Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 14 marca 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na
2003 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk, gdzie dochody zaplanowano na
kwotę 30.103.661 zł., a wydatki na kwotę 30.801.881 zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski omówił zmiany, jakie zaszły w proponowanym obecnie
projekcie budżetu w stosunku do projektu budżetu opracowanego na dzień 15 listopada 2002r.
Odnośnie wydatków Burmistrz poinformował, że:
- zwiększono środki na remont oświetlenia w Przemiarowie (w związku z planowanym
uruchomieniem Zespołu Szkół w Przemiarowie) o kwotę 50.000 zł.,
- zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników oświaty o kwotę 152.000 zł.,
- zwiększono środki na diety dla sołtysów o kwotę 20.000 zł.,
- zwiększono środki na urbanistykę o kwotę 20.000 zł.,
- zwiększono środki na inwestycje drogowe o kwotę 200.000 zł.,
- zmniejszono środki na realizację kolektora sanitarnego przesyłowego na Popławach o
kwotę 10.000 zł..
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk stwierdził, że były zgłaszane wnioski w sprawie
uzupełnienia oświetlenia na terenach wiejskich (Głodowo, Przemiarowo). Przewodniczący
Komisji zapytał, czy w budżecie na 2003 rok zostały zaplanowane środki na realizację tych
wniosków ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wszystkie wnioski są analizowane, ale
nie wszystkie mogą być zrealizowane.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy kwoty dotacji dla
poszczególnych instytucji kultury są ostateczne i nie będzie przekazywanych dodatkowych
środków ? Wiceprzewodniczący Rady zapytał również, na co zaplanowana została kwota
200.000 zł. w załączniku prognoza długu ? Zapytał również, co składa się na kwotę
zobowiązań ZUKiGM ? Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że należałoby zastanowić się
nad kompleksowym rozpatrzeniem sprawy zagospodarowania Popław.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że budżet nie równoważy się. Odnośnie
załącznika prognoza długu Skarbnik poinformowała, że w kwocie tej ujęte są zobowiązania
wymagalne – różne rachunki za usługi i materiały Urzędu Miejskiego i oświaty, a także spłaty
kredytów i pożyczek.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy spółki gminne osiągają zyski,
czy straty ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że budżet Gminy nie odzwierciedla kwot
zysków bądź strat spółek gminnych.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie został jeszcze sporządzony wynik
bilansu w spółkach gminnych. Radni zostaną poinformowani o kwotach zysków, bądź strat,
jakie osiągnęły spółki. Zyski, jakie uzyskują spółki pozostają w firmie, która wypracowała
zysk.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski poprosił, aby na posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów przygotować informację nt. wyników, jakie osiągnęły spółki Gminy w
2001 r. (orientacyjnie – za 2002 rok) i na co zostały przeznaczone środki z zysków ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że PEC w 2002 r. osiągnął zysk ok.
30.000zł,, natomiast PWiK odnotował stratę ok. 51.000 zł., która była wynikiem wykonania
inwestycji kanalizacyjnych. Burmistrz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Finansów zostanie przedstawiona informacja nt. wyników finansowych spółek gminnych.
Odnośnie inwestycji na Popławach Burmistrz stwierdził, że w stosunku do tej części miasta
warto byłoby opracować program zintegrowanego rozwoju w celu pozyskania środków z
funduszy unijnych na różnego rodzaju inwestycje.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że projekt budżetu został bardzo
dobrze opracowany. Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy środki przeznaczone dla
poszczególnych jednostek Gminy są mniejsze, większe, czy na poziomie ubiegłego roku ?
Radna Róża Krasucka zgłosiła wniosek, aby zamiast realizacji kanalizacji w ul. Nowaka
wykonać kanalizację ul. Kościuszki i ul. Krajewskiego (numerów nieparzystych). Radna
zapytała również, czy kwota dotacji dla MDK wystarczy na kontynuowanie rozpoczętych
wcześniej prac ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na realizację kanalizacji sanitarnej
w ul. Nowaka został zgłoszony wniosek o dofinansowanie w WFOŚ. Burmistrz
poinformował również, że MDK ma dochody z tytułu działalności gospodarczej, którą
prowadzi.
Dyrektor MDK Izabela Ptak poinformowała, że kwota dotacji w wysokości 308.000 zł.
wystarczy na płace. Brakuje środków na ogrzewanie, energię, materiały. Dochody z
prowadzenia działalności maleją.
Dyrektor Muzeum Regionalnego Anna Henrykowska poinformowała, że złożyła wniosek o
dofinansowanie remontu piwnic. Od 1994 r. trwają prace nad wzmocnieniem wieży
ratuszowej.
Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Dębska poinformowała, że w jej placówce
brakuje środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (kwota ok.
20.000 zł.).
Radny Sławomir Krysiak odnośnie wniosku radnej Róży Krasuckiej stwierdził, że kanalizacja
sanitarna powinna być realizowana na tych terenach, gdzie dopiero powstają budynki i nie ma
jeszcze urządzonego systemu odprowadzania ścieków. Podłączanie budynków, które
posiadają szambo do kanalizacji nie jest konieczne. W związku z tym radny zgłosił wniosek,
aby wykonać kanalizację w ul. Nowaka.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że remont i zagospodarowanie piwnic podniosłyby
atrakcyjność Muzeum Regionalnego i MDK.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że kwota dotacji przyznana MDK wzrosła
w stosunku do ubiegłego roku o 30.000 zł. Jest zawarta umowa z Zakładem Karnym w
Popowie nieodpłatne na wykonanie prac remontowych przez więźniów.
Dyrektor Muzeum Regionalnego Anna Henrykowska poinformowała, że do rozpoczęcia prac
remontowych piwnic potrzebna jest kwota 100.000 zł.
Radna Maria Korbal zaproponowała, aby na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
zapoznać się z opiniami dyrektorów placówek oświatowych nt. zaplanowanych dla nich
budżetów.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski poparł wypowiedź radnego Sławomira
Krysiaka odnośnie kolejności wykonywania kanalizacji sanitarnych na terenie miasta.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, dlaczego budżet będzie tak późno uchwalany ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w przypadku, gdyby budżet został
uchwalony w grudniu trzeba byłoby wprowadzić wiele zmian.

Radna Róża Krasucka stwierdziła, że wystąpiła z wnioskiem o realizację kanalizacji
w ul. Kościuszki i ul. Krajewskiego, ponieważ budynki przy tych ulicach nie mają logistyki.
Radna zaproponowała, aby w bieżącym roku wykonać kanalizację sanitarną w ul. Nowaka, a
realizację kanalizacji w ul. Kościuszki i ul. Krajewskiego pozostawić do rozpatrzenia przy
tworzeniu projektu budżetu na 2004 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że należy zaplanować
wystarczające środki na działalność jednostek organizacyjnych Gminy, aby nie występowały
poważne zakłócenia w ich funkcjonowaniu.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2003 rok na łączną kwotę 286.000 zł.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zapytał, czy są szkoły, które nie prowadzą
programów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ?
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz poinformowała, że wszystkie szkoły są
zobowiązane do prowadzenia programów z zakresu profilaktyki alkoholowej.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 14 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku
rolnego.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski. Poinformował, że projekt
uchwały dotyczy zwolnienia od podatku rolnego gruntów pracowniczych ogrodów
działkowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – chodzi o
umorzenie łącznej kwoty 479 zł. Projekt uchwały jest wynikiem pism ogródków działkowych
„Polam” i „Platery”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 12 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr III/25/2002 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od
podatku.
Projekt uchwały dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków
zajętych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną, z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wycofał projekt powyższej uchwały z uwagi na istniejące
wątpliwości odnośnie zakresu, jaki powinna obejmować ta uchwała.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum
w Przemiarowie.
Projekt uchwały omówił Kierownik RO Stanisław Zaremba.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2003 r. Publicznego Gimnazjum w
Przemiarowie oraz nadania mu Statutu. Projekt uchwały określa również obwód szkoły, który
obejmuje następujące miejscowości: Przemiarowo, Głodowo, Kleszewo (część) oraz
Dzierżanowo z Gminy Szelków.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wśród rodziców uczniów została
przeprowadzona ankieta mająca na celu poznanie opinii rodziców w sprawie zamiaru
utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolno – Gimnazjalnego w Przemiarowie. Wszyscy
rodzice poparli ten zamiar.
Radna Maria Korbal zwróciła uwagę, że w projekcie Statutu Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie proponuje się nadać imię dla każdej części składowej
Zespołu, co jest nieprawidłowe.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że w Zespole Szkolno – Przedszkolnym będzie
istnieć pewna odrębność. Ustawa o systemie oświaty stanowi, iż utworzenie zespołu szkół nie
narusza odrębności poszczególnych jego składników. W związku z tym nie ma przeszkody,
aby nadać odrębne statuty dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie. Natomiast będzie jeden dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby radni przyjęli Statut w takiej formie, w
jakiej został przedstawiony, a Rada Pedagogiczna Zespołu dostosuje treść Statutu do swoich
warunków.
