Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej
w dniu 5 listopada 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji.
Radny Ryszard Befinger zaproponował, aby pkt. 1 i pkt. 2 porządku obrad omówić na końcu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, że radni otrzymali na
posiedzeniu Komisji nowe projekty uchwał dotyczące targowisk. Wiceprzewodniczący Rady
zapytał, jakie zmiany zostały wprowadzone w nowo rozdanych projektach uchwał ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze miasta i gminy Pułtusk został wykreślony § 2: „Taryfy określone
niniejszą uchwałą obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.”.
Odnośnie projektów uchwał dotyczących targowisk Burmistrz poinformował, że
zdecydowano skonsultować z RIO zapisy projektów uchwał ze względu na różną interpretację
tych zapisów. Zmiany w projektach uchwał zostały wytłuszczone. Informację nt. zmian
wprowadzonych w projektach uchwał zostaną przedstawione w trakcie omawiania w/w
projektów uchwał.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie wniosku radnego Ryszarda Befingera, aby
pkt.1 i pkt. 2 porządku obrad omówić na końcu (wprowadzenie zmian do porządku obrad
następuje bezwzględną większością głosów składu Komisji):
- za wnioskiem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Wniosek został przyjęty.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
60.145zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały ulegnie zmianie ze
względu na potrzebę przeznaczenia środków w wysokości 150 – 200 tys. zł. dla oświaty
(zmiana ta dotyczyć będzie załącznika nr 4 do projektu uchwały) oraz zdjęcia 10.000 zł. z
dotacji dla „Świtu”.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, że proponuje się
przesunięcie środków na oświatę przeznaczonych na wykonanie planów zagospodarowania
przestrzennego. Gmina dopłaca do oświaty ponad 2 mln. zł.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych
położonych w mieście Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. 27/7 o pow. 0,0128 ha i nr ewid. 27/8 o pow. 0,0858ha,
obr. 19 miasta Pułtusk, KW nr 23994 na rzecz jej użytkownika wieczystego

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku za cenę nie
niższą niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca
29.445,00 zł. Sprzedaż odbędzie się z zastosowaniem bonifikaty. Na poczet ceny
nieruchomości gruntowej zostanie zaliczona kwota równa wartości prawa
użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę
majątkowego, wynosząca 22.952,00zł.
2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. 104/10, 101/3, 88/8 o pow. 0,3135 ha, obr. 19 miasta
Pułtusk, KW nr 27431 na rzecz jej użytkownika wieczystego Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Pułtusku za cenę nie niższą niż jej
wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca 95.398,00 zł.
Sprzedaż odbędzie się z zastosowaniem bonifikaty. Na poczet ceny nieruchomości
gruntowej zostanie zaliczona kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego
tej nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca
76.031,00zł.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zwrócił uwagę na wysokość bonifikaty, którą w projekcie uchwały ustalono w wysokości
20%.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że podjęcie powyższej uchwały pozwoli
uregulować stan prawny gruntów, na których znajdują się budynki Spółdzielni
Mieszkaniowej. W projekcie uchwały proponuje się, aby sprzedaży tych gruntów dokonać z
zastosowaniem bonifikaty w wysokości 20%. Bonifikata została określona w takiej
wysokości, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa mogła dokonać uwłaszczenia niskim nakładem
środków, bez dopłaty ze strony Gminy. W ten sposób Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie
miała możliwość nabycia prawa własności gruntów.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały – z zastosowaniem bonifikaty 20%:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały – akceptując bonifikatę 20%.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Wąskiej.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością Grzegorza Jaworskiego, obr. 28 miasta Pułtusk,
stanowiącej działkę nr ewid. 81/1, pow. 0,0011 ha, KW nr 26950 za cenę ustaloną w drodze
negocjacji, obejmującą wartość gruntu wraz z naniesieniami i nasadzeniami znajdującymi się
na gruncie, wynoszącą 220 zł. Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte
zobowiązania wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia liczby licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką przeznaczonych do wydania w roku 2004 – 35 licencji.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat targowych na terenie miasta
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia z dniem 1 stycznia 2004 r. dziennych stawek opłaty
targowej na terenie miasta Pułtusk w następujących wysokościach:
1) dla targowiska położonego przy ul. Rynek:
- sprzedaż małych ilości z rąk, kosza, wiadra, skrzynki (warzywa, jagody,
grzyby hodowlane, kwiaty ogródkowe, jaja) – 1 zł.,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu:
a) artykułów pochodzenia rolniczego, nieprzetworzonych – 1,10 zł. od
1m2 zajętej powierzchni,
b) innych artykułów – 2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż wyrobów pozostałych – 3,30 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany towar lub
rodzaj prowadzonej usługi – 10 zł.,
- sprzedaż ze straganów kwiatowych – 15 zł.,
2) dla targowiska położonego przy ul. Traugutta:
- sprzedaż małych ilości z rąk, kosza, wiadra, skrzynki (warzywa, jagody,
grzyby hodowlane, kwiaty ogródkowe, jaja) – 1 zł.,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców, warzyw,
środków spożywczych) wyprodukowanych przez producentów we własnych
gospodarstwach rolnych – 1,10 zł. od 1m 2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców, warzyw,
środków spożywczych) przez inne osoby – 2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany towar lub
rodzaj prowadzonej usługi – 15 zł.,
3) dla targowiska położonego przy ul. Mickiewicza:
- Przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie
– 6,60 zł.,
b) cielęta do 6 m – cy
– 1,60 zł.,
c) jałowizna i krowy
– 3,30 zł.,
d) tuczniki
– 1,60 zł.,
e) prosięta, warchlaki i inne nie wymienione wyżej – 0,60 zł.,
- drobny inwentarz żywy (ptactwo, króliki, nutrie itp.) – 2 zł. od każdego
sprzedającego,
- sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość (nasiona, ziarno, bulwy,
korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej):
a) wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.,
b) przyczepy, platformy
– 5 zł.,
c) samochodu dostawczego
– 5 zł.,
d) samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność) – 16 zł.,
e) samochodu ciężarowego z przyczepą
– 24 zł.,
- przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu – 1,60 zł. od
1m2 zajętej powierzchni,

przy sprzedaży z ręki – 1,60 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych – 3,30 zł. od 1 m2
zajętej powierzchni,
- sprzedaż artykułów przemysłowych – 3,30 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
4) za prowadzenie handlu w miejscach określonych w indywidualnych zezwoleniach
wydanych przez Burmistrza dla handlu okolicznościowego wprowadza się opłatę 3 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni,
5) za prowadzenie handlu w pozostałych miejscach na terenie gminy Pułtusk – 6 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni,
6) dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki maksymalnej określonej
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na dany rok.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO. Po konsultacjach z
RIO zostały wprowadzone następujące poprawki do projektu uchwały:
1) tytuł projektu uchwały został zmieniony na: „w sprawie targowisk na terenie gminy
Pułtusk” – ze względu na interpretację pojęcia „targowisko”, którym jest każde
miejsce, gdzie prowadzony jest handel;
2) w § 1 dodano ust. 3 i 4 o treści:
„3. Za prowadzenie handlu w pozostałych miejscach na terenie gminy Pułtusk 6,00 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni.
4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki maksymalnej
określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na dany rok.”
3) w załączniku nr 2 – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy
ul.Traugutta” dodano poz. 2b o treści: „Sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek,
worków itp. (owoców, warzyw, środków spożywczych) przez inne osoby – 2 zł. od
1m2 zajętej powierzchni”
Burmistrz zgłosił poprawkę dotyczącą wykreślenia w § 1 ust. 2 projektu uchwały wyrazów
„w dniach przed świętami”.
Radny Józef Gryc zwrócił uwagę na zapis w załączniku nr 2 do projektu uchwały – „Stawki
opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy ul. Traugutta” – w poz. 2a i 2b, gdzie
występują osoby prowadzące handel będące producentami rolnymi. Radny zapytał, w jaki
sposób istnieje możliwość zaliczenia osób prowadzących handel do producentów rolnych ?
Radny Tadeusz Ochtabiński poinformował, że nie jest możliwe określenie, czy osoba
prowadząca handel jest producentem rolnym. Radny zgłosił wniosek, aby w załączniku nr 2
do projektu uchwały – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy
ul.Traugutta” wykreślić poz. 2b oraz w poz. 2a wykreślić wyrazy „przez producentów
rolnych”.
Radny Wojciech Chodkowski zapytał, czym kierowano się ustalając propozycje stawek na
targowisku przy ul. Mickiewicza, gdzie przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych
na placu oraz przy sprzedaży z ręki proponuje się stawkę w wysokości 1,60 zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że istnieje możliwość wprowadzenia
jednakowych stawek dla wszystkich targowisk lub zróżnicowanie stawek dla poszczególnych
targowisk. Jednocześnie Burmistrz zgłosił poprawkę do załącznika nr 2 do projektu uchwały
– „Stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy ul. Traugutta” – w poz. 3 –
„sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany towar lub rodzaj
prowadzonej usługi” – 15 zł.
