Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13 sierpnia 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Jerzy Wal.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad
następujące sprawy:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/398/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat targowych na terenie miasta Pułtusk,
3) informację nt. realizacji chodnika wokół Rynku,
4) informację w sprawie utwardzenia drogi w ulicach: Butrymowicza i Sikorskiego
z udziałem środków finansowych mieszkańców tych ulic.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia poprawek
zgłoszonych do porządku obrad przez Burmistrza:
- za przyjęciem w/w poprawek głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
50.000zł. – w związku ze zwiększeniem środków na profilaktykę przeciwalkoholową
oraz przeznaczeniem z rezerwy budżetowej 30.000 zł. dla MDK, a także przesunięciem
środków w dziale oświata – 3.571 zł.
Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, iż proponuje się przesunąć środki
z rezerwy budżetowej na działalność MDK. Można było przewidzieć, iż zmniejszą się
dochody MDK w związku z zamknięciem „Royalu”.
Dyrektor MDK Izabela Ptak poinformowała, że już w ubiegłym roku zwracała się
z wnioskiem do Burmistrza o zwiększenie środków na działalność MDK,
ale wówczas nie uzyskała dodatkowych środków.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, iż aby czerpać dochody
z galerii, najpierw należy wyłożyć środki na remont lokalu po „Royalu”,
gdzie ma być urządzona galeria.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

o kwotę 50.000 zł. Zwiększenie środków dotyczy następujących zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.:
1) finansowanie badań osób uzależnionych od alkoholu przez biegłego –
zwiększenie o kwotę 500 zł.,
2) dofinansowanie szkoleń i przejazdów osób uzależnionych, współuzależnionych
i terapeutów STU (Studium Pomocy Psychologicznej, Program Rozwoju Osobistego
i inne) – zwiększenie o kwotę 5.000 zł.,
3) wspomaganie organizacji i placówek w tworzeniu bazy do realizacji zajęć
psychokorekcyjnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i terapeutycznych –
zwiększenie o kwotę 36.100 zł.,
4) dofinansowanie szkoleń i warsztatów w zakresie prowadzenia pracy terapeutycznej
z dziećmi i młodzieżą oraz szkoleń w zakresie pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę 4.500 zł.,
5) dofinansowanie organizacji obozów, kolonii, biwaków i innych form wypoczynku
dzieci i młodzieży w oparciu o pisemne programy zajęć terapeutycznych,
psychokorekcyjnych i profilaktycznych – zwiększenie o kwotę 3.000 zł.,
6) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – zwiększenie o kwotę 900 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że lepiej byłoby
przeznaczyć kwotę 50.000 zł. na zakup podręczników i odzieży dla dzieci
z rodzin najuboższych.
Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz poinformowała, że środki na ten cel
również zostały zwiększone.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/316/2000
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XXI/316/2000 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze polegających na rozszerzeniu powyższej informacji
o wykonanie planu przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Pułtusk polegających na
aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pułtusku na lata 2003 – 2005.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, ze dotychczas plan inwestycyjny spółki
i stawki opłat za wodę i ścieki ustalało zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kompetencje te przysługują Radzie.
Dyrektor PWiK poinformował, że inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową
będą
realizowane
w
oparciu
o
środki
pochodzące
z
amortyzacji.
Roczna wysokość amortyzacji wynosi ok. 338.000 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, iż mieszkańcy Popław
chcą partycypować w kosztach budowy dróg. Wiceprzewodniczący Rady zapytał,
czy prace związane z budową kanalizacji sanitarnej nie będą kolidować z realizacją dróg ?
Czy nie będzie trzeba zrywać nawierzchni drogi w celu wykonania kanalizacji sanitarnej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie jest opracowywana
dokumentacja na wykonanie projektu rurociągu przesyłowego do szpitala na Popławach.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal przedstawił wniosek radnego Józefa Gryca przyjęty
przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisję Polityki Regionalnej,
aby w 2003 r. wykonać przedłużenie wodociągu w Al. Kardynała Wyszyńskiego
o długości 80 m. wraz z dokumentacją, które w projekcie planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zostało ujęte do realizacji w 2004 r.
