Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 25 stycznia 2005 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował:
1) zdjąć z porządku obrad pkt. 5 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia
stawek czynszu regulowanego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Pułtusk Sp. z o. o.”, ponieważ ustalanie stawek czynszu regulowanego dla zasobów
TBS należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
2) wnieść do porządku obrad 6 projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały nr XX/208/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004
na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie:
Al.Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska”,
- w sprawie zmiany uchwały nr XX/209/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004
na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna – I etap dla osiedla Nowaka w
Pułtusku”,
- w sprawie zmiany uchwały nr XX/210/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004
na zadanie inwestycyjne „Budowa składowiska odpadów stałych w
Płocochowie o funkcji ponadgminnej”,
- w sprawie utworzenia Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich,
- w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli i ich zastępców do Rady
Zarządzającej Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rewitalizacji miasta Pułtusk na
lata 2005 – 2013.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad:
- za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało – 13 radnych
(jednogłośnie)
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Pułtusk polegających na
aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk.
Radna Maria Korbal zwróciła uwagę na niespójność w nazewnictwie zespołów szkół. W
projekcie uchwały proponuje się, iż w skład Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi
wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka
Sucharskiego w Pułtusku.
W skład Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im.mjr
Henryka Sucharskiego w Pułtusku wchodzi:
- Filia w Grabówcu

Natomiast w skład Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że nazwy poszczególnych jednostek
wchodzących w skład zespołów szkół są spójne z nazwami zawartymi w uchwałach
dotyczących utworzenia zespołów szkół.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy:
1) zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 191.974,40 zł. w związku z pozyskaniem
przez Gminę środków z programu SAPARD,
2) zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.004.838,40 zł. w następujący sposób:
- 841.248,07 zł. proponuje się przeznaczyć na realizację kanalizacji sanitarnej w ulicach
„na wyspie” oraz w os. Nowaka,
- 1.019.763,33 zł. proponuje się przeznaczyć na realizację wysypiska odpadów stałych
w Płocochowie,
- 100.000 zł. proponuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla ZUK,
- 13.827 zł. proponuje się przeznaczyć na remont oświetlenia ulicznego,
- 30.000 zł. proponuje się przeznaczyć na realizację boiska przy Zespole Szkół Nr 4,
3) dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy – w związku ze
zmianą klasyfikacji budżetowej,
4) aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu Gminy”, „Prognoza długu
Gminy/Miasta na 31 grudnia 2005 r. i lata następne”, „Wydatki na zadania inwestycyjne
planowane do realizacji na 2005 rok”, „Wydatki na zadania inwestycyjne objęte
wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, „Plan zadań realizowanych w drodze
porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi”, „Dotacje dla zakładu
budżetowego”, „Przychody i wydatki zakładów budżetowych”.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że na sesję zostanie skierowany
rozszerzony projekt uchwały ze względu na potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków
do budżetu Gminy.
Radna Maria Korbal odnośnie załącznika nr 7 do projektu uchwały zapytała, na jakie zadania
proponuje się zwiększyć środki w budżecie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że zmiana załącznika wiąże się ze zmianą
klasyfikacji budżetowej, nie powoduje natomiast zwiększenia budżetu Pułtuskiej Biblioteki
Publicznej.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 11 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 3. i 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2009 oraz projektu
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Projekty uchwał omówiła Prezes TBS Anna Krysiak.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2009 dotyczy uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2009 obejmującego:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta w
poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków – z podziałem na kolejne lata,
3) wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
4) zasady polityki czynszowej,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
6) działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy,
7) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach oraz źródła i sposoby pozyskiwania
mieszkań.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy dotyczy ustalenia zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że powyższe projekty uchwał zostaną
skierowane na sesję planowaną w marcu 2005 r., ponieważ wymagają jeszcze dopracowania.
W związku z powyższym Burmistrz prosił, aby dyskusja w tym punkcie porządku obrad nie
dotyczyła konkretnych sformułowań w projektach uchwał, ale problemów związanych z
gospodarką mieszkaniową.
Prezes TBS Anna Krysiak stwierdziła, że rozpatrując powyższe projekty uchwał radni
powinni określić, czy „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Pułtusk” oraz zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy powinny odzwierciedlać jedynie zapisy ustawowe, czy
należy je uszczegółowić.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prezes TBS Anna Krysiak
poinformowała, że przedstawiony obecnie projekt uchwały nie zawiera tabeli „Kryteria oceny
punktowej”, które ustalane byłyby przez Zespół ds. Mieszkaniowych.
Radna Róża Krasucka stwierdziła, że rozdział I w projekcie uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2009
stanowi ogólny zarys zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk. Radna stwierdziła, że
rozdział ten jest mało szczegółowy. Powinien on zawierać szczegółowy wykaz budynków
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy obejmujący liczbę lokali socjalnych. W rozdziale
VI ust. 3 nie określono, kto będzie dokonywać oceny kryteriów osób ubiegających się o
najem lokalu komunalnego, w tym osób uciążliwych dla współmieszkańców.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że chodziło o zasygnalizowanie problemu
związanego z lokatorami uciążliwymi dla współmieszkańców.