Radna Maria Korbal stwierdziła, że zgadza się z zapisem § 5 ust. 1 projektu Statutu.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że lepszy jest zapis o funkcjonowaniu jednej Rady
Pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie. Radny zgłosił wniosek
dotyczący uszczegółowienia zapisu w Statucie Publicznego Gimnazjum w Przemiarowie
odnośnie funkcjonowania jednej Rady Pedagogicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk poinformował, że zapis odnośnie
funkcjonowania jednej Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Przemiarowie znajduje się w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/322/2000 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 13 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/322/2000 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie.
Projekt uchwały omówił Kierownik RO Stanisław Zaremba.
Projekt uchwały dotyczy włączenia w skład Zespołu Szkół w Przemiarowie Publicznego
Gimnazjum w Przemiarowie po jego utworzeniu. Zespół Szkół w Przemiarowie będzie
obejmował miejscowości: Przemiarowo, Głodowo, Kleszewo (część), Dzierżanowo z gminy
Szelków. Projekt uchwały dotyczy również nadania Statutu Zespołowi Szkół w
Przemiarowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 13 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/84/99 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Kierownik RO Stanisław Zaremba.
Projekt uchwały dotyczy zmiany sieci szkół w związku z reorganizacją Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 13 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Ogólnego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pułtusk w zakresie obszaru położonego w rejonie
ul. Sukienniczej w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Kierownik UiA Lech Chrzanowski.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Pułtusk w zakresie obszaru położonego w rejonie ul. Sukienniczej w
Pułtusku.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że teren ten miał być przeznaczony na pole namiotowe.
Kierownik UiA Lech Chrzanowski poinformował, że obecnie nie jest to możliwe.
Radny Janusz Pawlak zapytał, jak dużo wolnego terenu pozostanie między nową a starą
zabudową do mostu Wyszkowskiego ? Czy na tym wolnym obszarze mógłby powstać teren
przeznaczony na rekreację ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na zmianę planu trzeba patrzeć w
szerokim kontekście. Została sprzedana przystań „pomowska”, na terenie której zostanie
urządzony punkt turystyczny.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu nie
powinien przewidywać wolnego terenu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że podjęcie tej uchwały nie wyklucza
dalszych prac nad zagospodarowaniem tego terenu.

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie korzystania z prawa pierwokupu.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GiR Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy określenia, iż Gmina Pułtusk nie korzysta z przysługującego jej
prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości, nr ewid. 471/1, pow. 0,0825 ha,
KW Nr 17401 położonej we wsi Kacice, gmina Pułtusk, nabytej uprzednio od Gminy Pułtusk
przez Jana Dziekana, Grzegorza Dziekana, Piotra Dziekana.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania
nieruchomości w wyniku wykonania prawa pierwokupu.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GiR Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy określenia zasad nabywania nieruchomości w wyniku wykonania
prawa pierwokupu polegających na uprawnieniu Burmistrza Miasta Pułtusk do składania
oświadczeń w sprawach korzystania z prawa pierwokupu bez konieczności uzyskiwania
stanowiska Rady Miejskiej w Pułtusku dotyczącego wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w trybie przysługującego Gminie Pułtusk prawa pierwokupu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 11. Opinia w sprawie powołania związku gmin i treści jego statutu.
Temat ten omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Planuje się utworzenie związku międzygminnego, którego głównymi zadaniami byłyby
sprawy ochrony środowiska. W skład związku międzygminnego weszłyby Gminy z terenu
powiatu pułtuskiego.
Radny Wojciech Chodkowski stwierdził, że w § 24 ust. 2 jest zapis, iż zgromadzenie wybiera
Komisję Rewizyjną złożoną z 3 członków. Jeżeli będzie mało członków związku
miedzygminnego, to może się okazać, że nie będzie możliwości wybrania jego władz. W
związku z tym radny zgłosił wniosek dotyczący nadania w projekcie Statutu następującego
brzmienia § 24 ust. 2: „Zarząd składa się nie więcej niż z 5 osób.”
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie odnośnie wyrażenia opinii
w powyższej sprawie:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 12 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje wydały pozytywną opinię w powyższej sprawie.

Pkt. 12. Opinia w sprawie warunków nabycia gruntu na cele rekultywacji wysypiska
odpadów przy ul. Białowiejskiej.
Temat ten omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski. Poinformował, że istnieje potrzeba
nabycia gruntów położonych przy ul. Białowiejskiej na cele rekultywacji znajdującego się
tam wysypiska odpadów. Właściciele gruntów nie chcą zgodzić się na podział swoich
nieruchomości. Nie zgadzają się również na proponowaną przez Gminę cenę 16 zł. za 1 m2.
