Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów
w dniu 20 października 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
Andrzej Gurgielewicz.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt. 3
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i
zwolnień od podatku” ze względu na to, że przepompownie stanowią element wałów, które są
zwolnione z podatku od nieruchomości ustawowo.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad:
- za wprowadzeniem zmian w porządku obrad głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
66.693zł., aktualizacji załącznika „Przychody i wydatki środków specjalnych” oraz
aktualizacji załączników inwestycyjnych. Projekt uchwały dotyczy również dokonania
przeniesień wydatków na łączną kwotę 250.397,42 zł. w następujący sposób:
1) kwotę 199.397,42 zł. zaplanowaną w dz. 600 „Transport” rozdz. 60016 „Drogi gminne”
§6050 „Wydatki inwestycyjne” proponuje się przeznaczyć:
- 59.397,42 zł. na inwestycję pn. „Modernizacja drogi gminnej Moszyn – Gromin”
realizowaną z udziałem środków z programu SAPARD,
- 40.000 zł. na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
- 100.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
2) kwotę 31.000 zł. zaplanowaną w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 2830 „Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych” proponuje się przeznaczyć na wydatki w dz. 851
„Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § „Zakup usług
pozostałych” – m. in. na dożywianie dzieci w świetlicy prowadzonej przez parafię
Św.Józefa,
3) kwotę 20.000 zł. zaplanowaną w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110
„Gimnazja” § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe w Publicznym Gimnazjum Nr 2.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że wraz z materiałami na sesję radni
otrzymają poprawiony projekt uchwały w związku z koniecznością zwiększenia dochodów i
wydatków budżetu oświaty, ponieważ brakuje środków na płace w miesiącu listopadzie.
Odnośnie kwoty 1.020 zł zaplanowanej w dz. 801 „Oświata i wychowanie” na dowożenie
uczniów do szkół Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Gmina Pułtusk będzie
finansować dowożenie dzieci ze wsi Dzierżanowo, gm. Szelków, których rodzice chcą
posyłać dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie. Burmistrz wyjaśnił, że
Gmina Pułtusk otrzyma subwencję na uczniów pochodzących z gminy Szleków, ponieważ
wysokość subwencji jest ustalana w zależności od liczby uczniów, niezależnie od tego, z
jakiej gminy pochodzą.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/183/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia środków Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. o kwotę 29.000 zł.
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz poinformowała, że w kwocie 29.000 zł.
mieszczą się środki pochodzące z wydatków niewygasających (24.000 zł.), które nie zostały
wydatkowane w terminie do dnia 30 września 2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 11 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i
zwolnień od podatku.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od
podatku polegającej na dodaniu zapisu w § 2, iż zwalnia się z podatku od nieruchomości
budowle przepompowni oraz grunty, na których usytuowane są przepompownie, służące do
zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gminy.
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad na wniosek Burmistrza.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury
w Pułtusku oraz nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor MDK Izabela Ptak.
Projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy MDK na Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w
Pułtusku oraz nadania mu Statutu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
odczytał pismo Dyrektor MDK – wniosek w sprawie zmiany nazwy MDK na Miejskie
Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.
Radny Roman Dukalski zapytał, czy w związku ze zmianą nazwy MDK na MCKiS ulegną
zmianie zadania ? Radny zwrócił uwagę, że ze zmianą nazwy wiążą się koszty. Radny
opowiedział się przeciwko zmianie nazwy MDK.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że koszty związane ze zmianą nazwy MDK nie
będą znaczące. Burmistrz podkreślił, że MDK spełnia rolę centrum kultury, organizuje wiele
imprez.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

-

za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 8 radnych
przeciw
– 0 radnych
wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/1/04 z
dnia 1 października 2004 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały nr XXII/248/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do
wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu gminy Pułtusk oraz
przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Projekt uchwały dotyczy również upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do wniesienia
skargi.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały wiąże się z
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego dot. uchwały nr XXII/248/2004
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań
zmierzających do wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu gminy
Pułtusk oraz przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, w którym Wojewoda stwierdził nieważność § 3 w/w uchwały argumentując,
iż Rada Miejska nie wyraziła opinii w sprawie projektu opracowania I etapu Planu Ochrony
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na spotkaniu Przewodniczącego Rady z
Wiceprzewodniczącymi Rady, Przewodniczącymi Komisji oraz Przewodniczącymi Klubów
Radnych ustalono, iż zostanie wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Sprawy różne.
I.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej
Gurgielewicz przedstawił pismo Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w
sprawie przeprowadzenia kwesty na renowację nagrobków na cmentarzu Św. Krzyża w
Pułtusku w dniach 29 października – 2 listopada 2004 r. Jednocześnie prosił radnych o
zgłaszanie się do Dyrektor Muzeum Regionalnego w celu uczestnictwa w kweście.
II.
Radny Józef Gryc poruszył następujące sprawy:
1) W związku ze zbliżającym się świętem w dniu 1 listopada radny prosił o usunięcie
błota przez ZUK wspólnie z PWiK i z firmą „Melwobud” wykonującą kanalizację
sanitarną z ul. Nowaka – ze względu na to, iż jest to jedna z głównych ulic
prowadzących do cmentarza.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że przyjmuje powyższą uwagę.
2) Radny poinformował o stanowisku mieszkańców os. Nowaka odnośnie ceny za
realizację kanalizacji sanitarnej ustalonej na poziomie 2.400 zł., która jest zbyt
wysoka. W związku z tym mieszkańcy proszą o spotkanie z władzami miasta.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w powyższej sprawie wpłynęło
pismo do Urzędu Miejskiego. Jednocześnie poinformował, że wzrosła liczba

zawartych umów na realizację przyłączy kanalizacji sanitarnej. Odnośnie wysokości
kosztów Burmistrz stwierdził, że mieszkańcy nie byli informowani, iż realizacja
kanalizacji sanitarnej będzie kosztowała taniej. Gmina nie może finansować przyłączy
do poszczególnych nieruchomości oraz występować o środki pomocowe spoza
budżetu Gminy. Mieszkańcy byli informowani, że cena realizacji przyłączy zostanie
ustalona w drodze przetargu i prawdopodobnie będzie wynosić od ok. 2.000 zł. do
ok.3.000 zł. Burmistrz stwierdził, iż takie stanowisko jest wynikiem tego, iż część
mieszkańców odprowadza ścieki do kanalizacji deszczowej i nie ponosi z tego tytułu
żadnych opłat. Burmistrz podkreślił, że w stosunku do właścicieli nieruchomości
będzie stosowana uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk”. Odbędą się kontrole
w zakresie posiadania umów na odprowadzanie ścieków przez właścicieli
nieruchomości.
Radny Zbigniew Owsiewski zapytał, czy podczas prac związanych z realizacją
kanalizacji sanitarnej w os. Nowaka likwidowane są przyłącza do kanalizacji
deszczowej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że po zakończeniu realizacji
kanalizacji sanitarnej od właścicieli nieruchomości posiadających przyłącza do
kanalizacji deszczowej będą pobierane opłaty za korzystanie ze środowiska.
3) Radny J. Gryc poruszył sprawę pozostawienia przez firmę „Melwobud” po pracach
ziemnych związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego zwałów
ziemi na działkach nizabudowanych. Radny zapytał, czy firma „Melwobud” powinna
uprzątnąć teren ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że przyjmuje powyższą uwagę.
4) Radny zapytał, czy jest możliwe otrzymanie dokumentu, który będzie honorowany
przez Urząd Skarbowy w celu zastosowania odliczenia od podatku za wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Gmina wystąpiła do Urzędu
Skarbowego o informację, czy dokumenty wystawione przez Gminę będą
uwzględniane do stosowania odliczeń od podatku. Rozwiązaniu tego problemu może
służyć pominięcie budżetu Gminy. Wówczas właściciel nieruchomości miałby
możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z firmą realizującą kanalizację sanitarną,
która wystawia faktury Vat.
III.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Ochtabiński poinformował, że
na początku listopada odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z
Komisją Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, na którym będą omawiane m. in.
następuje tematy:
- Analiza wydatkowania dochodów własnych Gminy,
- Założenia do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2005 rok.
IV.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że PWiK złoży wniosek w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