Radny Janusz Pawlak ustosunkowując się do w/w projektów uchwał stwierdził, że zasób
mieszkaniowy Gminy to duży majątek, jednocześnie problemy mieszkaniowe są złożone.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski prosił radnego Janusza Pawlaka o skonkretyzowanie,
jakie informacje powinny znaleźć się w „Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Pułtusk”.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że w projektach w/w uchwał nie określono kierunków
polityki mieszkaniowej: czy planuje się sprzedaż mieszkań, czy pozostawienie ich w zasobie
mieszkaniowym Gminy. Nie określono również wartości zasobu mieszkaniowego. Radny
stwierdził, że należy wycenić lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Pułtusk.
Odnośnie sporządzenia wyceny lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Pułtusk Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że obecnie nie ma potrzeby
sporządzania wycen lokali mieszkalnych. Ponadto realizacja tej propozycji wiązałaby się ze
znacznymi kosztami. Odnośnie polityki mieszkaniowej Burmistrz stwierdził, że nie planuje
się sprzedaży lokali mieszkalnych na większą skalę, ponieważ Gmina musi realizować
obowiązek zapewnienia mieszkań mieszkańcom gminy. Jednocześnie Burmistrz podkreślił,
że w niektórych przypadkach sprzedaż lokali mieszkalnych po cenach preferencyjnych jest
korzystna, ponieważ Gmina nie ma obowiązku prowadzenia remontów w lokalach
mieszkalnych niebędących jej własnością. Głównym problemem jest zapewnienie środków na
utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz problem zadłużenia z tytułu opłat za czynsz za
najem lokali mieszkalnych.
Innych uwag do w/w projektów uchwał nie zgłoszono.
Członkowie Komisji wstępnie zapoznali się z w/w projektami uchwał pozostawiając je
do dalszej dyskusji w celu uchwalenia na następnej sesji.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego
dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o.
Powyższy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad na wniosek Burmistrza, ponieważ
ustalanie stawek czynszu regulowanego dla zasobów TBS należy do kompetencji
Zgromadzenia Wspólników.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży w zakresie
załącznika nr 1 „Wykaz budynków, w których obowiązuje zakaz sprzedaży lokali
mieszkalnych”, gdzie proponuje się wykreślić następujące lokale mieszkalne: nr 22
mieszczący się w budynku przy ul. Kombatantów 3 oraz nr 13 mieszczący się w budynku
przy Al. Wojska Polskiego 38B.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk 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 nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk oznaczonej nr ewid. 7.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności na rzecz
Gminy Pułtusk zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w
wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej w Pułtusku, położonej w obr. 13 miasta Pułtusk, nr ewid. 7, KW nr 20903 o
pow. 0,0478 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w obrębie 24 miasta Pułtusk oznaczonej nr ewid.: 88/6, 88/9, 88/10 i 88/12.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności na rzecz
Gminy Pułtusk zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku, położonych w obr. 24 miasta Pułtusk przy
ul.Warszawskiej, nr nr 88/6, 88/9, 88/10, 88/12, KW nr 20903 i nr 19287 o pow. 0,3137 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w obrębie 24 miasta Pułtusk oznaczonej nr ewid. 88/7.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności na rzecz
Gminy Pułtusk zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w
wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w
Pułtusku, położonej w obr. 24 miasta Pułtusk przy ul. Warszawskiej, nr ewid. 88/7, KW nr
26136 o pow. 0,0370 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości położonej w obr. 10 miasta Pułtusk, nr ewid. 230/3, KW nr 27429 o
pow.0,0194 ha, będącej własnością w 2/3 części Teresy Brusk i w 1/3 części Sławomira i
Hanny małż. Krysiak, za cenę ustaloną w drodze negocjacji wynoszącą 8.483,62 zł. Jako

