Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej
w dniu 9 stycznia 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zaproponował wprowadzić do porządku obrad
pkt. „Informacja nt. przygotowania ZUKiGM do bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie
zimowym”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt. 2 „Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Grabówiec, gmina
Pułtusk”.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Pułtusku.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy określenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
wykonywane przez Urząd Miejski w Pułtusku w następującej wysokości:
1) za wypis z ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
- za każdą stronę formatu A4
– 5 zł.
2) za wyrys (poświadczoną kserokopię) w technice czarno – białej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”:
format A4 format A3
- za pierwszą stronę
20 zł.
35 zł.
- za każdą następną stronę
18 zł.
30 zł.
3) za ustalenie linii regulacyjnej dla nieruchomości
– 40 zł.
4) za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
– 80 zł.
Wysokość opłaty administracyjnej nie może być wyższa niż 193,31 zł. Zwalnia się od opłaty
administracyjnej jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk oraz szkoły i uczelnie wyższe.
Radny Janusz Pawlak zapytał, o ile wzrosły poszczególne stawki opłaty administracyjnej ?
Kierownik FN Renata Krzyżewska poinformowała, że obecnie obowiązuje uchwała z dnia
29listopada 2001 r. z późn. zm. Trudno porównać stawki opłaty administracyjnej, ponieważ w
projekcie uchwały proponuje się wprowadzić nowe rodzaje czynności urzędowych, za które
pobiera się opłatę administracyjną, m. in. za wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”.
Radny Janusz Pawlak zapytał, w jakiej wysokości planowane są wpływy z opłaty
administracyjnej w 2004 r.?
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że wpływy z opłaty administracyjnej w
2003 r. wyniosły 39.000 zł. Na tym samym poziomie zaplanowano wpływy z opłaty
administracyjnej w 2004 r.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi
Grabówiec, gmina Pułtusk.
Powyższy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad na wniosek Burmistrza.

Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Pułtusk w zakresie:
1) utrzymania czystości porządku na terenie nieruchomości oraz przyległych do
nieruchomości chodnikach,
2) rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych,
3) zasad, sposobów i częstotliwości usuwania odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z nieruchomości prywatnych i instytucji, firm oraz innych terenów
przeznaczonych do użytku publicznego,
4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
5) zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej,
6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich
przeprowadzania.
Burmistrz stwierdził, że projekt uchwały wprowadza nowe formy gospodarki śmieciowej –
m.in. do transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych firmy wywozowe są
zobowiązane stosować samochody specjalistyczne zgodne z obowiązującymi przepisami.
Radny Wojciech Chodkowski zwrócił uwagę na następujące zapisy w projekcie uchwały:
1) W załączniku do projektu uchwały w § 4 ust. 2 pkt. 4 proponuje się określić sposób
oczyszczania ze śniegu chodników przyległych do nieruchomości poprzez
pryzmowanie go przy krawężnikach, w sposób nie powodujący utrudnień korzystania
z chodników i jezdni. Usuwanie nieczystości z chodników na jezdnię lub gromadzenie
ich na zieleńcach jest zabronione Usuwanie śniegu i śliskości powinno być wykonane
we wczesnych godzinach rannych, a w ciągu dnia zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba
wynikająca z aktualnych warunków pogodowych, bez względu na to, czy jest to dzień
roboczy, czy wolny od pracy.
2) W załączniku do projektu uchwały w § 16 ust. 8 zapisano, iż częstotliwość wywozu
odpadów stałych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych tak, aby nie ulegały one fermentacji. Radny stwierdził, że niektóre
odpady szybko podlegają fermentacji. W związku z tym radny zgłosił poprawkę, aby
wykreślić w § 16 wyrazy „tak, aby nie ulegały one fermentacji”.
3) Odnośnie § 58 pkt. 6 w załączniku do projektu uchwały radny stwierdził, że trudno
jest uniknąć przykrego zapachu od zwierząt gospodarskich. W związku z tym radny
zgłosił poprawkę, aby w § 58 wykreślić pkt. 6.
Radny Zbigniew Owsiewski zapytał, czy obecnie obowiązuje zakaz hodowli gołębi
domowych ?
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że obecnie dopuszczona jest hodowla gołębi
domowych.
Radny Zbigniew Owsiewski proponował, aby zakaz hodowli gołębi domowych obowiązywał
nie tylko na terenach zwartej zabudowy wielorodzinnej, ale również na terenie zabudowy
domów jednorodzinnych.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że zaproponowany w projekcie uchwały zapis
dotyczący zakazu hodowli gołębi domowych jest próbą kompromisowego rozwiązania tego
problemu. Chodzi szczególnie o wyeliminowanie hodowli gołębi domowych w miejscach
zwartej zabudowy wielorodzinnej, gdzie problem ten występuje najsilniej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zgłosił poprawkę, aby w załączniku do projektu
uchwały § 53 nadać brzmienie: „Wprowadza się zakaz hodowli gołębi domowych w
budynkach wielorodzinnych.”

Radny Janusz Pawlak proponował, aby w załączniku do projektu uchwały w § 22 ust. 2
zmienić zapis dotyczący częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci. W projekcie
uchwały proponuje się ustalić dla terenów zabudowy zwartej opróżnianie pojemników na
śmieci co najmniej raz na 3 tygodnie. Radny zaproponował, aby częstotliwość opróżniania
pojemników na śmieci ustalić – raz na miesiąc.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zapis w załączniku do projektu uchwały
w § 22 ust. 2 ma na celu ograniczenie spalania śmieci w piecu.
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że ZUKiGM jest przygotowany do
wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy gminy mogą zakupić worki do
segregacji odpadów.
Radny Janusz Pawlak zwrócił uwagę na zapis § 13 ust. 2 w załączniku do projektu uchwały,
w którym proponuje się, aby ilość wywiezionych nieczystości ciekłych stanowiła co najmniej
70% ilości wody zużytej na cele bytowo – gospodarcze, zgodnie ze wskazaniem wodomierza.
Radny stwierdził, że znaczne ilości wody zużywane są do innych potrzeb niż wymienione w
§13, np. na podlewanie ogródka.
Odnośnie tego samego zapisu radna Anna Bochenek stwierdziła, że w gospodarstwach
rolnych znaczne ilości wody przeznaczane są dla zwierząt gospodarskich.
Radny Janusz Pawlak proponował, aby ustalić odrębną minimalną ilość wywiezionych
nieczystości ciekłych dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zapis w załączniku do projektu uchwały
w § 13 ma umożliwić egzekwowanie przepisów i kontrolę ich przestrzegania. Burmistrz
stwierdził, że w projekcie uchwały proponuje się, aby ilość wywiezionych nieczystości
ciekłych stanowiła co najmniej 70% ilości wody zużytej na cele bytowo – gospodarcze,
zgodnie ze wskazaniem wodomierza. Pozostałe 30% jest wystarczającą ilością do zużycia na
pozostałe cele, w tym podlewanie ogródków.
Radny Janusz Pawlak proponował, aby w projekcie uchwały wprowadzić zapis dotyczący
obowiązku posiadania przez właściciela nieruchomości nie mniej niż 2 dowodów opłat za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w kwartale.
Radny Zbigniew Owsiewski stwierdził, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych
powinno odbywać się zawsze w miarę potrzeby, po jego zapełnieniu.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk poparł wypowiedź radnego Zbigniewa
Owsiewskiego.
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że zapis § 13 dotyczy głównie budynków,
które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.
Radna Anna Bochenek zgłosiła poprawkę, aby w załączniku do projektu uchwały § 13 ust. 2
nadać brzmienie: „Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych powinna stanowić co najmniej
70% ilości wody zużytej na cele bytowe, zgodnie ze wskazaniem wodomierza”.
Radny Zbigniew Owsiewski poruszył problem śmieci zalegających w rowach i na skwerach.
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal stwierdził, że wpływ na poprawę utrzymania czystości ma
m.in. współpraca właścicieli nieruchomości ze Strażą Miejską. Obowiązek utrzymania
porządku na poboczach dróg należy do zarządców dróg.
Radna Anna Bochenek stwierdziła, że podobna sytuacja występuje na drodze do Lipnik, gdzie
pobocza drogi są zaśmiecone przez użytkowników ogródków działkowych.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie poprawek zgłoszonych do
projektu uchwały:
1) poprawka zgłoszona przez radną Annę Bochenek, aby w załączniku do projektu uchwały
w rozdz. III „Zasady gromadzenia i wywozu nieczystości ciekłych” w § 13 ust. 2 nadać
brzmienie: „Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych powinna stanowić co najmniej 70%
ilości wody zużytej na cele bytowe, zgodnie ze wskazaniem wodomierza”:
- za poprawką głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Poprawka została przyjęta.

2) poprawka zgłoszona przez radnego Wojciecha Chodkowskiego, aby w załączniku do
projektu uchwały w rozdz. IV „Zasady zbierania i transport odpadów stałych” w § 16
ust. 8 wykreślić wyrazy „tak, aby nie ulegały one fermentacji”:
- za poprawką głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Poprawka została przyjęta.
3) poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Stanisława Nalewajka, aby w
załączniku do projektu uchwały w rozdz. IX „Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe” § 53 nadać brzmienie: „Wprowadza się zakaz hodowli gołębi
domowych w budynkach wielorodzinnych”:
- za poprawką głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Poprawka została przyjęta.
4) poprawki zgłoszone przez radną Annę Bochenek dotyczące rozdz. X „Zasady
utrzymania zwierząt gospodarskich”:
- w § 58 wykreślić pkt. 3 (za poprawką głosowało – 8 radnych – jednogłośnie);
- w § 58 wykreślić pkt. 6 i 7 (za poprawką głosowało – 7 radnych, przeciw – 0
radnych, wstrzymał się od głosu – 1 radny)
Poprawki zostały przyjęte.
Następnie Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z przyjętymi powyżej poprawkami:
- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Przychody funduszu proponuje się ustalić na poziomie 91.500 zł., w tym:
- 90.000 zł. jako udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska,
- 1.500 zł. jako wpływy z opłat lokalnych.
Wydatki funduszu proponuje się ustalić na poziomie 130.609 zł., w tym:
- 10.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 6.000 zł. na edukację ekologiczną i
propagowanie działalności proekologicznej,
- 4.000 zł. na wspieranie systemów kontroli środowiska, w tym:
1) 3.000 zł. na dofinansowanie paliwa dla Straży Rybackiej,
2) 1.000 zł. na dofinansowanie liczenia gniazd bociana białego,
- 120.609 zł. na zakup pozostałych usług, w tym:
1) 35.000 zł. na utrzymanie zieleni (30.000 zł. na utrzymanie zieleni miejskiej, 5.000 zł.
na utrzymanie zieleni w miejscach pamięci narodowej),
2) 21.624 zł. na edukację ekologiczną z promowaniem tras rowerowych (19.124 zł. na
dofinansowanie oznakowania tras rowerowych wraz z wyposażeniem zatok
postojowych oraz promocją tras, 2.500 zł. na opracowanie projektu tras rowerowych
na terenie gminy Pułtusk),
3) 66.500 zł. na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
(40.000 zł. na dofinansowanie zakupu prasy do segregacji odpadów, 19.985 zł. na
zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów),
4) 4.000 zł. na wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (likwidacja
zagrożeń – usługa pogotowia ekologicznego).

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że radnym został przedłożony poprawiony
załącznik do projektu uchwały w związku z zamiarem realizacji ścieżek rowerowych na
terenie gminy. Poprawione zostało również saldo początkowe Funduszu.
Radny Janusz Pawlak zapytał, czy szkoły korzystają ze środków tego funduszu w ramach
edukacji ekologicznej ? Radny proponował zaplanować większą kwotę na utrzymanie
cmentarza żołnierzy radzieckich – na zakup sadzonek kwiatowych.
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że w 2003 r. ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla szkół zaplanowano kwotę 6.000 zł.,
m. in. na zakup nagród za segregację odpadów. Odnośnie utrzymania cmentarza żołnierzy
radzieckich Kierownik RG poinformowała, że w tym zakresie Gmina Pułtusk współpracuje z
Ambasadą Federacji Rosyjskiej.
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że do prac na cmentarzu żołnierzy radzieckich
zostanie skierowanych dwóch pracowników.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawa wniesiona. Informacja nt. przygotowania ZUKiGM do bieżącego utrzymania dróg
gminnych w okresie zimowym.
Informację nt. przygotowania ZUKiGM do bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie
zimowym przedstawił Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal.
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że Zakład jest dobrze przygotowany do zimy.
ZUKiGM zakupił 640 ton mieszanki z solą, posiada 3 samochody „Star” z pługiem, 2
piaskarki ciągnikowe.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zapytał, czy Dyrektor ZUKiGM prowadził
rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie utrzymania dróg powiatowych, m. in.
drogi Głodowo – Przemiarowo, która jest w złym stanie ?
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że brak jest uzgodnień w powyższej sprawie z
Zarządem Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje zadanie utrzymania dróg
za pomocą firmy wyłonionej w przetargu.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że zarządca drogi powinien dbać o prawidłowe utrzymanie
stanu wszystkich dróg położonych na terenie gminy.
Dyrektor ZUKiGM Jerzy Wal poinformował, że w rozmowie z Dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy zgłosił potrzebę zatrudnienia osób w ramach robót publicznych do utrzymania
porządku na drogach.
Pkt. 5. Plan pracy Komisji na 2004 rok.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk prosił o zgłaszanie do Biura Rady propozycji
tematów do planu pracy Komisji na 2004 rok.
Pkt. 6. Sprawy różne.
I.
Radna Anna Bochenek proponowała rozważyć możliwość ustawienia kontenerów na
śmieci na terenach wiejskich.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

