Protokół z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
w dniu 17 marca 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zaproponował, aby na początku posiedzenia
omówić pkt. 2 porządku obrad – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
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.
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy w w/w programie istnieje konieczność zaplanowania
środków na szkolenia dla sprzedawców alkoholu ? Radny stwierdził, że sprzedający alkohol
powinni ponosić koszty szkoleń.
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz wyjaśniła, że obowiązek ten należy do
kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 (sprawa ta związana jest
głównie z planowanym utworzeniem związku międzygminnego) 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..
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że przy realizacji kolektorów sanitarnych należałoby
zwrócić uwagę, aby eliminowany był problem wpuszczania ścieków do kanałku. Radny
zapytał, czy planuje się wynająć lokal w budynku MDK po „Royalu” ? Radny proponował,

aby urządzić tam klub młodzieżowy. Zapytał również, w jaki sposób realizowana jest
inwestycja na wysypisku w Płocochowie (montaż ogrodzenia, doprowadzenie energii), na
którą środki miały być przeznaczone ze środków pochodzących z wpływów za składowanie
odpadów ?
Radny Roman Dukalski stwierdził, że w 2003 r. miała być wykonana kanalizacja w kwartale
ulic: Świętojańska, Kotlarska, Staszica, Al. Polonii, natomiast w projekcie budżetu
zaplanowano realizację kanalizacji w innych ulicach.
Radny Tadeusz Ochtabiński stwierdził, że nie zostały zaplanowane środki na konserwację
kanałku, utrzymanie deszczówki, co pozwoliłoby zapobiec zamulaniu kanałku. Radny zgłosił
wniosek w sprawie przygotowania części opisowej odnośnie dróg z wyszczególnieniem kwot
zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg: na modernizację i budowę.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski odnośnie inwestycji drogowych poinformował, że kwota
na ten cel została zwiększona. Również wszystkie środki z SAPARD – u zostały
przeznaczone na takie inwestycje.
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy będzie zrealizowane porozumienie dotyczące
pozyskania kostki na wykonanie chodnika w ul. Nasielskiej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że porozumienie to wymaga renegocjacji.
Odnośnie inwestycji na wysypisku w Płocochowie Burmistrz poinformował, że został
przygotowany projekt na zagospodarowanie i rekultywację wysypiska. Prace, które
planowano wykonać za pomocą środków pochodzących z wpłat za składowanie odpadów nie
zostały wykonane w takim zakresie, jak początkowo planowano. Inwestycja ta jest w trakcie
przygotowywania do programu SAPARD. Odnośnie realizacji kanalizacji sanitarnej w
mieście Burmistrz poinformował, że w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 135.000 zł.
jako udział własny Gminy w tej inwestycji, ale środki te mogą być niewystarczające.
Burmistrz stwierdził również, że należałoby opracować program zintegrowanego rozwoju
Gminy.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz stwierdził, że kanalizacja w kwartale ulic:
Świętojańska, Kotlarska, Staszica, Al. Polonii miała być wykonana w II połowie 2003 r.
Radny Jerzy Wal stwierdził, że WSH wprowadza dużo ścieków i jest potrzeba wykonania
kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że realizacja kolektora przesyłowego na
Popławach będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z Eko – Funduszu.
Radny Mirosław Szmeja zapytał, czy w kwotach dotacji dla klubów sportowych przewidziane
są środki na remont c. o. w budynku na stadionie ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że 36.000 zł. zostało przyznane dla
KS „Narew” i 92.000 zł. dla LKS „Nadnarwianka”. Kwoty te są do dyspozycji klubów.
Radny Jerzy Wal poprosił o przygotowanie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
wykazu oferentów biorących udział w przetargu na wykonanie wodociągu w Przemiarowie
oraz prosił o informację, czy któryś z tych oferentów wcześniej wykonywał wodociąg o
podobnej długości i za jaką cenę.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie wniosku
radnego Tadeusza Ochtabińskiego w sprawie przygotowania części opisowej odnośnie dróg z
wyszczególnieniem kwot zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg: na modernizację i
budowę:
- za wnioskiem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Wniosek został przyjęty.

Radny Roman Dukalski zapytał, czy przeprowadzony wcześniej przetarg na wykonanie
drugiego budynku TBS jest jeszcze ważny ?
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy planuje się zmianę projektu na wykonanie budynku
TBS w zakresie dachu ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że istniały wątpliwości, o których
wspomniał radny Roman Dukalski. Wniosek Gminy złożony do BGK wymagał przedłożenia
informacji nt. wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. Informacja ta została złożona w
grudniu. Zdaniem BGK wniosek złożony przez Gminę jest nadal ważny. Nie było możliwości
przeprowadzenia ponownego przetargu ze względu na procedurę bankową.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że należałoby wystąpić do BGK z zapytaniem, czy
istnieje możliwość ponownego wyłonienia wykonawcy budynku ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że takie zachowanie Gminy podważyłoby jej
wiarygodność.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 1 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
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.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 0 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
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 Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zmiany sieci szkół w związku z reorganizacją Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przemiarowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie odnośnie wyrażenia
opinii w powyższej sprawie:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja wydała 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.”
Radny Józef Gryc stwierdził, że właściciele w/w nieruchomości otrzymali już rekompensatę,
a także korzystali z umorzeń podatku. W związku z tym radny zaproponował, aby podtrzymać
stanowisko przyjęte przez Radę Miejską na sesji w dniu 8 lipca 2002 r.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz poddał powyższą propozycję radnego Józefa
Gryca pod głosowanie:
- za taką opinią głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja opowiedziała 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.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz stwierdził, że w skład Komisji
Dyscyplinarnej I instancji nie powinny wchodzić osoby, które będą przełożonymi osoby,
wobec której będzie toczyło się postępowanie. Natomiast w projekcie uchwały proponuje się
powołać w skład Komisji Dyscyplinarnej I instancji: Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta i
Skarbnik Miasta.
Wobec tego Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby nie opiniować
powyższego projektu uchwały ze względu na potrzebę wyjaśnienia składu osobowego
Komisji Dyscyplinarnej I instancji.
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 Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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
polegających na wykreśleniu nieaktualnych zapisów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 17. Ustalenie planu pracy Komisji.
Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje do planu pracy Komisji:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 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.
Radny Ryszard Befinger zgłosił swój udział w pracach komisji przetargowej.
II.
Radny Józef Gryc ponowił pytania z posiedzenia Komisji w lutym:
1) kiedy planowana jest budowa schodów od ul. 3 Maja do ul. Benedyktyńskiej, na
które wcześniej był wykonany projekt ?
(Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że został wykonany projekt
schodów.)
2) czy będzie realizowany wodociąg na Al. Wojska Polskiego za Zambetem do
granic miasta?
(Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że wykonany jest projekt (środki na
zapłacenie zaplanowane są w budżecie na 2003 rok), który obecnie wymaga
uzgodnienia. Zarządca drogi wojewódzkiej zgłasza uwagi odnośnie przebiegu
wodociągu.)
3) jakie działania podjęto w związku z opracowaniem nowego planu
zagospodarowania Rynku (wygląd straganów handlowych) ?
(Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że z powodu braku zgody na nowe
zagospodarowanie straganów ze strony Wojewódzkiej Komisji Konserwatorskiej
zamiar utworzenia straganów bardziej zabudowanych nie może być zrealizowany,
wobec czego zrezygnowano z dalszego projektowania ich nowego wyglądu.
Odnośnie wyglądu straganów kwiatowych, z których prowadzony jest handel
kwiatami – sprawa nie jest jeszcze sfinalizowana.)
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

