Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
w dniu 15 kwietnia 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad pkt.
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie”. Punkt ten zaproponował
omówić po pkt. 8 porządku obrad. Zaproponował również, aby na początku omówić pkt. 3 – 8
ze względu na obecność zainteresowanych osób.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
wprowadzenia zmian do porządku obrad:
- za w/w propozycją głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1
w Pułtusku przy ul. New Britain 1.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2003 r. Zespołu Szkół Nr 1 w
Pułtusku, przy ul. New Britain 1. W skład Zespołu wejdą:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I. Szewińskiej prowadząca obowiązkowe
nauczanie w klasach I – VI,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 prowadzące obowiązkowe nauczanie w klasach I – III.
Obwód szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu stanowią:
1) ulice:
Nasielska, Skłodowskiej, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Warszawska, Kolejowa,
Ogrodowa, Jana Pawła II, Wiśniowa, Słoneczna, Mickiewicza, Górna, Zakolejowa,
Na Skarpie, Widok, Skorupki, Traugutta, 17 Sierpnia, Żwirki i Wigury, Glinki, 3 Maja,
Plac Teatralny, Daszyńskiego, Pod Wróblem, Nowy Rynek, Reformacka, Panny Marii,
Nadwodna, Stare Miasto, Zaułek, Przechodnia, Solna, Flisacka, Sportowa, Sukiennicza,
ks. St. Zielonki, Jeżynowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Komisji Edukacji Narodowej,
Krajewskiego 3A, Kubusia Puchatka, New Britain.
2) miejscowości:
Kacice, Jeżewo, Trzciniec, Kleszewo (część), Olszak, Zakręt.
Obwód szkolny Publicznego Gimnazjum Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu stanowią ulice i
miejscowości wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz dodatkowo: Białowieża, Gromin, Lipniki
Nowe, Moszyn, Boby, Lipa, Chmielewo, Szygówek, Gnojno, Płocochowo, Kokoszka, Lipniki
Stare. Organizację Zespołu określa Statut. Burmistrz przeprowadzi konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie ustawa o systemie oświaty
umożliwia tworzenie zespołów szkół. Przedsięwzięcie to ma służyć sprawniejszemu
funkcjonowaniu szkół. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół zachowają swoją odrębność:
będą funkcjonować odrębne rady pedagogiczne, rady rodziców, samorząd uczniowski, szkoły
będą posiadać odrębne imię. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół będą połączone
administracyjnie – będzie jeden dyrektor zespołu szkół. Uzasadniając projekt uchwały
Burmistrz stwierdził, że obecnie Gmina dokłada środki do subwencji oświatowej. Utworzenie
zespołów szkół pozwoli na racjonalne wydatkowanie środków finansowych oraz na
usprawnienie obsługi finansowej placówek oświatowych. Obsługę finansową będą prowadzić
poszczególne szkoły. W wyniku utworzenia zespołów szkół Gmina otrzyma większą kwotę
subwencji oświatowej. Obecnie liczba dzieci zmniejsza się. Gdyby w tej sytuacji nie powstały
zespoły szkół zaistniałaby konieczność zwolnień wielu nauczycieli. Natomiast po utworzeniu
zespołów szkół będzie możliwość przesunięć nauczycieli między szkołami w ramach zespołu

szkół. Utworzenie zespołów szkół wprowadzi oszczędności, natomiast nie będzie miało
negatywnego wpływu na proces dydaktyczny. Jest to dobre rozwiązanie dla finansów Gminy,
dla nauczycieli i uczniów. Powołanie zespołów szkół spowoduje bardziej racjonalne
wydatkowanie środków w oświacie. Burmistrz odczytał opinie rad pedagogicznych
zainteresowanych szkół w sprawie projektu aktu założycielskiego zespołów szkół:
1) negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4,
2) pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 2,
3) pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 3,
4) negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z
uzasadnieniem, w którym stwierdzono, iż:
- nie przedstawiono celowości utworzenia zespołu szkół i aspektów
ekonomicznych oraz przesłanek wychowawczych i dydaktycznych;
- projekt aktu założycielskiego nie określa zakresu działania zespołu szkół;
- projekt aktu założycielskiego nie określa zasad zarządzania;
- projekt statutu zespołu szkół nie określa schematu organizacyjnego.
