Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 2 września 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji.
Radny Marek Król zaproponował wnieść do porządku obrad informację w sprawie dróg
na Popławach.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad:
- za przyjęciem porządku obrad głosowało – 12 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Porządek obrad został przyjęty.
Pkt. 1. Informacja o realizacji budżetu miasta Pułtusk za I półrocze 2003 r.
Informację o realizacji budżetu miasta Pułtusk za I półrocze 2003 r.
przedstawiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Poinformowała, że dochody budżetu Gminy w I półroczu zostały wykonane w 51,34%,
natomiast wydatki zostały wykonane w 47,4%.
Radny Marek Król zwrócił uwagę na wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2003 r.
z tytułu zadań inwestycyjnych – kwota 4.063.762 zł.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że jest to normalne zjawisko.
Jeżeli wykonanie wydatków przewyższa wykonanie dochodów – powoduje to
powstanie zobowiązań.
Innych uwag nie zgłoszono.
Pkt. 2. Zaopiniowanie dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
I.
Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 500.000 zł.,
w tym:
- zmniejszenie środków na budowę wysypiska międzygminnego w Płocochowie
o kwotę 642.550 zł.,
- zwiększenie środków na budowę wodociągu Kleszewo – Olszak
o kwotę 27.960 zł.,
- zwiększenie środków na remonty dróg o kwotę 114.509 zł.
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 – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
II.

Projekt uchwały dotyczy dokonania przeniesień w wydatkach budżetu Gminy
pomiędzy rozdziałami i paragrafami (przekazanie środków w wysokości 10.000 zł
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla osób poszkodowanych w pożarze
w miejscowości Psary).

