Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 13 marca 2006 r.
Lista obecności i porządek posiedzenia w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 2.894.106 zł. oraz
zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.980.769 zł. oraz aktualizacji załączników:
„Przychody i rozchody budżetu Gminy”, „Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata
następne”, „Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2006 rok”,
„Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, „Plan
przychodów i wydatków dochodów własnych”, „Plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok”, „Dotacje dla instytucji kultury
(ujętych w prowadzonym rejestrze)”, „Dotacje dla szkoły społecznej”.
Radna Maria Korbal zwróciła uwagę, iż zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji
ogólnej – o kwotę 1.662.931 zł. Radna zapytała, jakie należy spełnić warunki, aby pozyskać
tak duże środki dodatkowe dla budżetu ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wyższa subwencja oświatowa wiąże się
z podwyższeniem wskaźnika niepełnosprawności uczniów.
Radny Marek Kędzierski zwrócił uwagę, że Gmina ma za mało środków na utrzymanie dróg,
chodników, niedawno był pożar budynku mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 23,
który wymaga remontu. Natomiast w projekcie uchwały proponuje się przeznaczyć środki na
realizację zadań, które nie należą do zadań gminy, tj.: 300.000 zł. na pomoc finansową dla
Powiatu na realizację budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Kolejowa,
Ogrodowa i Na Skarpie oraz 30.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy
Powiatowej Policji. Radny zwrócił uwagę, że Powiat otrzymuje subwencję drogową na
utrzymanie dróg.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II,
Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie to ważny ciąg komunikacyjny. Istnieje potrzeba
wykonania ronda na tym skrzyżowaniu. Jeżeli Gmina nie dofinansuje budowy ronda w br. nie
zostanie ono zrealizowane. Odnośnie przeznaczenia środków na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Burmistrz podkreślił, że zakup tego samochodu
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Odnośnie budynku
położonego przy ul. Traugutta 23 Burmistrz poinformował, że trzeba będzie pozyskać
znaczne środki spoza budżetu Gminy na jego odbudowę.
Radny Marek Kędzierski zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy budynek położony przy
ul.Traugutta nie zostanie zadaszony, wówczas będzie ulegał niszczeniu, zawilgoceniu, trudno
będzie go osuszyć.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie zostały podjęte działania w
celu zadaszenia w/w budynku. Część ścian budynku będzie musiała być rozebrana ze względu
na zalanie w trakcie akcji gaśniczej.
Radny Marek Kędzierski proponował rozważyć możliwość wymiany instalacji elektrycznej –
na miedzianą.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że jeżeli chodzi o problemy ze sfinansowaniem
poprawy stanu technicznego budynku położonego przy ul. Traugutta 23 – są one wynikiem
zadłużenia lokatorów z tytułu opłat za czynsz za najem lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej stwierdził, że sprawą budynku położonego
przy ul. Traugutta 23 powinna zająć się Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej proponował, aby obecna dyskusja dotyczyła
projektu uchwały.
Radna Jolanta Wałachowska zwróciła uwagę, że ze skrzyżowania ulic: Jana Pawła II,
Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie korzysta dużo dzieci uczęszczających do szkoły. Jest to
niebezpieczne miejsce – skrzyżowanie 6 dróg, więc realizacja ronda jest uzasadniona. Rondo
powinno być jak najszybciej zrealizowane.
Radny Wojciech Chodkowski opowiedział się za dofinansowaniem realizacji budowy ronda
przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie przez Powiat.
Radny Sławomir Krysiak zwrócił uwagę, że w trakcie przebudowy w/w skrzyżowania może
okazać się, że koszt budowy ronda będzie wyższy. W związku z tym radny zapytał, czy
wiadomo, jaki będzie koszt realizacji ronda ? Radny zwrócił uwagę, że nie ma jeszcze
dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy w/w skrzyżowania, więc obecnie decyzja o
dofinansowaniu realizacji budowy ronda przez Powiat jest przedwczesna. Radny stwierdził,
że jest zaniepokojony wzrostem środków na budowę pływalni – o kwotę 2.846.180,80 zł. oraz
zwiększeniem dotacji dla MCKiS – o kwotę 100.000 zł.
Radna Maria Korbal zapytała, czy rozważana była możliwość, aby realizację ronda
dofinansowały firmy mające swoją siedzibę w pobliżu ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie ma kosztorysu dotyczącego budowy
ronda. Szacunkowy koszt realizacji ronda został określony na kwotę ok. 600.000 zł. Odnośnie
możliwości dofinansowania realizacji ronda przez firmy usytuowane w pobliżu planowanego
ronda Burmistrz przypomniał, że firmy te współfinansowały wykonanie asfaltu. Odnośnie
zwiększenia środków na budowę pływalni Burmistrz poinformował, że kwota 2.000.000 zł.
nie została zafakturowana w 2005 r. Faktyczny wzrost środków na realizację tej inwestycji to
kwota 846.180,80 zł. Odnośnie zwiększenia dotacji dla MCKiS Burmistrz poinformował, że
wiąże się ona z przejęciem zarządu stadionem. Planowane jest zwiększenie imprez
organizowanych na stadionie, stąd proponuje się zwiększyć dotację dla MCKiS o kwotę
100.000 zł.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych
− przeciw
– 0 radnych
− wstrzymało się od głosu
– 4 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pułtuskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II,
Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pułtusk w formie
dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa
ronda przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie”. Pomoc
finansowa zostanie udzielona ze środków budżetu na 2006 rok w wysokości do 300.000 zł.
Pomoc finansowa nie może być wyższa, niż 50% nakładów poniesionych na to zadanie przez
Powiat Pułtuski ze środków własnych. Każda pomoc uzyskana przez Powiat Pułtuski na
realizację w/w zadania od innych podmiotów, niż Gmina Pułtusk, odpowiednio zmniejszy
pomoc Gminy Pułtusk. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną

określone w umowie między Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk, do zawarcia której
upoważnia się Burmistrza Miasta Pułtusk.
Radny Sławomir Krysiak zaproponował dodać w § 2 ust. 4 w brzmieniu: „Ewentualny wzrost
kosztów na realizację zadania pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II,
Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie” nie upoważnia Starosty do występowania do Gminy
Pułtusk o dodatkowe środki”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie ma możliwości, aby dodać zapis,
który zaproponował radny Sławomir Krysiak.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zwrócił uwagę na treść § 2 projektu
uchwały:
„ 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2006
rok, w wysokości do 300.000 zł. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Rada Miejska w Pułtusku ustala, że pomoc finansowa, o której mowa w § 1, nie może
być wyższa, niż 50% nakładów poniesionych na to zadanie przez Powiat Pułtuski ze
środków własnych.
3. Każda pomoc uzyskana przez Powiat Pułtuski od innych podmiotów, niż Gmina Pułtusk
na realizację w/w zadania, odpowiednio zmniejszy pomoc Gminy Pułtusk.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych
− przeciw
– 0 radnych
− wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym
2006.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 386.663 zł. na
następujące zadania inwestycyjne: „Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi
Boby”, „Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Płocochowo” i „Budowa
zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Przemiarowo”. Źródłem dochodu, z którego
dokonywana będzie spłata są wpływy z podatku od nieruchomości. Spłata kredytu
następować będzie w latach 2007 – 2012. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że decyzja o zaciągnięciu powyższego
kredytu zapadła podczas uchwalania budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok, w którym
określono sposób sfinansowania udziału własnego Gminy w realizacji w/w inwestycji – za
pomocą kredytu. Zostały zawarte już umowy na dofinansowanie ujętych w projekcie uchwały
zadań inwestycyjnych, stąd istnieje konieczność zapewnienia udziału własnego na realizację
w/w zadań inwestycyjnych. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych
− przeciw
– 1 radny
− wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk, przy ul. Traugutta.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
położonej w obr. 13 miasta Pułtusk przy ul. Traugutta, nr ewid. 87/11, pow. 0,2351 ha, KW nr
9807 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku z siedzibą
przy Al. Tysiąclecia 11, która na nieruchomości tej wybudowała sama budynek mieszkalny
wielorodzinny. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nieruchomości ustala się w
wysokości równej wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego. Projekt uchwały dotyczy również wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem
Stołecznym Warszawa.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską woli zawarcia porozumienia z
Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniana
osób w stanie nietrzeźwym do Izby Wytrzeźwień w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zapytał, czy istnieje możliwość
zawarcia porozumienia z Izbą Wytrzeźwień położoną bliżej Gminy Pułtusk ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że najbliższa Izba Wytrzeźwień znajduje
się w Warszawie. Konieczność zawarcia porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w
sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniana osób w stanie nietrzeźwym do Izby
Wytrzeźwień wiąże się z zakazem służb sanitarnych dotyczącym przetrzymywania przez
Policję osób nietrzeźwych w izbie zatrzymań. Komendant Powiatowy Policji planuje remont
izby zatrzymań, co pozwoli na przetrzymywanie osób nietrzeźwych w tej izbie. Porozumienie
z Miastem Stołecznym Warszawa jest więc tylko rozwiązaniem tymczasowym.
Radny Wojciech Chodkowski stwierdził, że w interesie gmin jest sfinansowanie remontu izby
zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych
− przeciw
– 0 radnych
− wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
nr 1 w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 Zenon Kowalewski.
Projekt uchwały dotyczy nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku imienia
Klaudyny Potockiej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 7. Opinia Komisji nt. przekazania budynku /ul. Daszyńskiego/ dla potrzeb Prokuratury
Rejonowej w Pułtusku.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski prosił, aby członkowie Komisji wypowiedzieli się w
sprawie przekazania budynku położonego przy ul. Daszyńskiego dla potrzeb Prokuratury
Rejonowej w Pułtusku. Obecnie Gmina ma udział w tym budynku, a w pozostałej części
udział ma Powiat.
Radna Maria Korbal zapytała, czy rozważana była możliwość sprzedaży części udziału w
w/w budynku Prokuraturze ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, iż Prokuratura przeznaczyła znaczne
środki na remonty w w/w budynku.
Radny Marek Kędzierski stwierdził, że w przypadku, gdy Gmina przekaże swój udział w w/w
budynku Prokuraturze – będzie musiała płacić czynsz za najem garaży.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że planowane jest wydzielenie
nieruchomości pod garażami.
Radny Sławomir Krysiak opowiedział się za sprzedażą udziału Gminy w w/w budynku
Prokuraturze.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie odnośnie
wydania opinii w sprawie przekazania nieodpłatnie budynku położonego przy
ul.Daszyńskiego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Pułtusku:
− za propozycją przedstawioną przez Burmistrza głosował
– 1 radny
− przeciw
– 4 radnych
− wstrzymało się od głosu
– 8 radnych
Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali w/w propozycję oczekując
przedstawienia przez Burmistrza innej propozycji w tym zakresie.
Pkt. 8. Stanowisko Komisji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych
budynku położonego przy Pl. Teatralnym 3, będącego w administracji zleconej gminy,
wykonywanej przez TBS Spółka z o.o. Pułtusk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski prosił, aby członkowie Komisji wypowiedzieli się w
sprawie wykonania prac remontowych budynku położonego przy Pl. Teatralnym 3, będącego
w administracji zleconej Gminy, wykonywanej przez TBS Pułtusk Sp. z o.o. Właściciele w/w
budynku nie interesują się jego stanem technicznym. W w/w budynku zamieszkują 34 rodziny
zasiedlone przez Gminę. Zakres prac remontowych obejmowałby: remontu dachu, wymianę
kominów i odnowienie elewacji. Koszt remontu wyniósłby ok. 240.000 zł. Wykonanie
remontu uzależnione byłoby od:
- uzyskania opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie
technicznym budynku,
- uzyskania zgody konserwatora zabytków na położenie blachodachówki,
- wpisania do hipoteki nieruchomości kosztów prac remontowych.
