Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 6 listopada 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta
Wałachowska.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku na lata 2003 – 2005.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy plan modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będzie realizowany, jeżeli zostanie przyjęty wariant podwyżki stawek za
wodę i odprowadzanie ścieków bez zysku ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że istnieje realna możliwość wykonania
planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Natomiast jeżeli stawki za
wodę pozostaną na dotychczasowym poziomie konieczna będzie modyfikacja tego planu.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 5 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Pułtusk zawartych we
wniosku PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku. Taryfy będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004 r.
do dnia 31 grudnia 2004 r.
Dyrektor PWiK poinformował, że obecnie będzie obowiązywać jedna taryfa dla gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych. Ta sama taryfa będzie obowiązywać w mieście i na
terenach wiejskich.
We wniosku PWiK zawarł dwa warianty w/w taryf:
1) wariant I – przewiduje zysk w wysokości 2%:
- stawka za wodę
– 1,90 zł.,
- stawka za odprowadzanie ścieków – 3,10 zł.
2) wariant II – nie przewiduje zysku:
- stawka za wodę
– 1,87 zł.,
- stawka za odprowadzanie ścieków – 3,06 zł.
Dyrektor PWiK przypomniał aktualnie obowiązujące stawki, które obowiązują od 2 lat:
- stawka za wodę
– 1,75 zł.,
- stawka za odprowadzanie ścieków – 2,90 zł.
Dyrektor PWiK zwrócił uwagę na wzrost kosztów związanych z produkcją wody i
odprowadzaniem ścieków.

