególnych budynkach okazało się, że różnica poboru
ciepła między licznikiem głównym na budynku a
licznikami w poszczególnych lokalach jest w normie –
strata ciepła wynosi do 5%.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski ponownie
zwrócił uwagę, że we wspólnotach mieszkaniowych
administrowanych przez TBS są dopłaty do centralnego
ogrzewania,
natomiast
w
budynkach
Spółdzielni
Mieszkaniowej takich dopłat nie ma, a są zwroty z tytułu
nadpłaty za centralne ogrzewanie.
Członek
Zarządu
TBS
Krzysztof
Wróblewski
poinformował, że w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej
wykonano
modernizację
instalacji
centralnego
ogrzewania.
Ponadto
wspólnoty
mieszkaniowe
administrowane przez TBS nie wyraziły zgody na
podwyższenie wysokości zaliczki z tytułu centralnego
ogrzewania.
Wobec
tego,
w
tych
wspólnotach
mieszkaniowych, gdzie w/w zaliczki są niższe – dopłaty za
centralne ogrzewanie są wyższe.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o
udzielenie dodatkowo odpowiedzi pisemnej na powyższą
interpelację.
3)

W sprawie opieki nad zwierzętami gospodarskimi – nad
krowami jednego z rolników we wsi Głodowo Burmistrz
Miasta Wojciech Dębski poinformował, że sytuacja jest
dość skomplikowana ze względu na to, że na podstawie
oględzin dokonanych w 2010 r. przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii wynika, iż zwierzęta są w dobrym
stanie, natomiast problemem były warunki, w jakich były
trzymane. Gmina deklarowała udzielenie pomocy
właścicielowi zwierząt. Burmistrz poinformował, że
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szczegółowej odpowiedzi na powyższą interpelację udzieli
w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o
podjęcie działań, które spowodowałyby, że właściciel
zwierząt nie terroryzowałby innych mieszkańców wsi oraz
ukrócenie cierpienia zwierząt.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że
zachowanie właściciela wobec innych osób ma luźny
związek ze sprawą hodowli zwierząt. Gmina nie posiada
kompetencji do podjęcia działań zmierzających do zmiany
zachowania właściciela zwierząt wobec innych osób.

Pkt. 26. Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej w
Pułtusku.
Sprawozdania doręczone zostały radnym wraz z zawiadomieniem o
sesji.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie przyjęcia w/w sprawozdań:
-

za przyjęciem sprawozdań głosowało

– 18 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
Sprawozdania zostały przyjęte.

Pkt. 27. Przyjęcie protokołów z I, II, III, IV, V, VI i VII Sesji Rady
Miejskiej w Pułtusku.
W/w protokoły zostały wyłożone do wglądu.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zarządził głosowanie w
sprawie przyjęcia w/w protokołów z Sesji Rady Miejskiej:
-

za przyjęciem w/w protokołów głosowało

– 19 radnych

-

przeciw

– 0 radnych

-

wstrzymał się od głosu

– 1 radny
W/w protokoły zostały przyjęte.
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Pkt. 28. Wolne wnioski.
I.

Radny Marek Król w imieniu mieszkańców ul. Kombatantów
obecnych na Sali obrad prosił o udzielenie im głosu w sprawie
chodnika.
Po wyrażeniu zgody przez radnych Rady Miejskiej (za udzieleniem
głosu głosowało – 18 radnych – jednogłośnie), w imieniu
mieszkańców ul. Kombatantów głos zabrał p. Zbigniew Lachowski,
który prosił o udrożnienie chodnika przy w/w ulicy. Poinformował,
że od pierwszych opadów śniegu nie mógł doprosić się o usunięcie
piachu zalegającego na chodniku.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o wyjaśnienie
powyższej sprawy Dyrektora PPUK.
Dyrektor PPUK Jerzy Wal poinformował, że w 2010 r. została
przeprowadzona modernizacja chodnika przy ul. Kombatantów
polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę. Planowane
było również urządzenie wjazdów do garaży. W tym celu wykonano
tzw. koryto i została wywieziona glina, a następnie została wylana
pierwsza warstwa odsączająca i pierwsza warstwa utwardzająca.
W związku z opadami śniegu i mrozem podjęcie prac nie było
możliwe. Do chwili obecnej nie udało się wykonać warstwy
wykończeniowej nawierzchni. Materiał, który miał posłużyć do jej
wykonania został zeskładowany w pobliżu garaży. Materiał ten
zostanie uprzątnięty, gdy pozwolą na to warunki pogodowe.
P. Zbigniew Lachowski zapytał, kto jest odpowiedzialny za
odśnieżanie chodnika przy ul. Kombatantów ?
Dyrektor PPUK Jerzy Wal poinformował, że odśnieżanie chodnika
należy do zarządcy drogi, w tym przypadku – do PPUK.
P. Zbigniew Lachowski poinformował, że nie mógł doprosić się o
odśnieżenie w/w chodnika. Poinformował, że w tej sprawie
telefonował m. in. do Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej Wincenty Bogusz potwierdził, że była
interwencja p. Z. Lachowskiego w powyższej sprawie. Sprawa ta
została zgłoszona do Wydz. RG.

II.