Radna Anna Bochenek zgłosiła wniosek, aby wysokość opłaty targowej w załączniku nr 3 do
projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Mickiewicza”
ustalić w następujący sposób:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:
konie
– 6,50 zł.
-

cielęta do 6 m – cy
– 1,50 zł.
jałowizna i krowy
– 3,50 zł.
tuczniki
– 1,50 zł.
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 1 zł.
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
- w poz. 3 – bez zmian
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
1,50 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 1,50 zł. od każdego sprzedającego
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3,50 zł.
od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3,50 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że podwyższenie opłat targowych do
pełnych złotych spowoduje podwyżkę dziennych stawek opłaty targowej. Dla osób
prowadzących handel na targowisku ma to ogromne znaczenie.
Radna Anna Bochenek podtrzymała swój wniosek. Jednocześnie radna zaproponowała, aby
§6 w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk na
targowisku miejskim przy ul. Rynek oraz za parkowanie samochodu na potrzeby handlu
otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu:
a) samochód osobowy
– 15 zł.
b) samochód ciężarowy
– 15 zł.
c) samochód ciężarowy z przyczepą – 25 zł.”
Radny Janusz Pawlak zaproponował, aby wysokość opłaty targowej w załączniku nr 3 do
projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Mickiewicza”
ustalić w następujący sposób:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:
konie
– 6 zł.
cielęta do 6 m – cy
– 6 zł.
jałowizna i krowy
– 6 zł.
tuczniki
– 2 zł.
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 0,50 zł.
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
- w poz. 3 – bez zmian
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
1,50 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 1,50 zł. od każdego sprzedającego
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3,50 zł.
od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3,50 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
Radny Tadeusz Ochtabiński poinformował, że przy pobieraniu opłat targowych problem
groszy nie występuje.
Radny Marian Gołąb zaproponował, aby treść załącznika nr 3 do projektu uchwały
pozostawić w wersji zaproponowanej przez Burmistrza.
Radny Ryszard Befinger zgłosił wniosek, aby wysokość opłaty targowej w załączniku nr 3 do
projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Mickiewicza”
ustalić w następujący sposób:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:

konie
– 6 zł.
cielęta do 6 m – cy
– 2 zł.
jałowizna i krowy
– 3 zł.
tuczniki
– 2 zł.
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 0,50 zł.
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
- w poz. 3 – „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasiona,
ziarno, bulwy, korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej”:
wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.
przyczepy, platformy
– 5 zł.
samochodu dostawczego (żuk, tarpan, itp.)
– 5 zł.
samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność)
– 16 zł.
samochodu ciężarowego z przyczepą
– 24 zł.
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 2 zł. od każdego sprzedającego
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3 zł. od
1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
Radny Janusz Pawlak poparł wniosek radnego Ryszarda Befingera.
Radny Wojciech Chodkowski zgłosił wniosek, aby wysokość opłaty targowej w załączniku
nr3 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy
ul.Mickiewicza” w poz. 3 – „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasiona,
ziarno, bulwy, korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej” ustalić następująco:
samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność)
– 15 zł.
samochodu ciężarowego z przyczepą
– 25 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zgłosił wniosek, aby w załączniku nr 2 do
projektu uchwały – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy ul. Traugutta”
w poz. 1 – „sprzedaż małych ilości z ręki, kosza, wiadra, skrzynki (warzywa, jagody, grzyby
hodowlane, kwiaty ogródkowe, jaja) – wysokość opłaty targowej ustalić na poziomie 1 zł.”
Radna Anna Bochenek wycofała swój wniosek dotyczący stawek dziennej opłaty targowej na
targowisku przy ul. Mickiewicza.
Radny Józef Gryc zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości
opłat za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim przy ul. Rynek oraz za parkowanie
samochodu na potrzeby handlu proponuje się ustalić opłatę za parkowanie pojazdów na
potrzeby handlu w wysokości: 5 zł. za samochód osobowy i 10 zł. za samochód dostawczy i
ciężarowy. W związku z tym radny proponował zmniejszyć stawki opłaty targowej na
targowisku przy ul. Rynek.
Radny Tadeusz Ochtabiński zgłosił wniosek, aby wysokość opłaty targowej w załączniku nr 1
do projektu uchwały „Stawki dziennej opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy
ul.Rynek” ustalić w następujący sposób:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2. – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych
na placu”:
- „artykułów pochodzenia rolniczego” (wykreślić wyraz „nieprzetworzonych”)
– 1zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- „innych artykułów” – 1,50 zł.