Ustosunkowując się do opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i jej
uzasadnienia Burmistrz stwierdził, że nie przedstawiono przesłanek wychowawczych i
dydaktycznych, ponieważ nie ulegnie zmianie proces wychowawczy i dydaktyczny. Projekt
aktu założycielskiego w zakresie działania zespołu szkół wskazuje wyłącznie na zajęcia
obowiązkowe, ponieważ nieobowiązkowe mogą być prowadzone, ale nie muszą. Projekt aktu
założycielskiego nie określa zasad zarządzania zespołem szkół, ponieważ zasady te określa
ustawa o systemie oświaty. Statut nie określa schematu organizacyjnego zespołu szkół,
ponieważ nie ma takiego wymogu. Utworzenie zespołów szkół nie dotyka uczniów i ich
rodziców.
Radna Elżbieta Iwanowska zaproponowała, aby zmienić numer Zespołu Szkół Nr 1 nadając
mu Nr 4.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że jeżeli będzie to możliwe, taka
numeracja zostanie nadana.
Radna Maria Korbal zapytała, czy są inne argumenty za utworzeniem zespołów szkół poza
przedstawionymi przez Burmistrza na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ?
Radny Sławomir Krysiak zapytał, czy szkoły podstawowe, które wejdą w skład Zespołu
Szkół, zostaną zlikwidowane ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że nie ma takiego zagrożenia.
Burmistrz poinformował również, że utworzenie zespołu szkół nie dotyka uczniów,
nauczycieli i procesu dydaktycznego.
Radna Elżbieta Iwanowska stwierdziła, że jest przeciwna dużym szkołom. Radna stwierdziła
również, że można dostrzec 3 aspekty tej sprawy: 1) polityczny – odejście od reformy rządów
prawicowych, 2) ekonomiczny – dążenie do oszczędności, 3) społeczny – utrata pracy przez
wiele osób – nauczycieli i pracowników obsługi. Radna zapytała, czy w ocenie Burmistrza
duże szkoły sprzyjają procesowi dydaktycznemu ? Radna zapytała, ilu pracowników oświaty
zostanie zwolnionych – nauczycieli i pracowników obsługi ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że proces dydaktyczny lepiej jest realizowany
w małych szkołach. Jednak utworzenie zespołów szkół nie dotknie dzieci i procesu
dydaktycznego. Nauka będzie odbywać się w sposób, jak dotychczas. Odnośnie ewentualnych
zwolnień pracowników oświaty Burmistrz poinformował, że pracownikom Referatu Oświaty
zmieni się sposób zatrudnienia. Obecnie w Referacie Oświaty zatrudnionych jest 7 osób.
Zatrudnienie zmniejszy się o 1 osobę, która przechodzi na emeryturę. Burmistrz stwierdził, że
likwidacja ZOSiP zapoczątkowała zmiany w oświacie. Obsługa finansowa oświaty jest
niezgodna z ustawą o finansach publicznych. Burmistrz poinformował, że nie zajdą radykalne
zmiany w sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy Pułtusk. Po utworzeniu zespołów szkół

będzie możliwość przesunięć nauczycieli między szkołami w ramach zespołu szkół. Odnośnie
planowanych zwolnień pracowników oświaty i pracowników administracji Burmistrz
poinformował, że w kwestii tej będą decydować dyrektorzy zespołów szkół, którzy zostaną
wyłonieni w konkursie. Utworzenie zespołów szkół nie jest przedsięwzięciem zmierzającym
do radykalnych zwolnień nauczycieli i pracowników administracji. Burmistrz stwierdził, że
niektóre szkoły nie ponoszą wszystkich kosztów funkcjonowania, np. kosztów utrzymania
budynku. Ma to miejsce wtedy, gdy dwie szkoły znajdują się w jednym budynku – wówczas
tylko jedna szkoła ponosi koszty utrzymania budynku.
Ponadto Skarbnik Miasta Irena Godlewska wyjaśniła, że nieprawidłowość w obsłudze
finansowej oświaty polega na tym, iż prowadzi ją Wydz. Budżetu i Finansów. W Gminie nie
może być dwóch głównych księgowych. Natomiast w poszczególnych placówkach
oświatowych będzie możliwość zatrudnienia głównego księgowego.
Radna Róża Krasucka zapytała, jakie będą oszczędności z tytułu utworzenia zespołów szkół ?
Radna zapytała również, czy występowały problemy z zarządzaniem oświatą ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w obecnym układzie nie ma możliwości
przeprowadzenia analizy finansowej poszczególnych placówek oświatowych. Budżety
niektórych szkół są obciążone kosztami utrzymania budynku. Burmistrz poinformował
również, że będą zaoszczędzone środki z tytułu likwidacji dwóch etatów dyrektorskich.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że reforma oświaty w 1999 r.
miała na celu rozdzielenie szkół podstawowych od gimnazjów poprzez umieszczenie tych
dwóch typów szkół w oddzielnych budynkach. Podjęcie tej uchwały zamknie drogę do
realizacji powyższej idei. W Gminie była w 1999 r. i jeszcze jest możliwość umieszczenia w
oddzielnych budynkach szkół podstawowych i gimnazjów. Wiceprzewodniczący Rady
zapytał, czy Burmistrz rozważał powyższą możliwość ? Wiceprzewodniczący Rady zapytał
również, kto jest autorem tego projektu uchwały ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że powyższy projekt uchwały był
opracowywany i konsultowany z wieloma osobami. W 1999 r. dokonana została analiza sieci
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pułtusk. W wyniku przeprowadzonej
analizy ówczesny Zastępca Burmistrza Wojciech Gregorczyk przedstawił jedyną możliwą do
wprowadzenia sieć szkół podstawowych i gimnazjów w gminie.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że wówczas przedstawione zostały 4 warianty sieci szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pułtusk. Radni SLD opowiedzieli się za
wariantem zakładającym likwidację SP Nr 4.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że utworzenie zespołów szkół nie jest dobrym rozwiązaniem
na szukanie oszczędności. Oszczędności należy szukać nie tylko w oświacie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że oszczędności nie są dokonywane wyłącznie
w oświacie. Również w Urzędzie Miejskim wprowadzane są oszczędności, np. w wyniku
renegocjacji umowy z Telekomunikacją zostaną zmniejszone koszty opłat za korzystanie z
telefonów.
Radny Sławomir Krysiak odczytał fragment protokołu z Sesji Rady Miejskiej
w dniu 25 lutego 1999 r., gdzie radni: Roman Dukalski i Maria Korbal opowiedzieli się za
wariantem zakładającym likwidację SP Nr 4. Natomiast rządząca koalicja opowiedziała się za
wariantem przewidującym likwidację SP Nr 1.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że sposób, w jaki ustalono sieć szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pułtusk był niechlubną kartą w dziejach
samorządu.
Burmistrz przedstawił propozycje zmian do projektu uchwały proponując, aby wykreślić § 4:
„Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza odrębności rad pedagogicznych,
rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą
obowiązującą od 1 września 2003 r.”

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z propozycją Burmistrza, aby w projekcie
uchwały wykreślić § 4: „Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza
odrębności rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz
w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 3 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2
w Pułtusku przy ul. Polnej 7.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2003 r. Zespołu Szkół Nr 2 w
Pułtusku, przy ul. Polnej 7. W skład Zespołu wejdą:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. H. Sucharskiego prowadząca obowiązkowe
nauczanie w klasach I – VI,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II prowadzące obowiązkowe nauczanie
w klasach I – III.
Obwód szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu stanowią:
1) ulice:
Akacjowa, Bartodziejska, Batorego, Brzozowa, Butrymowicza, Ciołka, Giżyckiego,
Gajkowicza, Grabowa, Jaśminowa, Hornowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Koczary,
Konopki, Konwaliowa, Leszczynowa, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa,
Madalińskiego, Malinowa, Nadnarwiańska, Noskowskiego, Ossolińskiego, Piaskowa,
Polna, Popławska, Poziomkowa, Sarbiewskiego, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa,
Suleja, Świerkowa, Tartaczna, Traczy, Tarnowskiego, Ustronna, Uzdrowiskowa, Wąska,
Wesoła, Wędkarska, Wiklinowa, Makowa, I. Paderewskiego, Kryształowa, Bursztynowa,
Św. A. Boboli, Graniczna, Wrzosowa, Wyszkowska, J. Wujka, Zalewowa, Żabia,
Tulipanowa, Chabrowa, Cedrowa, Jarzębinowa, Cisowa, Bukowa.
2) miejscowości:
Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew.
Obwód szkolny Publicznego Gimnazjum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu stanowią ulice i
miejscowości wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2. Organizację Zespołu określa Statut. Burmistrz
przeprowadzi konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby w projekcie uchwały wykreślić § 4:
„Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza odrębności rad pedagogicznych,
rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą
obowiązującą od 1 września 2003 r.”
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z propozycją Burmistrza, aby w projekcie
uchwały wykreślić § 4: „Połączenie szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza
odrębności rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich tych placówek” oraz
w § 8 wykreślić wyrazy: „z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/84/99 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów. Sieć publicznych szkół podstawowych stanowią:
1) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr2 im. mjr H. Sucharskiego z filią w Grabówcu,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku,
ul. Tysiąclecia 14,
3) Zespół Szkół Nr 1 w Pułtusku, ul. New Britain 1 – Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4 im. I. Szewińskiej,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie,
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie – Publiczna Szkoła
Podstawowa,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach”.
Sieć publicznych gimnazjów stanowią:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 5,
2) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 – Publiczne Gimnazjum Nr 2
im. Jana Pawła II,
3) Zespół Szkół Nr 1 w Pułtusku, ul. New Britain 1 – Publiczne Gimnazjum Nr3,
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie – Publiczne Gimnazjum”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale polegających na wykreśleniu w § 1
wyrazów: „z Oddziałem Zamiejscowym w Przemiarowie”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował, aby w § 1 projektu uchwały dodać zapis,
iż tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w
Pułtusku przy ul. New Britain 1”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z propozycją zgłoszoną przez Burmistrza,
aby w § 1 dodać zapis, iż tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie założenia
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku przy ul. New Britain 1”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii w Moszynie – Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Filii w Moszynie – Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 14. Uczniom
likwidowanej filii zostanie zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole

Podstawowej Nr 3 w Pułtusku. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej filii
będzie stanowić, jak dotychczas, mienie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego
w Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r. Oddziału Zamiejscowego w
Przemiarowie – Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain 1. Uczniom
likwidowanego Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie zostanie zapewniona możliwość
kontynuowania nauki w utworzonym z dniem 1 września 2003 r. Publicznym Gimnazjum w
składzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2002 rok.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2002 rok omówiła Skarbnik Miasta
Irena Godlewska informując, że wykonanie dochodów zostało wykonane w 92,6%, a wydatki
wykonano w 92,5%.
Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania w/w sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Burmistrza za 2002
rok.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski omówił sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego i
Burmistrza za 2002 rok.
Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania w/w sprawozdania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Pkt. 8A. Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy przeniesień wydatków w związku z dokonaniem podziału środków
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programów
profilaktyki przeciwalkoholowej na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Projekt uchwały

dotyczy przekazania dotacji dla ZHP na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środków
funduszu przeciwalkoholowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 8 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 9. Sprawy różne.
I.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na sesji będzie przedstawiony
projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
II.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska zaproponowała, aby na następnym
posiedzeniu Komisji omówić tematy:
1) informacja Prezesów Klubów Sportowych nt. działalności tych Klubów,
2) przygotowanie miasta do sezonu letniego.
III.
Radna Maria Korbal prosiła o wniesienie na najbliższe posiedzenie Komisji sprawy
dotyczącej obsługi finansowej oświaty (przygotować dokumentację, wyliczenia,
przedstawić formę obsługi finansowej szkół i przedszkoli).
IV.
Radny Janusz Pawlak prosił o naprawę nawierzchni drogi (zapadnięcie asfaltu) na
ul. Piaskowej przy kratce ściekowej, która stanowi zagrożenie dla pojazdów.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