Radny Sławomir Krysiak zapytał, kto będzie przedstawicielem w
Radzie Społecznej SP ZOZ ?
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że „musi
przespać się z tym tematem”.

III. Radny Ryszard Befinger nawiązując do dyskusji nad projektem
budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok poinformował, że mówiąc o
inwestycjach miał na myśli inwestycje realizowane za pomocą
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środków strukturalnych, a na realizację których Gmina Pułtusk
nie uzyskała dofinansowania, co spowodowało zwiększenie
zadłużenia Gminy Pułtusk. Odnośnie autopoprawek Burmistrza
Miasta do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok radny
stwierdził, że również dokonał takich wyliczeń, co oznacza, że
autopoprawka Burmistrza pokrywa się z koncepcją radnego.
Jednocześnie radny prosił, aby nie śmiać się z wypowiedzi
radnego, tak jak to miało miejsce podczas omawiania projektu
budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok. Stwierdził, że jest za
współpracą w Radzie Miejskiej, tak jak to miało miejsce w
poprzedniej kadencji, gdy Przewodniczący Rady organizował
spotkania z przedstawicielami Klubów Radnych.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poparł wniosek
radnego R. Befingera dotyczący współpracy w Radzie Miejskiej.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że nikt z radnych nie śmiał się
w sytuacji, gdy radny R. Befinger coś przeinaczył. Natomiast, jeżeli
radny R. Befinger na sesji budżetowej głosuje „przeciwko” lub
„wstrzymuje się” wobec swoich wniosków, to trudno, aby ta
sytuacja nie wywoływała uśmiechu. Jeżeli radny R. Befinger
zgadza się z autopoprawkami Burmistrza Miasta, a nawet twierdzi,
że są to poprawki radnego R. Befingera, a podczas głosowania nad
autopoprawkami Burmistrza wstrzymuje się do głosu to trudno,
aby ta sytuacja nie wywoływała uśmiechu.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski zwrócił uwagę, że
radny R. Befinger podczas głosowania autopoprawek Burmistrza
Miasta do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok
wstrzymał się od głosu, nie głosował przeciwko.
Radny Ireneusz Purgacz stwierdził, że jeżeli radny R. Befinger
podczas głosowania autopoprawek wstrzymuje się od głosu to ta
sytuacja może budzić zdziwienie.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że jeżeli
radny R. Befinger zgłosiłby poprawki do projektu budżetu Gminy
Pułtusk na 2011 rok to byłyby one doskonalsze, niż autopoprawki,
które przedstawił Burmistrz Miasta.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, iż nie ma znaczenia, kto
zgłosił autopoprawki do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2011
rok. Jeżeli radny zgadza się z autopoprawką Burmistrza do
projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2011 rok to powinien
głosować za jej przyjęciem. Jeżeli ma być dobra współpraca to nie
na zasadzie, że radny zgodziłby się z poprawką, gdyby nie
przedstawił jej Burmistrz Miasta.
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Radny Ryszard Befinger wyjaśnił, że analizując projekt budżetu
Gminy Pułtusk na 2011 rok nie miał pełnej wiedzy, np. o
konieczności dokonania niektórych płatności w 2011 r.
Radny Ireneusz Purgacz zwrócił uwagę, że na posiedzeniach
Komisji Rady Miejskiej radny R. Befinger głosował za przyjęciem
autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu budżetu Gminy
Pułtusk na 2011 rok, natomiast na sesji podczas głosowania w/w
autopoprawki wstrzymał się od głosu.
IV. Radny Ryszard Rutkowski zapytał o termin realizacji kanalizacji
sanitarnej Popław.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zakończenie
I etapu realizacji kanalizacji sanitarnej Popław przewidziane jest
do połowy 2012 r. Wykonawca – firma „Skanska” twierdzi, że jest
w stanie szybciej zrealizować I etap kanalizacji sanitarnej Popław.
Jednocześnie Burmistrz poinformował, że w związku z nowym
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu
Skarbu Państwa kwestia zaciągnięcia zobowiązania finansowego u
wykonawcy w/w inwestycji będzie musiała być skonsultowana z
wykonawcą i WFOŚiGW.
Radny Ryszard Befinger
kanalizacja sanitarna ?

zapytał,

czyją

własnością

będzie

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że kanalizacja
sanitarna będzie własnością Gminy Pułtusk. Kanalizacja sanitarna
będzie dzierżawiona na rzecz PWiK na poziomie pokrywającym
koszty amortyzacji w/w inwestycji.
V.

Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski poinformował, że do
Biura Rady wpłynęły dwa projekty planów pracy Komisji Rady
Miejskiej na 2011 rok. Są to: projekt planu pracy Komisji Polityki
Społecznej i projekt planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa. Zapytał, czy radni zgłaszają propozycje i uwagi
odnośnie w/w planów pracy Komisji ?
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że propozycje dotyczące planów
pracy Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok będą przedmiotem
posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Andrzej Kwiatkowski prosił o złożenie w
Biurze Rady projektu planu pracy Komisji Polityki Regionalnej na
2011 rok i projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na
2011 rok.
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Pkt. 29. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej
Kwiatkowski zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.

Godz. 22.40.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/–/ dr Andrzej Kwiatkowski
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