- w poz. 3 – „sprzedaż wyrobów pozostałych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni

- w poz. 4 – bez zmian – 10 zł.
- w poz. 5 – bez zmian – 15 zł.
Jednocześnie radny T. Ochtabiński zaproponował, aby § 6 w projekcie uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim przy ul. Rynek
oraz za parkowanie samochodu na potrzeby handlu otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu:
a) samochód osobowy
– 3 zł.
b) pozostałe samochody
– 10 zł.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Członkowie Komisji w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie opłat targowych na terenie
miasta Pułtusk przyjęli następujące wnioski:
a) w załączniku nr 1 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej
obowiązujące na targowisku przy ul. Rynek” – Komisja przyjęła stawki
zaproponowane przez radnego Tadeusza Ochtabińskiego głosując kolejno każdą
poprawkę:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
(za głosowało – 11 radnych)
- w poz. 2 – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych
na placu”:
- „artykułów pochodzenia rolniczego” (wykreślić wyraz „nieprzetworzonych”)
– 1zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
(za głosowało – 11 radnych)
- „innych artykułów” – 1,50 zł.
(za głosowało – 11 radnych)
- w poz. 3 – „sprzedaż wyrobów pozostałych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
(za głosowało – 11 radnych)
- w poz. 4 – bez zmian – 10 zł.
(za głosowało – 11 radnych)
- w poz. 5 – bez zmian – 15 zł.
(za głosowało – 10 radnych)
b) w załączniku nr 2 do projektu uchwały – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na
targowisku przy ul. Traugutta” – Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez
Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego i radnego Tadeusza
Ochtabińskiego:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2a – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców,
warzyw, środków spożywczych” (wykreślić wyrazy „przez producentów
rolnych”) – 1 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- wykreślić poz. 2b
- w poz. 3 – „sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany
towar lub rodzaj prowadzonej usługi” – 15 zł.
za powyższymi poprawkami głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
c) w załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na
targowisku przy ul. Mickiewicza” Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez
radnych: Ryszarda Befingera i Wojciecha Chodkowskiego głosując kolejno każdą
poprawkę:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:
konie
– 6 zł.
(za głosowało – 11 radnych)

cielęta do 6 m – cy
– 2 zł.
(za głosowało – 11 radnych)
jałowizna i krowy
– 3 zł.
(za głosowało – 13 radnych)
tuczniki
– 2 zł.
(za głosowało – 13 radnych)
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 0,50 zł.
(za głosowało – 13 radnych)
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
- w poz. 3 – „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasiona,
ziarno, bulwy, korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej”:
wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
przyczepy, platformy
– 5 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
samochodu dostawczego (żuk, tarpan, itp.)
– 5 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność)
– 15 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
samochodu ciężarowego z przyczepą
– 25 zł.
(za głosowało – 12 radnych)
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
(za głosowało – 12 radnych)
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 2 zł. od każdego sprzedającego
(za głosowało – 11 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się od głosu – 0 radnych)
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3 zł. od
1 m2 zajętej powierzchni
(za głosowało – 12 radnych)
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
(za głosowało – 12 radnych)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie opłat targowych na terenie
gminy Pułtusk wraz z przyjętymi powyżej poprawkami oraz poprawką zgłoszoną przez
Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego dot. wykreślenia w § 1 ust. 2 projektu uchwały
wyrazów „w dniach przed świętami”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 0 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację
stanowisk na targowisku miejskim przy ul. Rynek oraz za parkowanie samochodu na potrzeby
handlu.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia stawek opłaty za rezerwację jednego stanowiska do handlu
na targowisku przy ul. Rynek w następującej wysokości:
1) za stanowisko o powierzchni do 8 m2
– 44,00 zł.
2
2
2) za stanowisko o powierzchni powyżej 8 m do 12 m
– 55,00 zł.
3) za stanowisko o powierzchni powyżej 12 m2
– 77,00 zł.

4) za stanowisko pod stragan kwiatowy
– 77,00 zł.
5) za stanowisko pod stragan handlowy
– 77,00 zł.
Dla rolników gminy Pułtusk opłaty za rezerwację stanowisk do handlu (poza straganami)
obniża się o 80%.
Brak uiszczenia opłaty za rezerwację w terminie do końca miesiąca poprzedzającego dany
miesiąc jest równoznaczny z rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
Projekt uchwały dotyczy również ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów na
potrzeby handlu na targowisku przy ul. Rynek w następującej wysokości:
a) samochód osobowy
– 5 zł.
b) samochód dostawczy i ciężarowy – 10 zł.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO.
Radny Józef Gryc zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały proponuje się wprowadzić opłatę
za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowisku przy ul. Rynek. Odrębnie osoby
handlujące na targowisku wnoszą opłatę targową. To powoduje znaczny wzrost kosztów za
korzystanie z targowiska przez osoby prowadzące handel. Radny stwierdził, że
zaproponowane w § 6 projektu uchwały stawki opłaty za parkowanie pojazdów na potrzeby
handlu na targowisku przy ul. Rynek są zbyt wysokie.
Radny Tadeusz Ochtabiński zgłosił 2 wnioski:
1) wniosek, aby § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Na targowisku przy ul.Rynek
i przy ul. Traugutta ustala się opłaty za rezerwację stanowisk do handlu oraz za
parkowanie samochodu na potrzeby handlu w dni targowe, tj. wtorki, piątki i soboty”,
2) wniosek, aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu:
a) samochód osobowy, dostawczy do 3,5 t. z przyczepą
– 3 zł.
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.
– 10 zł.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji w pierwszej kolejności zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych
przez radnego Tadeusza Ochtabińskiego:
1) wniosek, aby § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Na targowisku przy ul.Rynek
i przy ul. Traugutta ustala się opłaty za rezerwację stanowisk do handlu oraz za
parkowanie samochodu na potrzeby handlu w dni targowe, tj. wtorki, piątki i
soboty”:
- za wnioskiem głosowało – 9 radnych
Wniosek został przyjęty.
2) wniosek, aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu:
a) samochód osobowy, dostawczy do 3,5 t. z przyczepą
– 3 zł.
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.
– 10 zł.”
- za propozycją głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały wraz z przyjętymi powyżej poprawkami:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie handlu obwoźnego i obnośnego na terenie
miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia regulaminów targowisk:
1) targowiska położonego przy ul. Rynek,

2) targowiska położonego przy ul. Mickiewicza,
3) targowiska położonego przy ul. Traugutta.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO.
Do projektu uchwały został wprowadzony w załączniku nr 2 – „Regulamin targowiska
położonego przy Rynku uchwalony przez Radę Miejską w Pułtusku” w § 10 ust. 3 o treści:
„Zabrania się pozostawiania na terenie targowiska poza godzinami handlu pojazdów
używanych do prowadzenia handlu”.
Burmistrz zgłosił wniosek dotyczący wykreślenia w § 2 projektu uchwały wyrazów „w
dniach przed świętami”.
Radny Józef Gryc zgłosił wniosek, aby § 5 w załączniku nr 2 do projektu uchwały
„Regulamin targowiska położonego przy Rynku uchwalony przez Radę Miejską w Pułtusku”
otrzymał brzmienie: „Zabrania się na targowisku postoju i parkowania pojazdów
niezwiązanych z handlem w dni targowe, tj. wtorki, piątki i soboty”.
Radny Józef Gryc proponował również wprowadzić do Regulaminu targowiska Rynek zapis o
treści: „Zarezerwowane stanowisko handlu powinno być zajęte najpóźniej o godz. 8.30”.
Radny Janusz Pawlak zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały proponuje się wprowadzić 3
dni targowe.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały ma na celu
ograniczenie handlu na targowisku Rynek. Obecnie we wszystkie dni handel jest prowadzony
na całej długości Rynku. W projekcie uchwały proponuje się, aby handel na całej długości
Rynku odbywał się tylko w dni targowe. Mieszkańcy z terenu gminy Pułtusk będą prowadzić
handel na części Rynku od strony dzwonnicy. Natomiast osoby spoza terenu gminy Pułtusk
będą prowadzić handel na części Rynku od strony Ratusza – w dni targowe.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały wraz z poprawkami:
1) poprawka zgłoszona przez Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego dotycząca
wykreślenia w § 2 projektu uchwały wyrazów „w dniach przed świętami”,
2) poprawka zgłoszona przez radnego Józefa Gryca, aby § 5 w załączniku nr 2 do
projektu uchwały „Regulamin targowiska położonego przy Rynku uchwalony przez
Radę Miejską w Pułtusku” otrzymał brzmienie: „Zabrania się na targowisku postoju i
parkowania pojazdów niezwiązanych z handlem w dni targowe, tj. wtorki, piątki i
soboty”,
3) poprawka zgłoszona przez radnego Józefa Gryca, aby wprowadzić do Regulaminu
targowiska Rynek zapis o treści: „Zarezerwowane stanowisko handlu powinno być
zajęte najpóźniej o godz. 8.30”:
za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku na lata 2003 – 2005.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy w 2004 r. możliwe jest
przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku agregatorowni ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek wyjaśnił, że są to inwestycje, które stanowią koszty
eksploatacyjne.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji 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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Pułtusk zawartych we
wniosku PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku. Taryfy będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004 r.
do dnia 31 grudnia 2004 r.