Radny Józef Gryc zapytał, jakie skutki będzie miała podwyżka stawek za wodę i ścieki dla 4
– osobowej rodziny ? Radny prosił o przedstawienie informacji w tym zakresie dla dwóch
wariantów.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że podwyżka stawek za wodę i
odprowadzanie ścieków będzie miała następujące skutki dla 4 – osobowej rodziny, która
miesięcznie zużywa 16 m3 wody:
- w przypadku I wariantu podwyżka wyniesie 5,60 zł. miesięcznie,
- w przypadku II wariantu podwyżka wyniesie 4,48 zł. miesięcznie.
Radny Andrzej Gurgielewicz poinformował, że na wczorajszym wspólnym posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej został
przyjęty wniosek radnego Wojciecha Chodkowskiego, aby stawki opłat za dostarczoną wodę i
odprowadzone ścieki pozostawić na dotychczasowym poziomie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że obecnie nie jest możliwe
zróżnicowanie stawek za wodę i odprowadzanie ścieków dla terenów wiejskich i terenów
miejskich.
Radny Józef Gryc zgłosił wniosek, aby przyjąć wariant II (bez zysku) przedstawiony we
wniosku PWiK stawek za wodę i odprowadzanie ścieków, tj. woda – 1,87 zł., ścieki – 3,06 zł.
Uzasadniając swój wniosek radny stwierdził, że koszty produkcji rosną. Konieczne jest
również ujednolicenie stawek za wodę i odprowadzanie ścieków dla terenów wiejskich i
terenów miejskich.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że na wczorajszych posiedzeniach
Komisji w głosowaniu poparł wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Chodkowskiego,
aby stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostawić na dotychczasowym
poziomie. W związku z tym w głosowaniu nad wnioskiem radnego Józefa Gryca, aby przyjąć
wariant II (bez zysku) – wstrzyma się od głosu.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska w pierwszej kolejności
zarządziła głosowanie wniosku radnego Józefa Gryca, aby przyjąć wariant II (bez zysku)
przedstawiony we wniosku PWiK stawek za wodę i odprowadzanie ścieków, tj. woda –
1,87zł., ścieki – 3,06 zł.:
- za wnioskiem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 5 radnych
Wniosek został przyjęty.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
60.145zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały ulegnie zmianie ze
względu na potrzebę przeznaczenia środków w wysokości 150 – 200 tys. zł. dla oświaty
(zmiana ta dotyczyć będzie załącznika nr 4 do projektu uchwały) oraz zdjęcia 10.000 zł. z
dotacji dla „Świtu”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 7 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych
położonych w mieście Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. 27/7 o pow. 0,0128 ha i nr ewid. 27/8 o pow. 0,0858ha,
obr. 19 miasta Pułtusk, KW nr 23994 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku za cenę nie
niższą niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca
29.445,00 zł. Sprzedaż odbędzie się z zastosowaniem bonifikaty. Na poczet ceny
nieruchomości gruntowej zostanie zaliczona kwota równa wartości prawa
użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę
majątkowego, wynosząca 22.952,00zł.
2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. 104/10, 101/3, 88/8 o pow. 0,3135 ha, obr. 19 miasta
Pułtusk, KW nr 27431 na rzecz jej użytkownika wieczystego Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Pułtusku za cenę nie niższą niż jej
wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca 95.398,00 zł.
Sprzedaż odbędzie się z zastosowaniem bonifikaty. Na poczet ceny nieruchomości
gruntowej zostanie zaliczona kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego
tej nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosząca
76.031,00zł.
Burmistrz poinformował, że podjęcie powyższej uchwały pozwoli uregulować stan prawny
gruntów, na których znajdują się budynki Spółdzielni Mieszkaniowej. W projekcie uchwały
proponuje się, aby sprzedaży tych gruntów dokonać z zastosowaniem bonifikaty w wysokości
20%. Bonifikata została określona w takiej wysokości, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa mogła
dokonać uwłaszczenia niskim nakładem środków, bez dopłaty ze strony Gminy. W ten sposób
Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie miała możliwość nabycia prawa własności gruntów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały – z zastosowaniem bonifikaty 20%:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały – akceptując bonifikatę 20%.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Wąskiej.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością Grzegorza Jaworskiego, obr. 28 miasta Pułtusk,
stanowiącej działkę nr ewid. 81/1, pow. 0,0011 ha, KW nr 26950 za cenę ustaloną w drodze
negocjacji, obejmującą wartość gruntu wraz z naniesieniami i nasadzeniami znajdującymi się
na gruncie, wynoszącą 220 zł. Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte
zobowiązania wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia liczby licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką przeznaczonych do wydania w roku 2004 – 35 licencji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat targowych na terenie miasta
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia z dniem 1 stycznia 2004 r. dziennych stawek opłaty
targowej na terenie miasta Pułtusk w następujących wysokościach:
1) dla targowiska położonego przy ul. Rynek:
- sprzedaż małych ilości z rąk, kosza, wiadra, skrzynki (warzywa, jagody,
grzyby hodowlane, kwiaty ogródkowe, jaja) – 1 zł.,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu:
a) artykułów pochodzenia rolniczego, nieprzetworzonych – 1,10 zł. od
1m2 zajętej powierzchni,
b) innych artykułów – 2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż wyrobów pozostałych – 3,30 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany towar lub
rodzaj prowadzonej usługi – 10 zł.,
- sprzedaż ze straganów kwiatowych – 15 zł.,
2) dla targowiska położonego przy ul. Traugutta:
- sprzedaż małych ilości z rąk, kosza, wiadra, skrzynki (warzywa, jagody,
grzyby hodowlane, kwiaty ogródkowe, jaja) – 1 zł.,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców, warzyw,
środków spożywczych) wyprodukowanych przez producentów we własnych
gospodarstwach rolnych – 1,10 zł. od 1m 2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców, warzyw,
środków spożywczych) przez inne osoby – 2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany towar lub
rodzaj prowadzonej usługi – 15 zł.,
3) dla targowiska położonego przy ul. Mickiewicza:
- Przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie
– 6,60 zł.,
b) cielęta do 6 m – cy
– 1,60 zł.,
c) jałowizna i krowy
– 3,30 zł.,
d) tuczniki
– 1,60 zł.,
e) prosięta, warchlaki i inne nie wymienione wyżej – 0,60 zł.,
- drobny inwentarz żywy (ptactwo, króliki, nutrie itp.) – 2 zł. od każdego
sprzedającego,
- sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość (nasiona, ziarno, bulwy,
korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej):
a) wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.,
b) przyczepy, platformy
– 5 zł.,