Za wykonaniem remontu w/w budynku przemawia jego stan techniczny oraz położenie w
centrum miasta. Burmistrz podkreślił, że wykonanie remontu w/w budynku możliwe będzie
wyłącznie w przypadku, gdy Gmina pozyska środki spoza budżetu na odbudowę
zniszczonego w pożarze budynku położonego przy ul. Traugutta 23.
Radna Maria Korbal zapytała, czy istnieje kontakt z właścicielami budynku położonego przy
Pl. Teatralnym 3 ?
Prezes TBS Anna Krysiak poinformowała, że nie ma kontaktu z właścicielami w/w budynku.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że znane są nazwiska właścicieli w/w
budynku i adresy niektórych z nich.
Radna Anna Bochenek stwierdziła, że po wykonaniu remontu w/w budynku przez Gminę
znajdą się jego właściciele.
Radna Jolanta Wałachowska stwierdziła, że propozycja przedstawiona powyżej przez
Burmistrza jest odpowiedzią na wnioski radnych dotyczące poprawy estetyki tej części
miasta.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie odnośnie
wydania opinii w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych budynku
położonego przy Pl. Teatralnym 3 (w zakresie remontu dachu, wymiany kominów i
odnowienia elewacji – koszt ok. 240.000 zł.), będącego w administracji zleconej Gminy,
wykonywanej przez TBS Pułtusk Sp. z o. o. w Pułtusku:
− za propozycją przedstawioną przez Burmistrza głosował
– 1 radny
− przeciw
– 2 radnych
− wstrzymało się od głosu
– 9 radnych
Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali propozycję przedstawioną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą wyrażenia zgody na wykonanie prac
remontowych budynku położonego przy Pl. Teatralnym 3 (w zakresie remontu
dachu, wymiany kominów i odnowienia elewacji – koszt ok. 240.000 zł.),
będącego w administracji zleconej Gminy, wykonywanej przez TBS Pułtusk
Sp. z o. o. w Pułtusku.
Pkt. 9. Stanowisko Komisji w sprawie wyznaczenia linii budowy ogrodzeń wzdłuż rzeki
Narew.
Informację w sprawie wyznaczenia linii budowy ogrodzeń wzdłuż rzeki Narew w aspekcie
rozwiązań prawnych przedstawiła Kierownik GGA Anna Maliszewska (informacja w
załączeniu do niniejszego protokołu).
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia informacji w zakresie wyznaczania linii budowy ogrodzeń wzdłuż rzeki Narew w
aspekcie rozwiązań prawnych:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych
− przeciw
– 0 radnych
− wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię odnośnie informacji w zakresie
wyznaczania linii budowy ogrodzeń wzdłuż rzeki Narew w aspekcie rozwiązań
prawnych.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały – stanowisko w sprawie skargi Pani Mirosławy
Krzyszkowskiej na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy nieuwzględnienia skargi Pani Mirosławy Krzyszkowskiej na
działanie Burmistrza Miasta Pułtusk złożonej w dniu 30 stycznia 2006 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
− za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 11. Sprawy różne.
I.
Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię w sprawie „Kompleksowego
rozwiązania układu komunikacyjnego Powiatu Pułtuskiego w oparciu o drogi krajowe nr:
57, 60, 61, 62 i drogi wojewódzkie nr: 618, 619, 620”, którą przedstawił Burmistrz Miasta
Wojciech Dębski informując, że Powiat zamierza na swój koszt wykonać projekt
modernizacji dróg powiatowych i ubiegać się o środki w ramach ZPORR. Na terenie
Gminy Pułtusk modernizacja objęłaby następujące drogi:
- droga Pułtusk – Gościejewo,
- droga Pułtusk – Bulkowo – Gąsiorowo,
- droga w ul. Grabowej,
- droga Przemiarowo – Gościejewo,
- droga w ul. Tartacznej.
Modernizacja dróg finansowana byłaby w następujący sposób: 85% wyniosłoby
dofinansowanie ze środków ZPORR, 7,5% gminy i 7,5% Powiat. Koszt projektu
modernizacji dróg wyniesie ok. 1.000.000 zł. Jeżeli Gmina udzieli negatywnej
odpowiedzi, Powiat zrezygnuje z wykonania projektu modernizacji dróg położonych na
terenie gminy Pułtusk. Burmistrz podkreślił, że wydanie pozytywnej opinii obciąży Radę
Miejską przyszłej kadencji.
Wiceprzewodniczący Rady Marian Gołąb stwierdził, że nie należy blokować Staroście
możliwości wykonania projektu modernizacji dróg.
Innych uwag nie zgłoszono.
Chcąc umożliwić Powiatowi wykonanie projektu modernizacji dróg, członkowie Komisji
wydali pozytywną opinię, nie składając zobowiązań:
- za pozytywną opinią głosowało
– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
II.
Radny Marek Kędzierski poruszył sprawę budynku budowanego przez firmę Zambet
przy ul. Traugutta. Czy wpłynęły skargi mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej odnośnie zasłaniania budynku Spółdzielni przez nowo
realizowany budynek ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły
skargi w tym zakresie.
III.
Radna Anna Bochenek zwróciła uwagę na wywóz worków ze śmieciami, które gubią
po drodze wywożące pojazdy.
IV.
Radna Maria Korbal zgłosiła następujące sprawy:
1) Czy jest już interpretacja odnośnie ewentualnego zwrotu kosztów poniesionych przez
mieszkańców za przyłącza kanalizacji sanitarnej ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nadal występuje rozbieżność w
interpretacji przepisów prawnych. Ponadto kwestią jest, jakiego okresu miałyby
dotyczyć ewentualne zwroty kosztów.
2) Radna proponowała zabezpieczyć środki w związku z nadaniem imienia Publicznemu
Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w budżecie Publicznego
Gimnazjum Nr 1 są zabezpieczone środki na ten cel.
V.
Radna Róża Krasucka zgłosiła następujące sprawy:
1) Nawiązując do pkt. 8 porządku obrad radna zwróciła uwagę, aby szukać kontaktu z
właścicielami budynku położonego przy Pl. Teatralnym 3 i w miarę możliwości
regulować status prawny. Ponieważ Gmina korzysta z tego rodzaju budynków, więc
powinna zadbać o ich stan techniczny.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w stosunku do 11 budynków nie
jest możliwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, ponieważ przepisy prawa
nie przewidują w tych przypadkach żadnego postępowania.
2) Jaka jest sytuacja odnośnie zabezpieczenia mieszkań dla osób poszkodowanych w
wyniku pożaru budynku położonego przy ul. Traugutta 23 ?
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc – członek Zespołu
ds.Mieszkaniowych poinformował, że Zespół ds. Mieszkaniowych analizował
warunki, jakie zabezpieczono poszkodowanym w pożarze. Niektórzy poszkodowani
mają obecnie lepsze warunki mieszkaniowe, niż przed pożarem.
Prezes TBS Anna Krysiak poinformowała, że większość poszkodowanych
mieszkańców budynku położonego przy ul. Traugutta 23 została zakwaterowana. 3
osoby przebywają w DPS w Ołdakach. Koszt pobytu 1 osoby wynosi 600 zł. za dobę.
TBS jest skłonny zawrzeć korzystniejszą umowę najmu dla w/w osób. Pojawiła się
kwestia zapewnienia zakwaterowania 2 rodzin: dwuosobowej i trzyosobowej.
3) W imieniu mieszkanki ul. Mickiewicza radna prosiła, aby Straż Miejska egzekwowała
posypywanie zaśnieżonych i oblodzonych chodników przed prywatnymi
nieruchomościami.
VI.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Józef Gryc poruszył następujące
sprawy:
1) Czy zostały podjęte działania w sprawie uprzątnięcia terenu po byłej rzeźni przy
ul.Jana Pawła II ?
Komendant Straży Miejskiej Wincenty Bogusz poinformował, że Straż Miejska
kontaktowała się z właścicielem nieruchomości, który zobowiązał się do podjęcia
działań po zakończeniu sezonu zimowego.
2) Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej apelował o udrożnienie odpływu wody
do kratek ściekowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

