Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 7 października 2005 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
Wałachowska.

Jolanta

Skarbnik Miasta Teresa Turek zaproponowała wnieść do porządku obrad 2 projekty uchwał:
- projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do podpisania
porozumienia,
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/231/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w
sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd na
targowisko „Grabówiec”.
Radna Anna Bochenek zaproponowała zdjąć z porządku obrad pkt. 2. „Zapoznanie z
opracowaniami 5 projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w gminie Pułtusk, które będą
wyłożone do publicznego wglądu w dniach 7 – 28 października 2005 r.” – ze względu na brak
czasu na zapoznanie się z treścią w/w projektów uchwał.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad:
1) wniosek dotyczący wniesienia do porządku obrad 2 projektów uchwał: w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do podpisania porozumienia oraz
zmieniającą uchwałę nr XX/231/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd na targowisko
„Grabówiec”:
- za wnioskiem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
2) wniosek radnej Anny Bochenek dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt. 2.
„Zapoznanie z opracowaniami 5 projektów uchwał w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w
gminie Pułtusk, które będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach 7 – 28
października 2005 r.”:
- za wnioskiem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej zaproponowała, aby projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do podpisania porozumienia omówić jako pkt. 2A,
natomiast projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/231/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd na
targowisko „Grabówiec” omówić jako pkt. 11A.
Pkt. 1. Zaopiniowanie 10 projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w gminie Pułtusk.
Projekty uchwał omówił projektant planów zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski
Projekty uchwał dotyczą uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gruntów położonych w gminie Pułtusk, tj.: Gnojno Północ, Gnojno Wschód, Gnojno Zachód,
Kleszewo Południe, Lipa, Pawłówek Północ, Pawłówek Południe, Ponikiew Północ,
Ponikiew Południe i Szygówek.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski poinformował, że w dniu dzisiejszym przed
posiedzeniem Komisji odbyła się wizja lokalna terenów, dla których projekty planów

zagospodarowania przestrzennego wzbudzały najwięcej kontrowersji. Wizja lokalna
potwierdziła, iż w załącznikach graficznych dla wsi Pawłówek nie ujęto istniejących
zabudowań, oraz że projektowana droga będzie przebiegać w miejscu zaplanowanego
budynku. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż uchwały te będą powodować
konsekwencje dla mieszkańców poszczególnych wsi. W wyniku podjęcia uchwał w
zaproponowanej wersji mieszkańcy wsi Pawłówek płaciliby podatek od nieruchomości za
budynki letniskowe, a nie jak obecnie za budynki mieszkalne. Wiceprzewodniczący Rady
stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów będzie wnioskował o zdjęcie z
porządku obrad projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych
we wsi Pawłówek Północ i Pawłówek Południe.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zaproponował pozytywnie
zaopiniować projekty planów zagospodarowania przestrzennego, co do których nie ma
zastrzeżeń, tj.: Gnojno Północ, Gnojno Wschód, Lipa, Kleszewo Południe, Ponikiew Północ,
Ponikiew Południe, Szygówek.
Radna Róża Krasucka podkreśliła, że podejmując uchwały w sprawie uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego zawsze decyduje się o przyszłości ludzi zamieszkujących
dane tereny.
Radny Janusz Pawlak poparł wypowiedź radnej Róży Krasuckiej.
Sekretarz Miasta Cezary Parzychowski przypomniał, że w 2001 r. Rada podjęła uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Została zastosowana odpowiednia procedura dotycząca uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniach 7 – 28 października br.
trwa wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu. W tym
okresie zainteresowane osoby mogą składać uwagi i protesty. Chcąc preferować budownictwo
mieszkaniowe we wsi Pawłówek trzeba uchylić uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania wsi Pawłówek i rozpocząć od
nowa procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zaproponowała, aby
omówić kolejno projekty poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego i
ewentualnie pozytywnie zaopiniować te projekty uchwał, co do których nie ma zastrzeżeń.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski wnioskował o zmianę załącznika
graficznego dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłówek.
Projektant planów zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski poinformował, że
projekty planów zagospodarowania przestrzennego zostały opracowane na podstawie uchwał
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Odnośnie propozycji Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego
projektant poinformował, że zmiana załącznika graficznego wymaga uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym i podjęcia nowej
uchwały w tej sprawie, a następnie należy od nowa uruchomić procedurę uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny Józef Gryc zapytał, czy istnieje możliwość podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych we wsi
Pawłówek z wyłączeniem spornych kwestii ?
Projektant planów zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski poinformował, że
uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodna z uchwałą o
przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, więc nie ma możliwości podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów położonych we wsi
Pawłówek z wyłączeniem kwestii spornych.