Radni zaakceptowali powyższy wniosek nie zgłaszając uwag.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy przedstawiony przez PWiK
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będzie realizowany, jeżeli Rada nie uchwali podwyżki taryf za wodę i ścieki ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że w przypadku, gdy Rada nie uchwali
podwyżki taryf za wodę i ścieki – będzie brakować środków na realizację zaplanowanych
inwestycji.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego
projektu
uchwały
wraz
z
wnioskiem,
aby
w
2003
r.
wykonać przedłużenie wodociągu w Al. Kardynała Wyszyńskiego o długości 80 m.
wraz z dokumentacją, które w projekcie planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zostało ujęte do realizacji w 2004 r.:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia taryf w następującej wysokości:
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 1,92 zł. brutto
- opłata za rozliczenie podlicznika – 2,17 zł. brutto
- opłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,09 zł. brutto.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że taryfy zaproponowane przez PWiK
będą
obowiązywać
przez
okres
jednego
roku,
zgodnie
z
ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Obecnie
będzie
obowiązywać
jedna
taryfa
dla
gospodarstw
domowych
i podmiotów gospodarczych. Ta sama taryfa będzie obowiązywać w mieście
i na terenach wiejskich.
Dyrektor PWiK przypomniał obowiązujące obecnie stawki:
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 1,75 zł. dla terenów miasta
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 2,18 zł. + Vat dla terenów wiejskich
- opłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 2,90 zł.
Proponowana
podwyżka
stawek
wyniesie
9,71%
za
dostarczanie
wody
i 6,95% za odprowadzane ścieki.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 4 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 17 Sierpnia.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt
uchwały
dotyczy
przeniesienia
własności
nieruchomości
położonej przy ul. 17 Sierpnia, obr. 13, nr ewid. 80/5, 80/6, 10/46, 10/47, 10/71, 10/76, 10/77,
10/86, 41/6 o łącznej pow. 0,0246 ha, KW nr 37364 na rzecz pp. Krystyny Józefy
i Jana Hieronima Falęckich, którzy na nieruchomości tej wznieśli część budynku
o wartości znacznie przenoszącej wartość zajętych na ten cel działek za wynagrodzeniem
wynoszącym 13.786 zł. Cena ta została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury i w sprawie nabycia
przez Gminę Pułtusk nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk
przy ul. Żwirki i Wigury.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.

Projekt uchwały dotyczy przeniesienia własności działki nr 84/3, pow. 0,0080 ha, obr. 13,
KW nr 11711 na rzecz pp. Kazimierza Józefa i Jadwigi Wielgolewskich, którzy wznieśli
na powierzchni gruntu budynek o wartości przenoszącej znacznie wartość
zajętej na ten cel działki za wynagrodzeniem wynoszącym 2.757,60 zł.
Projekt uchwały dotyczy również wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk
niezabudowanej nieruchomości będącej własnością pp. K. i J. Wielgolewskich obr. 13,
nr ewid. 84/4, pow. 0,0044 ha, KW nr 21427 za cenę ustaloną w drodze negocjacji,
obejmującą wartość gruntu wraz z naniesieniami znajdującymi się na gruncie,
wynoszącą 1.516,68 zł. Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte zobowiązania
wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 29 miasta Pułtusk przy ul. Granicznej.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością p. Cecylii Rudowskiej, obr. 29, nr ewid. 13/2,
pow. 0,0434 ha za cenę ustaloną w drodze negocjacji obejmującą wartość gruntu wynoszącą
4.774 zł. Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte zobowiązania wskazuje się wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pułtusk
zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Pułtusk przy ul. Świętojańskiej 8, obr. 14,
nr ewid. 148, pow. 0,0206 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 126.509 zł. –
w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawa wniesiona. Informacja w sprawie utwardzenia drogi w ulicach: Butrymowicza
i Sikorskiego z udziałem środków finansowych mieszkańców tych ulic.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że istnieje możliwość utwardzenia
betonem drogi w ulicach: Butrymowicza i Sikorskiego. Mieszkańcy tych ulic deklarują
zakup materiałów za kwotę w wysokości 26.800 zł. Został przygotowany projekt
na wykonanie całej drogi. Środki wyłożone przez mieszkańców wystarczą na zakup
krawężników i materiałów potrzebnych do wykonania podbudowy cementowej.
Do Gminy należałoby wykonanie robót. Burmistrz stwierdził, że podobna współpraca
z mieszkańcami w zakresie realizacji inwestycji była podejmowana już w poprzedniej
kadencji. Zainteresowani mieszkańcy wykładali środki na zakup materiałów,
natomiast do Gminy należało wykonanie robót. Mieszkańcy ulic: Butrymowicza i Sikorskiego
wystąpili z propozycją partycypacji w kosztach wykonania utwardzenia drogi – w związku z
tym została ona przedstawiona radnym. Propozycja zgłoszona przez mieszkańców ulic:
Butrymowicza i Sikorskiego umożliwia pozyskanie przez Gminę dodatkowych środków
na poprawę infrastruktury.
Radni w głosowaniu zaakceptowali przedstawioną przez Burmistrza propozycję w sprawie
dotacji celowej:
- za powyższą propozycją głosowało – 4 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Sprawa wniesiona. Informacja nt. realizacji chodnika wokół Rynku.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że realizacja chodnika wokół Rynku
nie będzie możliwa na zasadzie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku.
Zgodnie z zaleceniami nadzoru prawnego Starostwo Powiatowe powinno przekazać Gminie
dotację na wykonanie tego zadania. Starostwo planuje przeznaczyć kwotę 130.000 zł.
na realizację chodnika, natomiast Gmina na ten cel przeznaczy 30.000 zł. w formie robocizny.
We wrześniu Rada Powiatu zamierza podjąć uchwałę w sprawie przekazania dotacji
dla Gminy Pułtusk. W związku z tym istnieje konieczność podjęcia przez Radę Miejską
uchwały w sprawie przyjęcia dotacji. Ulica wokół Rynku będzie wyłożona starobrukiem,
ponieważ konserwator zabytków nie wyraził zgody na położenie kostki.
Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną powyżej propozycję:
- za w/w propozycją głosowało – 7 radnych
Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
nr XXV/398/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie opłat targowych na terenie miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXV/398/2000
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat targowych
na terenie miasta Pułtusk polegającej na dopisaniu poz. 7 – sprzedaż z kiosków kwiatowych –
440 zł. miesięcznie; w związku z dopuszczeniem sprzedaży kwiatów z kiosków kwiatowych
na targowisku przy ul. Rynek.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Jerzy Wal zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 11. Sprawy różne.
I.
Burmistrz
Miasta
Wojciech
Dębski
poinformował,
że
wystąpi
do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie zwyczajnym około 10 września br.
Tematem sesji będą sprawy związane z inwestycjami realizowanymi w ramach środków
z programu SAPARD. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że niektóre gminy
podjęły zbyt późno uchwały związane z utworzeniem związku międzygminnego.
Zostanie
zawarte
porozumienie
komunalne,
które
będzie
obowiązywać
do czasu zarejestrowania związku międzygminnego. Zawarcie porozumienia
komunalnego umożliwi zgłoszenie wniosku na rozbudowę wysypiska odpadów stałych
w Płocochowie do programu SAPARD.
II.
Radny
Sławomir
Krysiak
prosił
o
wystąpienie
z
wnioskiem
do Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie pozyskania środków
na wykończenie boiska przy Zespole Szkół Nr 4.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