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 – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/44/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/44/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r. – w załączniku
nr 1 „Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok” polegających na:
1) zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł.
z
przeznaczeniem
na
zakup
fotograficznego
aparatu
cyfrowego
dla Społecznej Straży Rybackiej,
2) zmniejszeniu środków na rozbudowę składowiska odpadów stałych w Płocochowie
o kwotę 7.500 zł.,
3) zwiększeniu środków o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na likwidację zagrożeń
usuwania zanieczyszczeń olejowych (usługa pogotowia ekologicznego).
Radny Janusz Pawlak zapytał, na co planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł. ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że kwota ta zostanie przeznaczona na
sfinansowanie usługi pogotowia ekologicznego w związku z koniecznością likwidacji
zanieczyszczenia olejowego w kanałku.
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 – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Propozycja utwardzenia drogi na Popławach z udziałem środków finansowych
mieszkańców (sprawa zdjęta z porządku obrad sesji).
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że koszt utwardzenia dróg na Popławach
w ulicach: Sikorskiego, Hornowskiego i Butrymowicza wyniesie ok. 63.260 zł., w tym:
wykonanie krawężników – ok. 31.860 zł., wykonanie utwardzenia (materiały + robocizna) –
ok. 31.400 zł. Mieszkańcy w/w ulic zadeklarowali kwotę 26.700 zł.
Radny Marek Król zapytał, jaki typ utwardzenia dróg zostanie zastosowany ?
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że będzie to utwardzenie
cementowe – 10 kg. na 1 m2.
Radny Marek Król zapytał, w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa odpływu wody z dróg ?
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że usytuowanie tych ulic
pozwala na powierzchniowe odprowadzanie wody.
Radny Marek Kędzierski stwierdził, że koszty wykonania utwardzenia przedstawione
w kosztorysie zostały zaniżone.
Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował, że w kosztorysie
został ujęty szerszy zakres prac, m. in. wykonanie prac w ul. Polnej – stąd większe koszty.
Radny Marek Kędzierski stwierdził, że jest przeciwny utwardzeniu w/w dróg twierdząc,
że najpierw powinna być wykonana droga główna na os. Wyszkowska – ul. Sarbiewskiego.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w 2003 r. nie planowano
wykonania utwardzenia żadnej drogi na Popławach. Propozycja wykonania utwardzenia dróg
w ulicach: Sikorskiego, Hornowskiego i Butrymowicza została przedstawiona radnym
w związku z deklaracją mieszkańców w/w ulic.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że realizacja inwestycji gminnych z udziałem
środków finansowych mieszkańców ma rację bytu. Wykonanie utwardzenia w/w dróg
z udziałem finansowym mieszkańców nie oznacza, iż inne drogi nie będą realizowane.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że odrzucenie propozycji mieszkańców ulic:
Sikorskiego, Hornowskiego i Butrymowicza nie przyspieszy realizacji drogi
w ul. Sarbiewskiego.
Radny Jerzy Wal stwierdził, że realizacja kilku odcinków dróg na os. Wyszkowska
poprawi infrastrukturę tego osiedla. Radny opowiedział się za przyjęciem środków
deklarowanych przez mieszkańców w/w ulic.
Radny Marek Król zapytał, jak będą rozpatrywane podobne deklaracje składane
przez mieszkańców innych ulic ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie są to częste przypadki.
Należy rozpatrzyć możliwość zaplanowania w budżecie na 2004 rok kwoty
przeznaczonej
na
współfinansowanie
inwestycji
realizowanych
z
udziałem
środków finansowych mieszkańców. Należałoby wybrać jedną z dziedzin, a wyboru
realizowanej inwestycji dokonać w ramach konkursu ofert.
Radny Marek Król zwrócił uwagę, iż decyzja w sprawie utwardzenia dróg na Popławach
z udziałem środków finansowych mieszkańców wiąże się z budżetem na 2004 rok,
gdyż wtedy będzie konieczne położenie asfaltu na tych drogach – w związku z tym
należy zaplanować środki na ten cel.
Radny Jerzy Wal zwrócił uwagę, że w 2003 r. zaplanowano wykonanie projektów
na kanalizację sanitarną w ul. Bartodziejskiej i ul. Spacerowej.
Radny Marek Kędzierski opowiedział się za przyjęciem środków deklarowanych
przez mieszkańców ulic: Sikorskiego, Hornowskiego i Butrymowicza proponując wykonać
w pierwszej kolejności drogę w ul. Sarbiewskiego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że jest to darowizna celowa,
więc jej przeznaczenie określili mieszkańcy deklarujący jej przekazanie. Nie jest prawdą,
iż na os. Wyszkowska w zakresie dróg nic nie zrobiono. Zostały wykonane drogi gruntowe.
Problem stanowi podłoże o charakterze torfowym, które powoduje znaczny wzrost kosztów
wykonania dróg. Pilniejsze było wykonanie dróg gruntowych ze względu na niemożność
dojazdu do poszczególnych posesji. Poza tym w 1998 r. mieszkańcy tego osiedla
zgłosili problem braku wodociągu. Wodociąg został zrealizowany.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że należy przyjąć środki deklarowane przez mieszkańców
ulic: Sikorskiego, Hornowskiego i Butrymowicza i przeznaczyć je na realizację
najpotrzebniejszej drogi.
Radny Tadeusz Ochtabiński zapytał, czy w projekcie uchwały należy wskazać przeznaczenie
środków, które będą przyjęte w ramach darowizny mieszkańców ? Czy podjęcie takiej
uchwały będzie obligować Gminę do wykonania utwardzenia drogi w ulicach: Sikorskiego,
Hornowskiego i Butrymowicza ?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że przeznaczenie środków zostanie
określone w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie propozycji utwardzenia dróg w ulicach: Sikorskiego,
Hornowskiego i Butrymowicza z udziałem środków finansowych mieszkańców:
- za taką propozycją głosowało
– 6 radnych