Sekretarz Miasta Cezary Parzychowski stwierdził, że odnośnie ewentualnego podjęcia
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
gruntów położonych we wsi Pawłówek z wyłączeniem kwestii spornych musieliby
wypowiedzieć się radcy prawni Urzędu oraz Wydział Prawny Wojewody.
Radny Wojciech Chodkowski poinformował o autopoprawce Burmistrza odnośnie projektów
uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gruntów położonych w gminie Pułtusk w zakresie stosowania materiałów do wykonania
pokrycia dachowego.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska w pierwszej kolejności
zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad 3 projektów uchwał dotyczących
planów zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Pawłówek Północ i
Pawłówek Południe oraz Gnojno Zachód w celu opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego tych miejscowości zgodnie ze stanem faktycznym:
- za zdjęciem z porządku obrad w/w projektów uchwał głosowało – 12 radnych
(jednogłośnie)
W/w projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła
głosowanie w sprawie zaopiniowania 7 projektów uchwał dla terenów położonych w gminie
Pułtusk, tj.: Gnojno Północ, Gnojno Wschód, Lipa, Kleszewo Południe, Ponikiew Północ,
Ponikiew Południe, Szygówek:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 8 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały w/w projekty uchwał.
Pkt. 2. Zapoznanie z opracowaniami 5 projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w gminie Pułtusk, które będą
wyłożone do publicznego wglądu w dniach 7 – 28 października 2005 r.
Projekty uchwał dotyczą uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gruntów położonych w gminie Pułtusk, tj.: Jeżewo, Kleszewo Północ, Chmielewo, Kacice,
Pułtusk (ul. Baltazara).
W/w pkt. został zdjęty z porządku obrad na wniosek radnej Anny Bochenek – ze względu na
brak czasu na zapoznanie się z treścią w/w projektów uchwał.
Pkt. 2A. Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Pułtusk do podpisania porozumienia.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Krzysztof Łachmański.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku a Gminą Pułtusk
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie założenia i prowadzenia przez
Gminę Pułtusk Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku. Istotne warunki porozumienia
ustali Zarząd Powiatu w Pułtusku i Burmistrz Miasta Pułtusk.
Radny Marek Król zapytał, jaki będzie koszt związany z funkcjonowaniem Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego ? Czy Gminę stać będzie na uruchomienie takiej placówki ?
Wiceprzewodniczący Rady Marian Gołąb zwrócił uwagę, że obecnie Gminy nie stać na
utrzymanie szkół, które już funkcjonują.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zwróciła uwagę, że
obecnie radni mają podjąć decyzję, czy Burmistrz ma podjąć rozmowy z Zarządem Powiatu
Pułtuskiego w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Pułtusk Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego. Po podjęciu tej decyzji można dopiero mówić o kosztach
związanych z ewentualnym funkcjonowaniem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
Radny Wojciech Chodkowski opowiedział się za podjęciem rozmów z Zarządem Powiatu
Pułtuskiego w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Pułtusk Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego.
Radny Józef Gryc stwierdził, że powstały szkoły podstawowe i gimnazja, aby oddzielić dzieci
młodsze od starszych. W Gminie Pułtusk szkoły podstawowe i gimnazja mieszczą się w
jednym budynku. Obecnie proponuje się, aby w budynku Zespołu Szkół Nr 4, obok szkoły
podstawowej i gimnazjum, funkcjonowało liceum ogólnokształcące. Radny zapytał, jak
rozwiązać problem koegzystencji dzieci w wieku od 6 do 14 lat z młodzieżą w wieku 14 – 19
lat ?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Krzysztof Łachmański poinformował, że uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum mają ze sobą kontakt jedynie w trakcie przejścia do hali sportowej.
Skarbnik Miasta Teresa Turek zwróciła uwagę, iż biorąc pod uwagę zbliżający się niż
demograficzny, pozyskiwanie dodatkowych uczniów przez placówki oświatowe jest cenną
inicjatywą, która będzie miała przełożenie na wysokość subwencji oświatowej naliczanej w
przeliczeniu na 1 ucznia. W związku z malejącą liczbą uczniów powstaje problem
zapewnienia nauczycielom zatrudnienia.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych
- przeciw
– 4 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
W/w projekt uchwały nie uzyskał większości głosów członków Komisji.
Pkt. 3. Informacja o realizacji budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2005 r.
Informację o realizacji budżetu Gminy Pułtusk półrocze 2005 r. przedstawiła Skarbnik Miasta
Teresa Turek.
Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu Gminy za I półrocze 2005 r. zostały wykonane
na poziomie 42,94%, natomiast wydatki – na poziomie 40,19%, w tym wydatki inwestycyjne
zrealizowano na łączną kwotę 3.270.158 zł. (17,02%). Skarbnik zwróciła uwagę, iż
stosunkowo niskie wykonanie dochodów wiąże się z niezrealizowaniem środków
strukturalnych oraz środków z programu SAPARD. Ponadto udziały Gminy w podatku
dochodowym w I półroczu są zwykle niższe, niż w II półroczu. Na dobrym poziomie
wykonane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
- podatek od nieruchomości – wykonanie na poziomie 52,5%,
- podatek rolny – wykonanie na poziomie 52,3%,
- podatek leśny – wykonanie na poziomie 59,9%,
- podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 46,7%,
- podatek od posiadania psów – wykonanie na poziomie 90,4%.
Odnośnie wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2005 r. Skarbnik poinformowała, że niskie
wykonanie wiąże się z przesunięciem terminu zapłaty za zrealizowane inwestycje na III
kwartał 2005 r. Skarbnik zwróciła uwagę na dofinansowanie oświaty z budżetu Gminy, które
wyniosło ogółem 1.765.227 zł.
Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
1.114.581,55 zł., w tym:
- proponuje się zmniejszenie środków na realizację wodociągu we wsi Gnojno – o
kwotę 300.000 zł.,
- proponuje się zmniejszenie środków na budowę ścieżek rowerowych – o kwotę
7.213 zł.,
- proponuje się zmniejszenie środków na realizację monitoringu wizyjnego miasta
– o kwotę 807.368,55 zł.
Projekt uchwały dotyczy również aktualizacji załączników: „Prognoza długu Gminy na 31
grudnia 2005 r. i lata następne”, „Wydatki na zadania inwestycyjne planowane na zadania
inwestycyjne na 2005 rok”, „Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi”, „Przychody i wydatki zakładów budżetowych”, „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”,
„Plan zadań z zakresu administracji rządowej – plan dochodów i wydatków”, „Plan
finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok”.
Skarbnik poinformowała, że na sesji zostanie wniesiony dodatkowy projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie.
Radny Marek Król zapytał, o ile wzrosły środki planowane na przebudowę fontanny ?
Skarbnik Miasta Teresa Turek poinformowała, że pierwotnie środki na ten cel zostały
zaplanowane na kwotę 50.000 zł., a obecnie – na kwotę 133.000 zł. Inwestycja ta będzie
realizowana z udziałem środków z norweskiego mechanizmu finansowego.
Odnośnie sposobu realizacji inwestycji z udziałem środków z norweskiego mechanizmu
finansowego Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że 85% wartości inwestycji
stanowią środki spoza budżetu Gminy.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 4 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym
2005 (termomodernizacja budynku ratusza).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. I Oddział
w Warszawie w wysokości 72.000 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.„Termomodernizacja budynku ratusza” niemającego pokrycia w planowanych dochodach
Gminy w 2005 r. Jako źródło dochodu, z którego dokonywana będzie spłata kredytu,
wskazuje się wpływy z podatku od nieruchomości. Spłaty rat kredytu następować będą w
latach 2006 – 2013. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą udzielającego kredyt: z WFOŚiGW na
BOŚ S. A. I Oddział w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ratusza”
konieczne jest uchylenie uchwały nr XXIII/357/2005 i podjęcie nowej. Kredyt z dopłatami do
oprocentowania przez WFOŚiGW, zaciągany obecnie w BOŚ, będzie spłacany przez 8 lat.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

