Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
w dniu 7 lutego 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału
Zamiejscowego w Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain
14.
Projekt uchwały dot. wyrażenia zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Oddziału
Zamiejscowego w Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain
14. Projekt uchwały dot. również zapewnienia uczniom likwidowanego Oddziału
Zamiejscowego w Przemiarowie możliwość kontynuowania nauki w Publicznym Gimnazjum
Nr 3 w Pułtusku. Projekt uchwały dot. również zobowiązania Burmistrza Pułtuska do
zawiadomienia rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze i
przyczynach likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum
Nr 3 w Pułtusku.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że z dniem 1 września br. Znika z ustawy
pojęcie „oddział zamiejscowy”. Kwestią jest, czy należy przeprowadzić całą procedurę
likwidacji szkoły. Uzasadnione jest przeprowadzenie całej procedury likwidacji. Traci rację
bytu oddział zamiejscowy. Są 3 możliwości rozwiązania sprawy dalszej nauki dzieci z filii w
Przemiarowie: 1) dzieci będą uczyć się w szkole macierzystej, 2) utworzenie zespołu
przedszkolno – szkolno – gimnazjalnego w budynku filii (duży koszt dostosowania budynku
do potrzeb gimnazjum), 3) utworzenie samodzielnego gimnazjum w Przemiarowie (trudno
byłoby uzyskać zgodę Kuratorium, ponieważ obwód szkolny musi liczyć co najmniej 150
uczniów). Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Rodzice zgłosili propozycję utworzenia
zespołu szkolnego (przedszkolno – szkolno – gimnazjalnego) na bazie mieszkań znajdujących
się w budynku szkoły. Należałoby ocenić, jakie są potrzeby w zakresie remontu, jaka jest
procedura związana z powołaniem takiej szkoły oraz rozwiązać sprawę zapewnienia kadry
nauczycielskiej. W związku z tym, że nie jest przesądzone, gdzie będą uczyć się dzieci –
Burmistrz zaproponował, aby z projektu uchwały wykreślić w § 1 ust. 2: „Zapewnia się
uczniom likwidowanego Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie możliwość
kontynuowania nauki w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku”.
Radna Maria Korbal poinformowała, że otrzymała informację z MEN, iż nie ma potrzeby
podejmowania uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w
Przemiarowie, ponieważ jest likwidowany z mocy ustawy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że bezpieczniej jest podjąć uchwałę w tej
sprawie. Ustawa o systemie oświaty nie reguluje sposobu likwidacji szkoły, jeżeli zostanie
ona zlikwidowana z mocy ustawy.
Radna Maria Korbal zaproponowała, aby dziś nie opiniować tego projektu uchwały. Radna
zaproponowała również, aby wystąpić do MEN o interpretację w tej sprawie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że nie ma konieczności podejmowania
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie, ale
niepodjęcie tej uchwały uniemożliwi utworzenie nowej szkoły.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra zwrócił uwagę, że tworzenie nowej szkoły musi iść
dwutorowo – łącznie z likwidacja szkoły.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż rodzice chcą, aby w
Przemiarowie funkcjonowało gimnazjum. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie jest bezpieczniejsze dla społeczności Przemiarowa,

ponieważ w procesie likwidacji będzie brać udział nadzór oświaty, który liczy się z
wnioskami społeczności. Zamiar likwidacji szkoły nie przesądza, gdzie będą uczyć się dzieci.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały (bez ust. 2 w § 1 projektu uchwały):
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 4 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Moszynie –
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 14.
Projekt uchwały dot. wyrażenia zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Filii w
Moszynie – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku, ul.
Tysiąclecia 14. Projekt uchwały dot. również zapewnienia uczniom likwidowanej filii
możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku. Mienie
znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej filii stanowi, jak dotychczas, mienie Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku. Projekt uchwały dot. również zobowiązania
Burmistrza Pułtuska do zawiadomienia rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty
o zamiarze i przyczynach likwidacji Filii Moszyn – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Pułtusku oraz do wystąpienia o uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty na
zlikwidowanie filii.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że dzieci w filii w Moszynie już się nie
uczą – dzieci uczą się w Szkole Podstawowej Nr 3. Budynek szkoły został wyłączony z
użytku ze względu na zły stan techniczny.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/171/99 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół
publicznych.
Projekt uchwały dot. wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr XII/171/99 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych, zmienionym uchwałą nr XXIX/426/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku z
dnia 26 kwietnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany – pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznego gimnazjum
o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje na każdego ucznia w wysokości kwoty
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pułtusk.
Dotacja dla oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej przysługuje na
każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Pułtusk wydatków
bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.”
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

-

za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/29/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały dot. wprowadzenia zmian w uchwale nr III/29/2002 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych – w
załączniku nr 1:
1) w pkt. 2 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.100,00”,
2) w pkt. 2 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.500,00”,
3) w pkt. 2 przy literze c) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.600,00”,
4) w pkt. 2 przy literze d) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 1.900,00”,
5) w pkt. 3 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.100,00”,
6) w pkt. 3 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.500,00”,
7) w pkt. 3 przy literze c) dodaje się ,,– o liczbie osi cztery i więcej – 1.600,00”,
8) w pkt. 3 przy literze d) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 1.900,00”,
9) w pkt. 5 przy literze f) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 1.930,00”,
10) w pkt. 6 przy literze f) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 2.260,00”,
11) w pkt. 8 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 570,00”,
12) w pkt. 8 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 570,00”,
13) w pkt. 8 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 650,00”,
14) w pkt. 8 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 650,00”,
15) w pkt. 8 przy literze d) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 950,00”,
16) w pkt. 8 przy literze e) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 995,00”,
17) w pkt. 9 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 570,00”,
18) w pkt. 9 przy literze a) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 570,00”,
19) w pkt. 9 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi dwie – 650,00”,
20) w pkt. 9 przy literze b) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 650,00”,
21) w pkt. 9 przy literze d) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 950,00”,
22) w pkt. 9 przy literze e) dodaje się ,,– o liczbie osi trzy – 995,00”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
Projekt uchwały dot. uchwalenia przychodów (na kwotę 81.000 zł) i wydatków (na kwotę
132.900 zł.) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nowy załącznik uwzględnia wnioski o
dofinansowanie przyłączy gazowych dla wspólnot mieszkaniowych – dlatego zostały
zmniejszone środki na kanalizację sanitarną o kwotę 14.035 zł.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dot. uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk.
Komisja nie opiniowała powyższego projektu uchwały, ponieważ projekt Statutu w wersji
przedstawionej radnym będzie przeanalizowany przez kluby radnych. Ewentualne uwagi
poszczególne kluby zgłoszą na sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak
Godz. 15.00.