-

przeciw
wstrzymało się od głosu

– 4 radnych
– 5 radnych

Sprawa wniesiona. Informacja w sprawie dróg na Popławach.
Informację w sprawie dróg na Popławach przedstawił Zastępca Dyrektora ZUKiGM
Andrzej Grąbczewski.
Zastępca Dyrektora ZUKiGM przedstawił koncepcję budowy dróg na Popławach:
Os. Wyszkowska:
- opracowany jest projekt na drogę Sarbiewskiego, Batorego, Butrymowicza,
- przedłużenie ul. Butrymowicza i połączenie z ul. Polną – odcinek drogi
do szkoły /nieuregulowany stan prawny nieruchomości/
Os. przy ul. Bartodziejskiej:
- po wykonaniu wjazdów od ul. Tartacznej wskazane byłoby dokończenie
ul. Brzozowej ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Jest wykonany projekt na ul. Nadnarwiańską – należałoby rozważyć modernizację tej ulicy.
Realizacja dróg zależy od możliwości zapewnienia środków finansowych.
Powyższe zadania będą realizowane, o ile będą środki na ten cel w budżecie Gminy.
Sprawa wniesiona. Utrzymanie dróg wojewódzkich (ul. Nasielska) w zakresie utrzymania
porządku (wykaszanie trawy, usuwanie gałęzi, krzaków).
Radny Marek Król stwierdził, że zarząd dróg krajowych oraz zarząd dróg wojewódzkich
nie wywiązują się z obowiązku utrzymania porządku na tych drogach m. in. w zakresie
wykaszania trawy, usuwania gałęzi i krzaków. Należy zastanowić się, jak można rozwiązać
problem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach krajowych i wojewódzkich.
Radny proponował, aby zwrócić się z wnioskiem do Marszałka Sejmiku
Województwa Mazowieckiego o przekazanie środków na utrzymanie dróg krajowych
i wojewódzkich.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski odnośnie starych drzew rosnących przy drogach
krajowych i wojewódzkich poinformował, że były wydane zezwolenia na wyrąb drzew
zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Drzewa przeznaczone do wycięcia
zostały oznaczone. Sytuację na drogach można byłoby poprawić, gdyby ZUKiGM zajął się
ich utrzymaniem, lecz Gmina nie posiada na ten cel środków. Nie ma również środków
na budowę chodników przy tych drogach. Istnieje możliwość wystąpienia o zmianę
kategorii dróg, ale samorząd wojewódzki i samorząd powiatowy nie są zainteresowane
przekazaniem dróg, ponieważ na ich utrzymanie otrzymują subwencję z budżetu państwa.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że mimo, iż zadanie to nie należy
do Gminy – w najbliższych dniach ZUKiGM wykosi trawę i uprzątnie gałęzie
w ul. Nasielskiej w celu poprawy bezpieczeństwa i wyglądu tej drogi.
Radny Jerzy Wal zwrócił uwagę na konieczność przygotowania dróg do sezonu zimowego.
W związku z tym konieczne jest spotkanie z zarządcami dróg w tej sprawie.
Radny Janusz Pawlak zaproponował, aby Gmina wykładała środki na utrzymanie dróg,
a następnie występowała o zwrot poniesionych na prace drogowe kosztów.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że jeżeli Gmina wykona prace drogowe
nie uzyska zwrotu poniesionych kosztów.
Pkt. 5. Sprawy różne.
I.
Radny Ryszard Befinger poruszył następujące sprawy:
1) Radny zapytał, jakie budynki na os. Mickiewicza i ul. Traugutta zostaną
zgazyfikowane ?

Zastępca Dyrektora ZUKiGM Andrzej Grąbczewski poinformował,
że wykaz budynków przeznaczonych do gazyfikacji jest ujęty w protokole
z przetargu.
2) Radny poruszył sprawę zmianowego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rodziców dla dzieci zorganizowane są bezpłatne
zajęcia świetlicowe. Zmianowe nauczanie w szkołach zawsze występowało.
Oświata jest zadaniem zleconym, na które Gmina otrzymuje subwencję.
Nawet wówczas, gdyby liczba uczniów zmniejszyła się na tyle, że można
byłoby wprowadzić jednozmianowy tryb nauczania, nie będzie on
wprowadzony, ponieważ system zmianowy zmniejsza koszty funkcjonowania
oświaty.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Dorota Karzulewska
poinformowała, że obecnie nie ma możliwości wprowadzenia
jednozmianowego systemu nauczania w szkole. Baza lokalowa
Szkoły Podstawowej Nr 3 uniemożliwia wprowadzenie jednozmianowego
systemu nauczania – w szkole jest 14 sal lekcyjnych.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