-

za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym
2005 (kanalizacja sanitarna Popławy – zadanie I do budynku szpitala).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. I Oddział
w Warszawie w wysokości 280.000 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.„Kanalizacja sanitarna Popławy – zadanie I do budynku szpitala” niemającego pokrycia w
planowanych dochodach Gminy w 2005 r. Jako źródło dochodu, z którego dokonywana
będzie spłata kredytu, wskazuje się wpływy z podatku od nieruchomości. Spłaty rat kredytu
następować będą w latach 2006 – 2013. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą udzielającego kredyt: z WFOŚiGW na
BOŚ S. A. I Oddział w Warszawie na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Popławy – zadanie I
do budynku szpitala” konieczne jest uchylenie uchwały nr XXIII/358/2005 i podjęcie nowej.
Kredyt z dopłatami do oprocentowania przez WFOŚiGW, zaciągany obecnie w BOŚ, będzie
spłacany przez 8 lat.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia z tytułu pożyczki
zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku na wykonanie
kanalizacji sanitarnej na os. „Literatów” w Pułtusku.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia finansowego na kwotę
280.000 zł. z tytułu długoterminowej pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 280.000 zł. przeznaczonej na
budowę kanalizacji sanitarnej w os. Literatów w Pułtusku. Wysokość poszczególnych kwot
objętych poręczeniem w poszczególnych latach spłaty zadłużenia określa kwota rocznej
spłaty pożyczki objętej poręczeniem, tj. 28.000 zł. Poręczenie zostanie udzielone na okres od
30 czerwca 2007 r. do 20 grudnia 2016 r. Zobowiązania finansowe wynikające z
potencjalnych spłat związanych z udzielonym poręczeniem zostaną pokryte z wpływów z
podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 3 Maja.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz
pp.Marka i Grażyny małż. Szajczyk nieruchomości nr ewid. 98/3, pow. 0,0011 ha, KW nr
27035 położonej w obr. 13 miasta Pułtusk jako niezbędnej do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność pp. Marka i Grażyny

