Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej
w dniu 7 czerwca 2005 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk.
W posiedzeniu uczestniczyli sołtysi Gminy Pułtusk.
Pkt. 1. Informacja nt. stanu dróg i funkcjonowania wysypiska odpadów stałych.
Informację nt. stanu dróg i funkcjonowania wysypiska odpadów stałych przedstawił Dyrektor
ZUK Jerzy Wal.
Poinformował, że oddanie nowej niecki wysypiska planowane jest na dzień 20 czerwca
2005r. Rozpoczęcie eksploatacji wysypiska będzie możliwe na początku sierpnia 2005 r.
Wysypisko obejmie gminy: Pokrzywnica, Świercze i Winnica. Odnośnie modernizacji dróg
Dyrektor ZUK poinformował, że ogłoszono przetargi na dostawę masy asfaltowej, kostki i
żwiru. We wsiach: Lipniki, Głodowo i Kacice zostanie wykonana nakładka na drogach.
Odnośnie wysypiska odpadów stałych w Płocochowie radny Wojciech Chodkowski zwrócił
uwagę, że z wysypiska nie będą mogły korzystać osoby indywidualne.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk:
1) Przewodniczący Komisji zaproponował, aby na terenie wsi ustawić pojemniki na
śmieci, zamiast stosowanych obecnie worków.
Dyrektor ZUK Jerzy Wal poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków
strukturalnych na zakup pojemników na śmieci dla terenów wiejskich.
2) Przewodniczący Komisji zaproponował zorganizować na terenach wiejskich zbiórkę
pojemników szklanych.
Dyrektor ZUK Jerzy Wal poinformował, że ZUK może wystawić na jakiś czas
kontenery na odpady szklane.
Sołtysi Gminy Pułtusk zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Komisji Stanisława
Nalewajka dotyczącą zorganizowania zbiórki pojemników szklanych.
Sołtys wsi Płocochowo Andrzej Mitkowski:
1) Sołtys poinformował, że mieszkańcy wsi nie mają worków na śmieci.
Dyrektor ZUK Jerzy Wal poinformował, że mieszkańcy wsi powinni zakupić worki od
ZUK. W ramach akcji „Czyste miasto” ZUK dostarczał za darmo worki na śmieci.
Obecnie są one dostępne za odpłatnością.
2) Sołtys zwrócił uwagę na dzikie wysypiska śmieci, szczególnie przy drogach. Sołtys
stwierdził, iż przynajmniej na wiosnę i na jesień wysypiska te powinny być
likwidowane.
3) Sołtys zwrócił uwagę na stan dróg, które już w marcu mają dużo dziur. Sołtys zapytał,
czy dziury w drogach łatane są w zależności od ich wielkości. Obecnie łatane są
większe dziury.
Dyrektor ZUK Jerzy Wal poinformował, że każda dziura w drodze powinna być
naprawiona bez względu na wielkość. Dyrektor poinformował, że zwróci uwagę
pracownikom w tym zakresie.
4) Kiedy będzie realizowana obwodnica miasta ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że realizacja obwodnicy planowana
jest na lata 2009 – 2010. Obecnie trwają prace końcowe nad wstępnym projektem
przebiegu obwodnicy. W sprawie przebiegu obwodnicy odbędzie się spotkanie z
sołtysami wsi, przez które będzie przebiegać obwodnica.

Sołtys wsi Kacice Stanisław Rachuba:
1) Sołtys stwierdził, że stan dróg jest bardzo zły.
2) Sołtys przypomniał, że mieszkańcy wsi wnioskowali o urządzenie przejścia dla
pieszych przez drogę prowadzącą do kościoła.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że sprawa ta zostanie
przedstawiona Zarządowi Dróg Krajowych i Autostrad, który podejmie decyzję w tej
sprawie.
Radna Anna Bochenek stwierdziła, że zgłaszała problemy dotyczące czystości i stanu dróg.
Radna zwróciła szczególnie uwagę na zły stan drogi we wsiach: Lipniki Nowe i Kacice.
Sołtys wsi Kokoszka Urszula Turkiewicz zwróciła uwagę na drogę żużlową przebiegającą
przez wieś, która zanieczyszcza pola. Sołtys stwierdziła, że droga ta powinna być pokryta
nawierzchnią żwirową.
Sołtys wsi Moszyn Urszula Głowacka:
1) Sołtys zwróciła uwagę na niebezpieczny wjazd z drogi prowadzącej od pól na szosę
ciechanowską, gdzie drzewa zasłaniają widoczność.
Dyrektor ZUK Jerzy Wal poinformował, że zajmie się tą sprawą.
2) Sołtys zapytała, czy w ramach gwarancji możliwa jest naprawa nawierzchni asfaltowej
zalanej przez opady deszczu ?
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra poinformował, że sprawa ta zostanie
przedstawiona wykonawcy drogi.
Sołtys wsi Kleszewo Stanisław Obrębski:
1) Sołtys również zwrócił uwagę na zły stan drogi w tej wsi.
2) Sołtys przypomniał, że prosił o realizację oświetlenia ulicznego we wsi.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na najbliższej sesji Rady
zostanie zaproponowany projekt uchwały dotyczący zwiększenia środków na
oświetlenie. Ogółem wpłynęły wnioski dotyczące realizacji oświetlenia na kwotę
ok.350.000 zł. – 400.000 zł. Wniosek Sołtysa wsi Kleszewo zostanie rozpatrzony.
Sołtys wsi Lipniki Nowe Zbigniew Borczyński prosił o wykonanie łagodnego zakończenia
drogi w tej wsi.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra poinformował, że sprawa ta zostanie zgłoszona do
Zarządu Dróg Powiatowych.
Sołtys wsi Grabówiec Henryka Pielachowska prosiła o ustawienie znaku „Uwaga na
zwierzęta domowe” na drodze do wsi przy lesie. Natomiast znak ten został ustawiony przed
os. Wyszkowska. Sołtys prosiła o ponowne zajęcie się tą sprawą.
Sołtys wsi Trzciniec Szczepan Bystrek prosił o dokończenie drogi Trzciniec – Pękowo.
Zapytał, czy w br. realizacja tej drogi zostanie zakończona ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wniosek o dofinansowanie realizacji tej
drogi został złożony w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do chwili obecnej nie ma
odpowiedzi w tej sprawie.
Pkt. 2. Informacja o zadaniach przygotowywanych do sektorowego programu operacyjnego:
dot. modernizacji obiektów sportowych przy szkołach (Przemiarowo, Płocochowo, Boby),
urządzenie trasy rowerowej „Szlak Pełty”.
Informację o zadaniach przygotowywanych do sektorowego programu operacyjnego: dot.
modernizacji obiektów sportowych przy szkołach (Przemiarowo, Płocochowo, Boby) oraz
urządzenia trasy rowerowej „Szlak Pełty” przedstawił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Poinformował, że Gmina Pułtusk ma możliwość pozyskania środków dla obszarów wiejskich.
Gmina może wystąpić o dofinansowanie 4 zadań inwestycyjnych:
- rozbudowa tras rowerowych
- budowa boisk przy szkołach w Bobach, Płocochowie i Przemiarowie.

Można uzyskać dofinansowanie do 90% wartości realizowanej inwestycji. W związku z tym
konieczne jest podjęcie przez Radę uchwał w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju wsi”.
Uchwały w tej sprawie powinny podjąć również zebrania wiejskie. Pracownicy Urzędu
pomogą w zredagowaniu projektów uchwał dla poszczególnych zebrań wiejskich.
Kierownik RG Maria Bochenek przedstawiła zakres inwestycji:
- rozbudowa tras rowerowych obejmowałaby wsie: Olszak, Białowieża, Przemiarowo,
Zakręt, Lipa, Chmielewo, Gnojno, Boby, Kleszewo, Głodowo, Płocochowo,
- instalacja tablic informacyjnych – zlokalizowanych w centrach wsi służących
poprawie komunikacji,
- budowa boisk we wsiach: Boby, Płocochowo i Przemiarowo. Zadanie inwestycyjne
obejmowałoby modernizację nawierzchni i sprzętu sportowego.
Kierownik RG przekazała radnym i sołtysom ramowy projekt uchwały zebrania wiejskiego
zawierający elementy wymagane do pozyskania środków strukturalnych.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra zaproponował, aby sołtysi wsi, które objęte są
przedstawionymi powyżej zadaniami inwestycyjnymi spotkali się z pracownikiem Wydz. RG
celem omówienia szczegółów dotyczących wdrożenia programu.
Pkt. 3. Sprawy różne.
I.
Radna Róża Krasucka poruszyła sprawę utworzenia tras rowerowych na drogach,
szczególnie dla dzieci korzystających z poboczy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że celem urządzenia tras rowerowych
nie jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Trasy rowerowe to trasy
urządzane na drogach o niższym natężeniu ruchu pojazdów. Obecnie na obszarach
wiejskich nie ma wystarczającej liczby dróg. W związku z tym w pierwszej kolejności
realizowane są drogi, a następnie wydzielane są pasy rowerowe.
II.
Sołtys wsi Kokoszka Urszula Turkiewicz poinformowała, że istnieje możliwość
pozyskania środków z funduszu pn. „Ochrona wsi” na remonty, wyposażenie i
modernizację remiz. Można uzyskać dofinansowanie do 80% wartości realizowanej
inwestycji. Sołtys proponowała rozważyć możliwość pozyskania środków z tego
funduszu.
III.
Sołtys wsi Trzciniec Szczepan Bystrek zapytał, czy PWiK mógłby wcześniej
powiadamiać mieszkańców wsi o planowanym odcięciu wody ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że sprawa ta zostanie zgłoszona do
Dyrektora PWiK.
IV.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra prosił sołtysów, aby rozdali mieszkańcom
ankiety dotyczące azbestu. Zastępca Burmistrza poinformował, że ankieta ma na celu
sprawdzenie stanu faktycznego na terenach wiejskich, dlatego istotne jest rzetelne
wypełnienie ankiety. Na podstawie ankiety zostanie opracowany program dofinansowania
wymiany pokrycia dachowego z eternitu.
V.
Sołtys wsi Płocochowo Andrzej Mitkowski podziękował za umożliwienie
uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej. Takie posiedzenia powinny
odbywać się przed uchwaleniem budżetu Gminy oraz przed rozpatrzeniem sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za I półrocze, aby radni poznali potrzeby mieszkańców wsi.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
Beata Łuczak
Iwona Zając.