źródło dochodów, z których zobowiązania wynikające z niniejszej uchwały zostaną pokryte
wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 9 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
obrębie 28 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy dokonania zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w
obr. 28 miasta Pułtusk, nr ewid. 77/10, KW nr 25747 o pow. 0,0220 ha, stanowiącej własność
Gminy Pułtusk, na nieruchomość niezabudowaną położoną w obr. 28 miasta Pułtusk, nr ewid.
76/1, KW nr 24147 o pow. 0,0144 ha stanowiącą współwłasność w 5/8 części Haliny Recław,
w 3/32 części Moniki Recław, w 3/32 części Renaty Recław, w 3/32 części Andrzeja Recław,
w 3/32 części Alberta Recław. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości
stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych
nieruchomości.
Kierownik GGA Anna Maliszewska poinformowała, że konieczność podjęcia uchwały jest
wynikiem zmiany podmiotu zamiany nieruchomości – w związku ze śmiercią p. Mirosława
Recław.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w
obrębie 14 miasta Pułtusk służebnością gruntową przechodu i przejazdu.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością gruntową
przechodu i przejazdu nieruchomości nr ewid. 147/1 stanowiącej własność Gminy Pułtusk
położonej w obr. 14 miasta Pułtusk, KW nr 765 na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości nr ewid. 148 położonej w obr. 14 miasta Pułtusk. Wynagrodzenie za
ustanowienie służebności gruntowej równe jest wartości tej służebności określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 8 radnych
- przeciw
– 1 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/2003 z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/126/2003 z dnia 19
listopada 2003 r. polegających na zmianie załączników graficznych w zakresie powierzchni
targowiska, tj. proponuje się, aby pas wyłączony z handlu wynosił 17 m., natomiast pas, na
którym dopuszcza się prowadzenie handlu we wtorki, piątki i soboty wynosił 8 m.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sprawy wniesione.
I.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/208/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie:
Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XX/208/2004 z dnia
17czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie
inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica,
Kotlarska, Świętojańska” polegającej na nadaniu § 1 brzmienia: „Zaciąga się pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
wysokości 370.000 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w
ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska” nie mającego pokrycia
w planowanych dochodach Gminy w 2005 r.”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność podjęcia w/w projektu
uchwały wynika z faktu, iż Gmina nie otrzymała środków na realizację w/w inwestycji w
2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
II.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/209/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna – I etap dla osiedla
Nowaka w Pułtusku”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XX/209/2004 z dnia
17czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie
inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna – I etap dla osiedla Nowaka w Pułtusku”
polegającej na nadaniu § 1 brzmienia: „Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 630.000 zł. na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna – I etap dla osiedla Nowaka
w Pułtusku” nie mającego pokrycia w planowanych dochodach Gminy w 2005r.”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność podjęcia w/w projektu
uchwały wynika z faktu, iż Gmina nie otrzymała środków na realizację w/w inwestycji w
2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
III.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/210/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Budowa składowiska odpadów stałych w
Płocochowie o funkcji ponadgminnej”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XX/210/2004 z dnia
17czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji
ponadgminnej” polegającej na nadaniu § 1 brzmienia: „Zaciąga się pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
wysokości 1.000.000 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa
składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej” nie mającego
pokrycia w planowanych dochodach Gminy w 2005 r.”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność podjęcia w/w projektu
uchwały wynika z faktu, iż Gmina nie otrzymała środków na realizację w/w inwestycji w
2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

IV.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Europejskiej Federacji Miast
Napoleońskich.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia woli utworzenia międzynarodowego stowarzyszenia
pn. „Europejska Federacja Miast Napoleońskich” oraz ustalenia składki z tytułu
członkostwa za 2005 rok w wysokości 1.600 EURO.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

V.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli i ich
zastępców do Rady Zarządzającej Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyboru dwóch przedstawicieli i ich zastępców do Rady
Zarządzającej Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zgłosił autopoprawkę, aby w § 1 projektu uchwały
wykreślić ust. 2 dot. wyboru zastępców przedstawicieli do Rady Zarządzającej
Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich oraz wykreślić w tytule projektu uchwały
wyrazów: „i ich zastępców”.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza,
aby w § 1 projektu uchwały wykreślić ust. 2 dot. wyboru zastępców przedstawicieli do
Rady Zarządzającej Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich oraz wykreślić w tytule
projektu uchwały wyrazów: „i ich zastępców”.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
VI.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu
Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia „Planu Rewitalizacji Miasta
Pułtusk na lata 2005 – 2013”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że uchwalenie „Planu Rewitalizacji
Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013” umożliwi Gminie ubieganie się o środki strukturalne
w ramach zadania pn. „Rewitalizacja lub restrukturyzacja terenów zdegradowanych
(powojskowych lub poprzemysłowych)”. Termin składania wniosków w ramach w/w
działania to przełom III – IV 2005 r. „Plan Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 –
2013” będzie wskazywać obszary, które będą objęte rewitalizacją, natomiast szczegółowo
planuje się opracować plan rewitalizacji w zakresie Popław oraz w zakresie kwartału ulic:
Mickiewicza, 17 Sierpnia, Harcerska, Al. Wojska Polskiego, co umożliwi złożenie
wniosku na realizację inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku” w
ramach zadania pn. „Rewitalizacja lub restrukturyzacja terenów zdegradowanych
(powojskowych lub poprzemysłowych)”. Docelowo planowane jest opracowanie planu
rewitalizacji dla pozostałych obszarów miasta, szczególnie dla „wyspy”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 14. Sprawy różne.
I.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk prosił o zgłaszanie propozycji tematów
do planu pracy Komisji Polityki Regionalnej oraz Komisji Polityki Społecznej na 2005
rok.
II.
Radna Róża Krasucka prosiła o spowodowanie umieszczenia na posesjach numerów
porządkowych na terenie gminy Pułtusk.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