małż.Szajczyk za cenę nie niższą, niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/321/2005 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013”.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały
nrXXIX/321/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
„Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013” w zakresie rozdz. IX
„Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2005 – 2013”.
Radny Wojciech Chodkowski odnośnie zadania pn. „Rewitalizacja terenów powojskowych, w
tym terenu byłej strzelnicy wojskowej z kierunkiem zagospodarowania na osiedle domów
jedno – i wielorodzinnych wraz z obiektami handlowo – usługowymi” ujętego w załączniku
do projektu uchwały zapytał, dlaczego tego zadania nie ujęto w programie BSR INTERREG
IIIB wspólfinansowanego przez Unię Europejską obejmującego renowację środkowo –
wschodnio – europejskiej sieci umocnień fortyfikacyjnych ? Radny zapytał również, czy
istnieje możliwość ujęcia w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005
– 2013” zadania dotyczącego rewitalizacji ul. Mickiewicza oraz rewitalizacji obiektów po
byłej jednostce wojskowej ?
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że zadanie dotyczące rewitalizacji
ul.Mickiewicza zostało ujęte w pierwotnej uchwale, natomiast obecnie w projekcie uchwały
proponuje się wprowadzenie zmian. Kierownik podkreśliła, że zadania związane z realizacją
dróg będą dofinansowane w 2006 r. Odnośnie ujęcia w „Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013” rewitalizacji obiektów po byłej jednostce wojskowej
Kierownik poinformowała, że w marcu 2005 r., gdy Rada podejmowała uchwałę w sprawie
uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013”, obiekty
po byłej jednostce wojskowej znajdowały się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr X/98/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami
powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów
komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr X/98/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami
powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów
komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej polegających na dodaniu aneksu do

porozumienia komunalnego ustalającego następujące zasady wspólnego finansowania
dokończenia budowy składowiska odpadów komunalnych w następujących kwotach udziałów
poszczególnych gmin:
- Gmina Pułtusk – kwota 1.347.092,09 zł., co stanowi 72,9% nakładów na budowę,
poza funduszem SAPARD,
- Gmina Gzy – kwota 116.415,37 zł., co stanowi 6,3% nakładów na budowę, poza
funduszem SAPARD,
- Gmina Pokrzywnica – kwota 131.198,27 zł., co stanowi 7,1% nakładów na budowę,
poza funduszem SAPARD,
- Gmina Świercze – kwota 136.741,86 zł., co stanowi 7,4% nakładów na budowę, poza
funduszem SAPARD,
- Gmina Winnica – kwota 116.415,37 zł., co stanowi 6,3% nakładów na budowę, poza
funduszem SAPARD.
Ustalony udział powinien być wniesiony do dnia 10 grudnia 2005 r. Ustalony udział gmin
może być wnoszony w 10 równych ratach rocznych z zastosowaniem oprocentowania
równego wysokości oprocentowania pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Gminę Pułtusk.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/126/2003 z dnia 19
listopada 2003 r. z późn. zm. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. z późń. zm. polegających na zatwierdzeniu regulaminu
targowiska w Grabówcu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 4 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 11A. Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr
XX/231/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację
stanowisk do handlu i za wjazd na targowisko „Grabówiec”.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/231/2004 z dnia 17 czerwca
2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd
na targowisko „Grabówiec” polegających na ustaleniu następujących opłat miesięcznych za
rezerwację stanowisk do handlu:
- 30 zł. za rezerwację stanowiska na wtorki,
- 30 zł. za rezerwację stanowiska na niedziele,
- 20 zł. za rezerwację stanowiska na czwartki, piątki i soboty.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych
- przeciw
– 3 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 12. Sprawy różne.
I.
Radna Anna Bochenek prosiła o przywiązanie ogrodzonych drzew w celu
zabezpieczenia gałęzi przed wiatrem.
II.
Radny Janusz Pawlak zapytał, czy zostaną podjęte działania związane z projektem
Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego ?
Sekretarz Miasta Cezary Parzychowski poinformował, że Burmistrz skierował pismo do
Wojewody Mazowieckiego informujące, iż Rada nie wydała opinii odnośnie projektu
Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie Gmina nie posiada
informacji, czy mimo tego, iż Rada nie wydała opinii o projekcie Planu NPK, Wojewoda
wydał rozporządzenie w sprawie Planu Ochrony NPK.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