Gdy nie dojdzie do porozumienia z właścicielami gruntów istnieje możliwość wywłaszczenia
gruntów. Na sesji w dniu 8 lipca 2002 r. była przedstawiona radnym propozycja wykupienia
tych gruntów za cenę 35 zł. za 1 m2, ale Rada nie wyraziła zgody na taką propozycję.
Natomiast Rada przyjęła stanowisko w sprawie warunków nabycia gruntu na cele
rekultywacji wysypiska odpadów przy ul. Białowiejskiej o treści: „Rada Miejska wyraża
pozytywną opinię w sprawie zamiaru nabycia przez Gminę gruntu na cele rekultywacji
wysypiska w drodze umów cywilnoprawnych, po przeprowadzeniu rokowań o nabycie,
poprzedzonych wyceną nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na
zlecenie Gminy. W przypadku braku możliwości nabycia gruntu w drodze umów, należy
przedłożyć stosowne wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny.”
Radni opowiedzieli się za podtrzymaniem opinii z 2002 r. przyjętej przez Radę Miejską na
sesji w dniu 8 lipca 2002 r. w sprawie warunków nabycia gruntu na cele rekultywacji
wysypiska odpadów przy ul. Białowiejskiej o treści: „Rada Miejska wyraża pozytywną opinię
w sprawie zamiaru nabycia przez Gminę gruntu na cele rekultywacji wysypiska w drodze
umów cywilnoprawnych, po przeprowadzeniu rokowań o nabycie, poprzedzonych wyceną
nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Gminy. W
przypadku braku możliwości nabycia gruntu w drodze umów, należy przedłożyć stosowne
wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny.”
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk poddał powyższą propozycję pod głosowanie:
- za taką opinią głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisje opowiedziały się za podtrzymaniem opinii z 2002 r. przyjętej przez Radę
Miejską na sesji w dniu 8 lipca 2002 r. w sprawie warunków nabycia gruntu na cele
rekultywacji wysypiska odpadów przy ul. Białowiejskiej.
Pkt. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i
II instancji.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji. Burmistrz
poinformował, że w skład Komisji Dyscyplinarnej II instancji wejdzie po 2 radnych z
każdego Klubu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania
okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie
Miejskim w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, który określa
następujące zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku:

1. Pracownik samorządowy mianowany podlega ocenom kwalifikacyjnym co 2 lata.
2. Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności pracownika na zajmowanym
stanowisku oraz tworzenie podstaw do awansowania na wyższe stanowiska lub przyznania
wyższego wynagrodzenia.
3. W przypadku ujemnej oceny kwalifikacyjnej pracownik podlega ponownej ocenie po
upływie 3 miesięcy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od daty zawiadomienia
pracownika o wyniku oceny.
4. Ocenie kwalifikacyjnej podlega w szczególności:
1) sprawne i rzetelne wykonywanie zadań publicznych miasta,
2) racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz właściwego stosunku do
interesantów,
4) przestrzeganie przepisów prawa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
5) kultura w miejscu pracy, życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami
i współpracownikami,
6) przestrzeganie dyscypliny pracy, sumienne i staranne wykonywanie poleceń,
7) godne zachowanie się poza miejscem pracy,
8) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
5. Oceny dokonuje się na piśmie w formie arkusza oceny uwzględniając w szczególności
wymienione w pkt. 4 kryteria oceny.
6. Oceny dokonuje zespół powołany przez Burmistrza Miasta.
7. Treść oceny kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości pracownikowi podlegającemu
ocenie.
8. Pracownik nie akceptujący swojej oceny może złożyć do niej zastrzeżenia do Burmistrza
Miasta w terminie 7 dni od doręczenia oceny za pośrednictwem Sekretarza Miasta.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w statutach Sołectw Gminy
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w statutach Sołectw Gminy Pułtusk w
związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 14 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 0 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Rady Miejskiej w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku w
związku z potrzebą dokonania komunalizacji gruntów. Osoby wchodzące w skład Komisji
zostaną podane na sesji.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 15 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 17. Ustalenie planu pracy Komisji.
Propozycja planów pracy poszczególnych Komisji została przedłożona radnym. Uwag i
innych propozycji nie zgłoszono.
Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje do planu pracy Komisji:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 14 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 18. Sprawy różne.
I.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że przewidywany jest przetarg na
świadczenie usług przez Dom Pogrzebowy (z powodu rezygnacji dotychczasowego
dzierżawcy). W związku z tym oczekiwany jest udział radnych w przetargu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