Dyrektor PWiK poinformował, że obecnie będzie obowiązywać jedna taryfa dla gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych. Ta sama taryfa będzie obowiązywać w mieście i na
terenach wiejskich.
We wniosku PWiK zawarł dwa warianty w/w taryf:
1) wariant I – przewiduje zysk w wysokości 2%:
a) stawka za wodę
– 1,90 zł.,
b) stawka za odprowadzanie ścieków – 3,10 zł.
2) wariant II – nie przewiduje zysku:
a) stawka za wodę
– 1,87 zł.,
b) stawka za odprowadzanie ścieków – 3,06 zł.
Dyrektor PWiK przypomniał aktualnie obowiązujące stawki, które obowiązują od 2 lat:
a) stawka za wodę
– 1,75 zł.,
b) stawka za odprowadzanie ścieków – 2,90 zł.
Dyrektor PWiK zwrócił uwagę na wzrost kosztów związanych z produkcją wody i
odprowadzaniem ścieków.
Radny Ryszard Befinger zaproponował, aby w przedstawionym przez Dyrektora wniosku
(części opisowej) zapis: „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek
odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w
przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa on koszty sprawdzenia” nie
dotyczył liczników w budynkach wielorodzinnych.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek wyjaśnił, że zgodnie z § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek
odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku,
gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług
niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Radny Wojciech Chodkowski zapytał, jaki zysk przyniesie spółce wprowadzenie podwyżki w
I i II wariancie ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że wariant I przewiduje zysk w
wysokości 2%, natomiast wariant II nie przewiduje zysku.
Radny Ryszard Befinger zwrócił uwagę, że stale zwiększa się liczba odbiorców wody i
dostawców ścieków. Radny zapytał, czy w kalkulacji tendencja ta została ujęta ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że tendencja ta została uwzględniona w
kalkulacji dotyczącej stawek opłat za wodę i odprowadzane ścieki.

Radny Wojciech Chodkowski stwierdził, że wprowadzenie podwyżki byłoby uzasadnione,
gdyby zysk został zainwestowany w rozwój spółki. Jednak większość zysku zostanie
przeznaczona na podwyżkę płac pracowników spółki. Radny zgłosił wniosek, aby stawki
opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków pozostawić na dotychczasowym
poziomie, tj. stawka za wodę – 1,75 zł., stawka za odprowadzanie ścieków – 2,90 zł.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek stwierdził, że na wysokość stawek za dostarczaną wodę
i odprowadzane ścieki wpływ mają takie koszty, jak: energia, podatki, płace, amortyzacja.
Spółka nie ma możliwości ograniczenia kosztów związanych z amortyzacją i podatkami.
Zużycie energii zostało zmniejszone, ale stawki za energię stale rosną. Dyrektor PWiK
podkreślił, że od początku istnienia spółki liczba pracowników nie zmieniała się, natomiast
rozbudowie uległa sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Radny Wojciech Chodkowski podtrzymał swój wniosek, aby stawki opłat za dostarczoną
wodę i odprowadzanie ścieków pozostawić na dotychczasowym poziomie, tj. stawka za wodę
– 1,75 zł., stawka za odprowadzanie ścieków – 2,90 zł.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie wniosku radnego Wojciecha Chodkowskiego,
aby stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków pozostawić na
dotychczasowym poziomie, tj. stawka za wodę – 1,75 zł., stawka za odprowadzanie ścieków
– 2,90 zł.:
za wnioskiem głosowało
– 8 radnych
przeciw
– 0 radnych
wstrzymało się od głosu
– 5 radnych
Wniosek został przyjęty.
Pkt. 10. Sprawy różne.
I.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na sesję Rady Miejskiej zostanie
skierowany projekt stanowiska odnośnie poparcia starań samorządu Nowy Dwór Maz. w
sprawie lokalizacji w rejonie Modlina lotniska.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak

