Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 17 marca 2004r.
Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Tadeusz Ochtabiński
Lista obecności w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji, powitał zebranych gości i poprosił o zgłaszanie uwag
do proponowanego porządku obrad.
Radna Elżbieta Iwanowska poprosiła o możliwość przedstawienia w punkcie pierwszym porządku
obrad komisji, sprawozdania merytoryczno - finansowego za 2003r. z działalności Związku
Harcerstwa Polskiego w Pułtusku.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z powyższą poprawką
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało - 7 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji porządku obrad.
1. Przedstawienie sprawozdanie merytoryczno – finansowego z działalności ZHP w 2003r.
Radna Elżbieta Iwanowska - Komendant Hufca w Pułtusku odczytała przygotowane przez
siebie sprawozdanie z działalności ZHP. ( raport z załączeniu do protokołu)
Uwag do sprawozdania niż zgłoszono.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2004r.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt budżetu na 2004r. był omawiany
na posiedzeniach klubów radnych i spotkaniach z prezydium rady. Budżet gminy tak został
zaplanowany aby wieloletnie inwestycje były prowadzone nadal, natomiast brak środków
rekompensować zmniejszaniem wydatków bieżących. Projekt budżetu obecnie proponowany do
zaopiniowania jest nieco inny od projektu przedłożonego radnym 15 grudnia 2003r. a różni się
w następujących paragrafach.
Po stronie dochodów:
I.
W § 6016 – „Drogi publiczne i gminne” pojawiła się nowa pozycja na kwotę 39.353,27 zł
związana z dofinansowaniem budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Pułtusk. W tej
sprawie złożony został /17. I.br./ wniosek do SAPARD. W związku z realna szansą
otrzymania powyższych środków mamy zamiar wykonać cztery ścieżki rowerowe wokół
naszego miasta ( przebiegających przez 1. Szygłówek – Pawłówek – Ponikiew, 2.
Grabówiec, 3. Gromin – Moszyn,, 4. Lipniki – Płocochowo) wraz z miejscami
postojowymi.
II.
W § 75011 – „Administracja zlecona „ – zaplanowano zwiększenie o kwotę 4.698zł w tym
2.698 zł wpłynie z 5% stawki za wydawanie dowodów osobistych, 2.000 zł z różnych
opłat.
III.
Wpływ podatku w formie karty podatkowej będzie większy o kwotę 10tys. zł /było 90 tys. a
jest 100 tys. zł/.
IV.
Obniżono naszej gminie subwencję oświatową o kwotę 141.836 zł. W stosunku do roku
2003 w planowanych dochodach gminy na 2004 r subwencja oświatowa jest niższa o kwotę
8.821 zł. Burmistrz poinformował ,że zmniejszona subwencja nie wpłynie negatywnie na
wydatki w Pułtuskiej oświacie.
V.
W załączniku inwestycyjnym zwiększenie na kwotę 123.800 zł na budowę boisk przy
Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku, na które dodatkowo możemy otrzymać z Urzędu
Marszałkowskiego dofinansowanie do 30% a może nawet 50%.
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VI.

Zwiększenie dochodów o wpływy z podatków i opłat lokalnych na kwotę 180.000 zł (w
związku z osiągnięty dochodami w tych paragrafach w 2003r.) na którą się składają :
- z podatków od nieruchomości
120.000zł
- odsetki
20.000zł
- podatek rolny
20.000zł
- podatek od umów cywilno-prawnych 20.000zł
VII. „Opieka społeczna” zwiększenie środków na zadania zlecone o kwotę 11.600 zł
VIII. W „Gospodarce Komunalnej” -oświetlenie ulic” zwiększenie środków na zadania związane
z oświetleniem ulicznym, na drogi wojewódzkie i krajowe na kwotę 121.472 zł. Jest to
kwota wynikająca z niezrealizowanej refundacji dotyczącej 2003 roku. Od 2004 roku
gmina w całości musi finansować oświetlenie wyłącznie z własnych środków.
Po stronie wydatków w projekcie budżetu w stosunku do projektu budżetu z 15.XII.2003 r.
zostały wprowadzone następujące zmiany /pochodzące z dodatkowych dochodów/:
I.

zwiększenie wydatków o 60.000zł na zakup usług związanych z uregulowaniami
prawnymi dot. planów zagospodarowania przestrzennego.
II.
„Obrana cywilna” zwiększenie o 2.000 zł zwrócono gminie z tytułu ubezpieczenia za
skradziony silnik od łodzi motorowej.
III.
Rezerwa ogólna – 27.327 zł – zwiększenie na realizację strategii gminy
IV.
„Oświata i wychowanie” zwiększenie o 371.118 zł w związku ze zmianą klasyfikacji
budżetowej i obowiązkiem szkolnym zerówek.
V.
Zwiększenie o kwotę 9.600 zł na zasiłki i pomoc w naturze w opiece społecznej
/zwiększona dotacja na zadania zlecone/
VI.
W „Gospodarce komunalnej”- zwiększenie o kwotę 100 tys. zł- dopłata do wodociągu w
Grabówcu /sprawa dot. 2001 r./
W obecnie przedłożonym projekcie budżetu wprowadzono rezerwy celowe: 200 tys. zł dla
gimnazjów, 300 tys. zł dla podstawowych szkół i 200 tys. zł dla przedszkoli.
Burmistrz poinformował, że wg grup porównawczych – Gmina Pułtusk wydaje na oświatę więcej
o 50 zł w przeliczeniu na mieszkańca, co daje kwotę 1.250 tys. zł. W budżecie gminy jest coraz
mniej środków, a zadań nowych przybywa.
Po omówieniu przez Burmistrza projektu budżetu Przewodniczący Komisji T. Ochtabiński
przedstawił wnioski zgłoszone do budżetu na 2004r.
1. wniosek na kanalizację w ulicach Baltazara ,Sienkiewicza, Syrokomli, Pola,
Lenartowicza, złożony przez radnego Tadeusza Ochtabińskiego
2. Oświetlenia w wsi Kleszewo – wnioskodawca Sołtys Obrębski
3. Oświetlenie Zakręt – wnioskodawca Sołtys Rakocki
4. Droga do lasu Trzciniec - wnioskodawca sołtys Bystrek
5. Droga z Lipnik Strych w kierunku Pułtuska- wnioskodawca Sołtys Bochenek
6. ul. Sarbiewskiego – wnioskodawca radny M.Kedzierski
7. Droga Tyrzciniec- Zakret –Przemiarowo – wnioskodawcy Sołtys Bystrek i
Rakocki
8. Droga Trzciniec – Pękowo – wnioskodawcy Sołtys Bystrek i Rakocki
9. Droga Biłowieża – Przemiarowo – wnioskodawcy mieszkańcy wsi Olszak
10. Droga wiejska w Trzcińcu - – wnioskodawcy Sołtys Bystrek i Rakocki
11. Naprawa chodnika przy Domu Pogrzebowym – wnioskodawca Radna Elżbieta
Iwanowska
12. Naprawa ul. Na Skarpie – wnioskodawca Radny Ryszard Befinger
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Burmistrz Wojciech Debski wyjaśnił, że niektóre wnioski są do realizacji w tym roku, inne
dopiero w przyszłych latach.
Radna Elżbieta Iwanowska wyraziła zaniepokojenie wielkością budżetu Gimnazjum Nr 1 na
rok 2004r. Jesteśmy placówką ponoszącą duże koszty związane z utrzymaniem placówki
( nauczanie indywidualne, klasy łączone). Radna poinformowała, że przy takim stanie finansów
i zmniejszającej się liczbie dzieci, może nastąpić likwidacja placówki.
Radny Andrzej Gurgielewicz – poprosił o zabranie głosu obecnego na sali Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Pułtusku celem omówienia funkcjonowania placówki po połączeniu w zespół.
Pan Krzysztof Łachański Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku poinformował, że w skali
roku uda zaoszczędzić się 208 000 zł w związku likwidacją następujących świadczeń:
- uposażenie dyrektora
- dodatku funkcyjnego
- likwidacja dwóch oddziałów klas szkoły podstawowej
- zmniejszenia liczby pracowników obsługi.
Poza tym są również oszczędności na opale i energii elektrycznej .
Radny Andrzej Wiśniewski – wyraził zadowolenie, że w związku z takimi oszczędnościami i
zmniejszającą się liczbą dzieci w przyszłości w Zespole Szkół Nr 2 nie będzie brakowało
środków na wydatki rzeczowe.
Radna Maria Korbal poprosiła o tabelaryczne zestawienie struktury zatrudnienia w roku
szkolnym 2003/2004 pracowników pedagogicznych w szkołach i przedszkolach Gminy Pułtusk
Burmistrz Wojciech Dębski wyjaśnił, że te kwoty, które udało się zaoszczędzić po połączeniu
dwóch placówek w zespoły będą przeznaczane na uzupełnienie rezerwy oświatowej.
Radny Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę na wysoko zaplanowane dochody ze sprzedaży
mienia komunalnego.
Burmistrz Wojciech Dębski wyjaśnił, że kwota rzeczywiście jest pokaźna ale taki wysoki stan
dochodów był potrzebny do zamknięcia budżetu po stronie dochodów i wydatków.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem budżetu.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych
- przeciw nie było
- wstrzymało się od głosu – 4 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów alkoholowych.
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w powyższej
sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań opisanych w załącznikach do uchwały.
Uwag do projektu uchwał nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych – jednogłośnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki
komunalnej.
Na początku swojej wypowiedzi Burmistrz poinformował o słuszności o odwołania decyzji
przetargu dot. zarządu gospodarką komunalną w Pułtusku w związku z pismem jakie
otrzymano od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dot. niezgodności zapisu o utrzymaniu
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zatrudnienia 30 osobowej załogi obecnego ZUK i GM (zajmującej się gospodarką
mieszkaniową) , niezgodne z zasadami przepisów o zamówieniach publicznych.
Czynniki przemawiające za ustaleniem sposobu prowadzenia i form gospodarki są opisane w §
2 projektu uchwały. Załączniki do projektu uchwały wyszczególniają nieruchomości oraz ich
stan prawny. Taki sposób przekazania majątku pozwala na sprzedaż lokali z zasobów gminnych
po preferencyjnych cenach jak stanowi uchwała podjęta przez Radę Miejską.
Radny Tadeusz Ochtabiński - zapytał jakie to są nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.?
Pani Anna Maliszewska Kierownik Wydziału GG poinformowała, że wobec niektórych
budynków prowadzone są postępowania w Starostwie Pułtuskim. W przypadku budynku przy
ul. 17 Sierpnia 4 jest decyzja o komunalizacji na skarb państwa ale nie na całą kamienicę.
Decyzja ta posiada wadę, wobec czego nie może zostać uregulowany jego stan prawny. Wobec
budynku przy ul. Żwirki i Wigury toczą się postępowania sądowe, gdyż tytuły prawne do tego
budynku mają osoby prywatne.
W stosunku do budynków przy ul. Rynek 36 i Al. Polonii 1/3, 5 połączono w jedną całość
sprawa znajduje się w trakcie realizacji – oczekiwanie na wypis z księgi wieczystej.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało - 5 radnych
- przeciw było
- 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
- 3 radnych
3. Zaopiniowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku nr XV/210/99
z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.
Burmistrz Wojciech Dębski poinformował, że powyższy projekt uchwały reguluje stawki
czynszu dla lokali, będących dotychczas w zasobach komunalnych ZUK i GM wprowadzonych
aportem do TBS. Burmistrz dodał, że czynsz nie jest związany ze zmianą zarządcy i nie był
podnoszony od kilku lat.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych - jednogłośnie
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu
do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.
Burmistrz Wojciech Dębski poinformował ,że w dniu dzisiejszym odbyło się Walne
Zgromadzenie Wspólników, które wprowadziło zmiany do Statutu TBS dotyczące:
- sposobu najmu mieszkań i zmian związanych z formą zarządzania. TBS może zarządzać
nieruchomościami mieszkalnymi służby zdrowia i szkolnictwa,
- powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków o przyznanie, mieszkania z zasobów TBS,
- zmiana długości kadencji Rady Nadzorczej w TBS na 3 lata ,
- stworzono fundusz rozwoju, na którym zarząd zebranymi środkami będzie ograniczony.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
- 5 radnych
- przeciw było
- 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
- 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Pułtusk własności
nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Wąskiej.
Kierownik Wydziału GG Anna Maliszewska przedstawiła projekt uchwały dot. poszerzenia
ulicy Wąskiej na Popławach.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych – jednogłośnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Na tym protokół zakończono
Iwona Zając
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