c) samochodu dostawczego
– 5 zł.,
d) samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność) – 16 zł.,
e) samochodu ciężarowego z przyczepą
– 24 zł.,
- przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu – 1,60 zł. od
1m2 zajętej powierzchni,
- przy sprzedaży z ręki – 1,60 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
- sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych – 3,30 zł. od 1 m2
zajętej powierzchni,
- sprzedaż artykułów przemysłowych – 3,30 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
4) za prowadzenie handlu w miejscach określonych w indywidualnych zezwoleniach
wydanych przez Burmistrza dla handlu okolicznościowego wprowadza się opłatę 3 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni,
5) za prowadzenie handlu w pozostałych miejscach na terenie gminy Pułtusk – 6 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni,
6) dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki maksymalnej określonej
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na dany rok.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO. Po konsultacjach z
RIO zostały wprowadzone następujące poprawki do projektu uchwały:
1) tytuł projektu uchwały został zmieniony na: „w sprawie targowisk na terenie gminy
Pułtusk” – ze względu na interpretację pojęcia „targowisko”, którym jest każde
miejsce, gdzie prowadzony jest handel;
2) w § 1 dodano ust. 3 i 4 o treści:
„3. Za prowadzenie handlu w pozostałych miejscach na terenie gminy Pułtusk 6,00 zł.
dziennie za 1 m2 zajętej powierzchni.
4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki maksymalnej
określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na dany rok.”
3) w załączniku nr 2 – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy
ul.Traugutta” dodano poz. 2b o treści: „Sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek,
worków itp. (owoców, warzyw, środków spożywczych) przez inne osoby – 2 zł. od
1m2 zajętej powierzchni”
Burmistrz przedstawił poprawki przyjęte do projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej:
a) w załączniku nr 1 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej
obowiązujące na targowisku przy ul. Rynek”:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2. – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych
na placu”:
- „artykułów pochodzenia rolniczego” (wykreślić wyraz „nieprzetworzonych”)
– 1zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- „innych artykułów” – 1,50 zł.
- w poz. 3 – „sprzedaż wyrobów pozostałych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
- w poz. 4 – bez zmian – 10 zł.
- w poz. 5 – bez zmian – 15 zł.
b) w załączniku nr 2 do projektu uchwały – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na
targowisku przy ul. Traugutta”:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2a – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców,
warzyw, środków spożywczych” (wykreślić wyrazy „przez producentów
rolnych”) – 1 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni

-

wykreślić poz. 2b
w poz. 3 – „sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany
towar lub rodzaj prowadzonej usługi” – 15 zł.

c) w załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na
targowisku przy ul. Mickiewicza”:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:
konie
– 6 zł.
cielęta do 6 m – cy
– 2 zł.
jałowizna i krowy
– 3 zł.
tuczniki
– 2 zł.
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 0,50 zł.
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
- w poz. 3 – „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasiona,
ziarno, bulwy, korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej”:
wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.
przyczepy, platformy
– 5 zł.
samochodu dostawczego (żuk, tarpan, itp.)
– 5 zł.
samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność)
– 15 zł.
samochodu ciężarowego z przyczepą
– 25 zł.
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 2 zł. od każdego sprzedającego
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3 zł. od
1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
Radny Józef Gryc zgłosił wniosek, aby w załączniku nr 1 do projektu uchwały – „Stawki
dziennej opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy ul. Rynek” – w poz. 2 „Sprzedaż z
pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” po wyrazach „artykułów
pochodzenia rolniczego” dopisać: „i ogrodniczego (sadzonki, drzewa, krzewy, kwiaty) –
1zł.”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zgłosił poprawkę, aby w załączniku nr 3 do projektu
uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Mickiewicza” w poz. 3 po
wyrazach „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasion, ziarna, bulw, korzeni,
warzyw itp. oraz środków do produkcji rolnej” dopisać: „z”.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z następującymi poprawkami:
1) propozycje przyjęte na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej:
a) w załączniku nr 1 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej
obowiązujące na targowisku przy ul. Rynek”:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2. – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych
na placu”:
- „artykułów pochodzenia rolniczego” (wykreślić wyraz „nieprzetworzonych”)
– 1zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- „innych artykułów” – 1,50 zł.

-

w poz. 3 – „sprzedaż wyrobów pozostałych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
w poz. 4 – bez zmian – 10 zł.
w poz. 5 – bez zmian – 15 zł.

b) w załączniku nr 2 do projektu uchwały – „Stawki opłaty targowej obowiązujące na
targowisku przy ul. Traugutta”:
- w poz. 1 – bez zmian – 1 zł.
- w poz. 2a – „sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. (owoców,
warzyw, środków spożywczych” (wykreślić wyrazy „przez producentów
rolnych”) – 1 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- wykreślić poz. 2b
- w poz. 3 – „sprzedaż ze straganów zadaszonych bez względu na sprzedawany
towar lub rodzaj prowadzonej usługi” – 15 zł.
c) w załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na
targowisku przy ul. Mickiewicza”:
- w poz. 1 – „przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”:
konie
– 6 zł.
cielęta do 6 m – cy
– 2 zł.
jałowizna i krowy
– 3 zł.
tuczniki
– 2 zł.
prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej – 0,50 zł.
- w poz. 2 – bez zmian – 2 zł.
- w poz. 3 – „sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość: nasiona,
ziarno, bulwy, korzenie, warzywa itp. oraz środki do produkcji rolnej”:
wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.
przyczepy, platformy
– 5 zł.
samochodu dostawczego (żuk, tarpan, itp.)
– 5 zł.
samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność)
– 15 zł.
samochodu ciężarowego z przyczepą
– 25 zł.
- w poz. 4 – „przy sprzedaży ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu” –
2 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 5 – „przy sprzedaży z ręki” – 2 zł. od każdego sprzedającego
- w poz. 6 – „sprzedaż wyrobów gastronomicznych, garmażeryjnych” – 3 zł. od
1 m2 zajętej powierzchni
- w poz. 7 – „sprzedaż artykułów przemysłowych” – 3 zł. od 1 m2 zajętej
powierzchni
2) poprawka zgłoszona przez radnego Józefa Gryca, aby w załączniku nr 1 do projektu
uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej obowiązujące na targowisku przy
ul.Rynek” – w poz. 2 „Sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp.
ustawionych na placu” po wyrazach „artykułów pochodzenia rolniczego” dopisać: „i
ogrodniczego (sadzonki, drzewa, krzewy, kwiaty) – 1 zł.”
3) poprawka zgłoszona przez Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego, aby w załączniku
nr 3 do projektu uchwały – „Stawki dziennej opłaty targowej na targowisku przy
ul.Mickiewicza” w poz. 3 po wyrazach „sprzedaż towarów masowych bez względu na
ilość: nasion, ziarna, bulw, korzeni, warzyw itp. oraz środków do produkcji rolnej”
dopisać: „z”.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację
stanowisk na targowisku miejskim przy ul. Rynek oraz za parkowanie samochodu na potrzeby
handlu.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia stawek opłaty za rezerwację jednego stanowiska do handlu
na targowisku przy ul. Rynek w następującej wysokości:
– 44,00 zł.
1) za stanowisko o powierzchni do 8 m2
2) za stanowisko o powierzchni powyżej 8 m2 do 12 m2
– 55,00 zł.
2
3) za stanowisko o powierzchni powyżej 12 m
– 77,00 zł.
4) za stanowisko pod stragan kwiatowy
– 77,00 zł.
5) za stanowisko pod stragan handlowy
– 77,00 zł.
Dla rolników gminy Pułtusk opłaty za rezerwację stanowisk do handlu (poza straganami)
obniża się o 80%.
Brak uiszczenia opłaty za rezerwację w terminie do końca miesiąca poprzedzającego dany
miesiąc jest równoznaczny z rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
Projekt uchwały dotyczy również ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów na
potrzeby handlu na targowisku przy ul. Rynek w następującej wysokości:
a) samochód osobowy
– 5 zł.
b) samochód dostawczy i ciężarowy – 10 zł.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO.
Burmistrz przedstawił poprawki przyjęte do projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej:
1) propozycja radnego Tadeusza Ochtabińskiego, aby § 1 projektu uchwały otrzymał
brzmienie: „Na targowisku przy ul. Rynek i przy ul. Traugutta ustala się opłaty za
rezerwację stanowisk do handlu oraz za parkowanie samochodu na potrzeby handlu w
dni targowe, tj. wtorki, piątki i soboty”
2) propozycja radnego Tadeusza Ochtabińskiego, aby § 6 projektu uchwały otrzymał
brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu:
a) samochód osobowy, dostawczy do 3,5 t. z przyczepą
– 3 zł.
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.
– 10 zł.”
Radny Józef Gryc zgłosił wniosek, aby § 3 otrzymał brzmienie: „Dla rolników i osób
prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Pułtusk
opłaty za rezerwację stanowisk do handlu wymienione w § 2 pkt. 1, 2, 3 obniża się o 80%”.
Radny zgłosił również wniosek, aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu w dni targowe, tj. wtorki,
piątki i soboty następująco:
a) samochód osobowy, dostawczy o całkowitej masie do 3,5 t., przyczepa – 3zł.
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.
– 10zł.”
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska w pierwszej kolejności
zarządziła głosowanie wniosku radnego Józefa Gryca, aby § 3 otrzymał brzmienie: „Dla
rolników i osób prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej na terenie
gminy Pułtusk opłaty za rezerwację stanowisk do handlu wymienione w § 2 pkt. 1, 2, 3
obniża się o 80%”:
- za wnioskiem głosowało
– 8 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Wniosek został przyjęty.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wprowadzić do Regulaminu targowiska
Rynek zapis o treści: „Miejsce zarezerwowane powinno być zajęte do godz. 8.30”.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie
poprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego, aby wprowadzić do
Regulaminu targowiska Rynek zapis o treści: „Miejsce zarezerwowane powinno być zajęte do
godz. 8.30”:
- za taką propozycją głosowało
– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Poprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła
głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z przyjętymi
powyżej poprawkami:
1) propozycja radnego Józefa Gryca, aby § 3 otrzymał brzmienie: „Dla rolników i osób
prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej na terenie
gminy Pułtusk opłaty za rezerwację stanowisk do handlu wymienione w § 2 pkt.
1, 2, 3 obniża się o 80%”
2) propozycja radnego Józefa Gryca, aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
„Ustala się opłatę za parkowanie pojazdów na potrzeby handlu w dni targowe, tj.
wtorki, piątki i soboty następująco:
a) samochód osobowy, dostawczy o całkowitej masie do 3,5 t., przyczepa – 3 zł.
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.
– 10 zł.”
3) propozycja wprowadzenia do Regulaminu targowiska Rynek zapisu o treści: „Miejsce
zarezerwowane powinno być zajęte do godz. 8.30”
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie handlu obwoźnego i obnośnego na terenie
miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia regulaminów targowisk:
1) targowiska położonego przy ul. Rynek,
2) targowiska położonego przy ul. Mickiewicza
3) targowiska położonego przy ul. Traugutta.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został skonsultowany z RIO.
Burmistrz przedstawił poprawki przyjęte do projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Polityki Regionalnej:
1) poprawka dotycząca wykreślenia w § 2 projektu uchwały wyrazów „w dniach przed
świętami”,
2) poprawka, aby § 5 w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Regulamin targowiska
położonego przy Rynku uchwalony przez Radę Miejską w Pułtusku” otrzymał
brzmienie: „Zabrania się na targowisku postoju i parkowania pojazdów niezwiązanych
z handlem w dni targowe, tj. wtorki, piątki i soboty”.
Burmistrz zgłosił poprawkę, aby w § 2 projektu uchwały wykreślić wyrazy „w dniach przed
świętami”.
Radny Józef Gryc prosił o przedstawienie informacji nt. miejsc wyłączonych z handlu –
ujętych w załączniku graficznym nr 1 do regulaminu targowiska przy ul. Rynek.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że osoby prowadzące handel na
targowiskach powinny być poinformowane o podjętej uchwale. Osoby prowadzące handel na
straganach będą miały ok. 1,5 miesiąca na dostosowanie wyglądu straganów do wymogów

określonych w uchwale – ze względu, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Odnośnie strefy
zakazu handlu Burmistrz poinformował, że w poniedziałki, środy, czwartki i niedziele zakaz
handlu będzie obowiązywał na części Rynku od strony Ratusza. Mieszkańcy z terenu gminy
Pułtusk będą prowadzić handel na części Rynku od strony dzwonnicy. Natomiast osoby spoza
terenu gminy Pułtusk będą prowadzić handel na części Rynku od strony Ratusza – w dni
targowe.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zarządziła głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z następującymi poprawkami:
1) poprawka dotycząca wykreślenia w § 2 projektu uchwały wyrazów „w dniach przed
świętami”,
2) poprawka, aby § 5 w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Regulamin targowiska
położonego przy Rynku uchwalony przez Radę Miejską w Pułtusku” otrzymał
brzmienie: „Zabrania się na targowisku postoju i parkowania pojazdów niezwiązanych
z handlem w dni targowe, tj. wtorki, piątki i soboty”:
za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 10. Sprawy różne.
I.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na sesję Rady Miejskiej zostanie
skierowany projekt stanowiska odnośnie poparcia starań samorządu Nowy Dwór Maz. w
sprawie lokalizacji w rejonie Modlina lotniska.
II.
Radny Andrzej Gurgielewicz prosił, aby na sesji Rady Miejskiej była obecna Prezes
TBS.
III.
Radna Maria Korbal zapytała, jakie są plany odnośnie terenu położonego między
Pułtuską Biblioteką Publiczną a Domem Nauczyciela, a szczególnie drogi ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że służby geodezyjne podjęły prace w
celu wydzielenia z tej działki nieruchomości niezabudowanej, która być może zostanie
przeznaczona do sprzedaży. Droga nie jest drogą publiczną, jest to droga zwyczajowa.
IV.
Radna Elżbieta Iwanowska zgłosiła następujące sprawy:
1) Radna prosiła o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Polityki
Społecznej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie.
2) Radna zapytała, kiedy Burmistrz przedstawi projekt budżetu Gminy na 2004 rok ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zmiana ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, iż termin przedstawienia projektu
budżetu został przesunięty do dnia 15 grudnia 2003 r.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak

