Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 19 października 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
66.693zł., aktualizacji załącznika „Przychody i wydatki środków specjalnych” oraz
aktualizacji załączników inwestycyjnych. Projekt uchwały dotyczy również dokonania
przeniesień wydatków na łączną kwotę 250.397,42 zł. w następujący sposób:
1) kwotę 199.397,42 zł. zaplanowaną w dz. 600 „Transport” rozdz. 60016 „Drogi gminne”
§6050 „Wydatki inwestycyjne” proponuje się przeznaczyć:
- 59.397,42 zł. na inwestycję pn. „Modernizacja drogi gminnej Moszyn – Gromin”
realizowaną z udziałem środków z programu SAPARD,
- 40.000 zł. na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
- 100.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
2) kwotę 31.000 zł. zaplanowaną w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 2830 „Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych” proponuje się przeznaczyć na wydatki w dz. 851
„Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § „Zakup usług
pozostałych” – m. in. na dożywianie dzieci w świetlicy prowadzonej przez parafię
Św.Józefa,
3) kwotę 20.000 zł. zaplanowaną w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110
„Gimnazja” § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe w Publicznym Gimnazjum Nr 2.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że wraz z materiałami na sesję radni
otrzymają poprawiony projekt uchwały w związku z koniecznością zwiększenia dochodów i
wydatków budżetu oświaty, ponieważ brakuje środków na płace w miesiącu listopadzie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że pod koniec roku powtarza się problem
finansów oświaty. Problem ten uda się rozwiązać poprzez dokonanie przesunięć w budżecie.
Burmistrz zwrócił uwagę, że w związku z awansem zawodowym wielu nauczycieli,
konieczne było podwyższenie ich wynagrodzeń, jednak środki z subwencji oświatowej nie są
adekwatne do wydatków w oświacie.
Radny Zbigniew Owsiewski stwierdził, że dyrektorzy placówek oświatowych znali budżet i
jeżeli brakuje im środków, to znaczy, że niewłaściwie gospodarowali przyznanymi im
środkami. Radny zwrócił uwagę, że problem ten powtarza się co roku. Nie jest prawidłowe, iż
zaczyna już brakować środków w oświacie.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy zmniejszyły się koszty ponoszone na oświatę w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, o ile ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że koszty ponoszone na oświatę w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy zmniejszyły się o 10 zł. Zmniejszenie kosztów
ponoszonych na oświatę wiąże się głównie z utworzeniem rezerwy budżetowej.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych

-

wstrzymało się od głosu

– 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/183/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
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minneg
o Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. o kwotę
29.000 zł.
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliana Waleśkiewicz poinformowała, że w kwocie 29.000 zł.
mieszczą się środki pochodzące z wydatków niewygasających (24.000 zł.), które nie zostały
wydatkowane w terminie do dnia 30 września 2004 r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i
zwolnień od podatku.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od
podatku polegającej na dodaniu zapisu w § 2, iż zwalnia się z podatku od nieruchomości
budowle przepompowni oraz grunty, na których usytuowane są przepompownie, służące do
zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gminy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował zdjąć powyższy punkt z porządku obrad ze
względu na to, iż przepompownie stanowią element wałów, które są zwolnione z podatku od
nieruchomości ustawowo.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury
w Pułtusku oraz nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor MDK Izabela Ptak.
Projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy MDK na Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w
Pułtusku oraz nadania mu Statutu.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że należy rozważyć możliwość rozszerzenia zasięgu
działania Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki na powiat pułtuski ze względu na to, iż w
niektórych gminach powiatu pułtuskiego zostały zlikwidowane ośrodki kultury. Do tego
przedsięwzięcia należałoby przekonać również Radę Powiatu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że rozszerzenie zasięgu działania Miejskiego
Centrum Kultury i Sztuki na powiat pułtuski wiązałoby się ze znacznymi kosztami.
Możliwości finansowe MDK są ograniczone. Zadaniem Gminy Pułtusk nie jest prowadzenie
działalności kulturalnej na terenie innych gmin. Wykonywanie zadań innych jednostek
samorządu terytorialnego powinno odbywać się na wniosek zainteresowanej jednostki
samorządu terytorialnego. Obecne warunki finansowe MDK uniemożliwiają prowadzenie
działalności kulturalnej na terenie powiatu pułtuskiego. Również pod względem formalnym
nie jest możliwe rozwiązanie, o którym mówił radny Janusz Pawlak, ponieważ w budżecie
Powiatu nie ma środków na kulturę.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego.

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/1/04 z
dnia 1 października 2004 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały nr XXII/248/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do
wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu gminy Pułtusk oraz
przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Projekt uchwały dotyczy również upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do wniesienia
skargi.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt uchwały wiąże się z
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego dot. uchwały nr XXII/248/2004
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań
zmierzających do wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu gminy
Pułtusk oraz przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, w którym Wojewoda stwierdził nieważność § 3 w/w uchwały argumentując,
iż Rada Miejska nie wyraziła opinii w sprawie projektu opracowania I etapu Planu Ochrony
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na spotkaniu Przewodniczącego Rady z
Wiceprzewodniczącymi Rady, Przewodniczącymi Komisji oraz Przewodniczącymi Klubów
Radnych ustalono, iż zostanie wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 14 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Sprawy różne.
I.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk przedstawił pismo
Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w sprawie przeprowadzenia kwesty
na renowację nagrobków na cmentarzu Św. Krzyża w Pułtusku w dniach 29 października
– 2 listopada 2004 r. Jednocześnie prosił radnych o zgłaszanie się do Dyrektor Muzeum
Regionalnego w celu uczestnictwa w kweście.
II.
Radna Maria Korbal poruszyła problem drzew i gałęzi na I cmentarzu, które zagrażają
pomnikom. Radna prosiła o podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
odwiedzającym cmentarz oraz pomnikom znajdującym się na cmentarzu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że służby miejskie nie posiadają
wykwalifikowanych pracowników do przeprowadzenia tego rodzaju prac. W powyższej
sprawie Burmistrz przeprowadzi rozmowę z proboszczem administrującym ten cmentarz.
III.
Radny Janusz Pawlak poruszył sprawę zaśmiecenia wału – od mostu Wyszkowskiego
do lasu. Radny prosił o uprzątnięcie tego terenu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

