Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z Komisją Budżetu i Finansów
w dniu 11 kwietnia 2006 r.
Lista obecności i porządek posiedzenia w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
Andrzej Gurgielewicz.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził dyskusję nad porządkiem obrad.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad następujące
sprawy:
- „Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu w roku budżetowym 2006”,
- „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych”.
Radny Ryszard Befinger zaproponował wnieść do porządku obrad informację nt. sytuacji
osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul. Traugutta 23.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Ochtabiński zaproponował wnieść do
porządku obrad temat: „Stanowisko w sprawie wykupu od wspólnoty pastwiskowej 42 ha
gruntów położonych nad rzeką Narew”.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia zaproponowanych powyżej zmian w porządku
obrad:
- za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 438.189 zł. i
wydatków budżetu Gminy o kwotę 156.277 zł. oraz aktualizacji załączników: „Przychody i
rozchody budżetu Gminy”, „Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata następne”,
„Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, „Plan
zadań z zakresu administracji rządowej” – plan dochodów i plan wydatków.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na sesję zostanie skierowany
zaktualizowany projekt uchwały w związku z planowanym zwrotem części wpłat
wniesionych przez mieszkańców os. Nowaka i „wyspy” na przyłącza kanalizacji sanitarnej
oraz w zakresie załącznika nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi” – w związku z planowanym złożeniem wniosku o pozyskanie
środków strukturalnych na wykonanie remontu strażnicy OSP w Trzcińcu.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2005 rok.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2005 rok omówiła Skarbnik Miasta
Teresa Turek. Poinformowała, że dochody zostały wykonane w 94,15%, wydatki wykonano
w 93,34%, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano w 81,10%.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę na niski % wykonania budżetu Gminy, co
było wynikiem:
- braku wpływu środków z programu SAPARD na kwotę 525.144,87 zł. – obecnie
kwota ta wpłynęła do budżetu Gminy,

-

braku wpływu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej na kwotę 258.392 zł. – obecnie kwota ta wpłynęła do budżetu Gminy,
- niższych od planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości – o kwotę 1.185.468 zł.
Natomiast na poziom wykonania wydatków wpływ miał głównie stopień zaangażowania
środków na realizację inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni gminnej” – z planowanego
zaangażowania 3.000.000 zł. wykonano 900.000 zł.
Burmistrz zwrócił uwagę na bardzo dobry poziom wykonania dochodów z podatków. Udział
Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 127,7%.
Uwag do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pułtusk za 2005 rok nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
Andrzej Gurgielewicz zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
sprawozdania przez członków Komisji Budżetu i Finansów:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa zarządził
głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego sprawozdania przez członków Komisji
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa pozytywnie zaopiniowała
w/w sprawozdanie.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miejską na ustalenie przez pracodawcę
wartości jednego punktu wynagrodzenia w wysokości 5 zł. Wartość punktu obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2006 r. Pracodawca może obniżyć wartość punktu stosownie do możliwości
finansowych zakładu pracy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie wysokość najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę wynosi 554 zł., natomiast wartość jednego punktu
wynosi 4 zł. W projekcie uchwały proponuje się pozostawić wysokość najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę na dotychczasowym poziomie, natomiast wartość
jednego punktu proponuje się ustalić na poziomie 5 zł. Podwyższenie wartości jednego
punktu proponuje się w związku z tym, iż pracownicy niepedagogiczni są na granicy górnej
stawki zaszeregowania.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii w Grabówcu – Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sucharskiego Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. Filii w Grabówcu –
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sucharskiego Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7. Zapewnienie uczniom likwidowanej filii możliwości
kontynuowania nauki nie jest wymagane ze względu na brak uczniów uczących się w w/w
filii. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej filii będzie stanowiło, jak
dotychczas, mienie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Pułtusku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/98/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z
gminami Powiatu Pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska
odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XX/98/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami
Powiatu Pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów
komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej polegającej na dodaniu w § 7
porozumienia komunalnego ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:
„4. Udział gmin do spłat ratalnych zostanie pomniejszony o uzyskane umorzenie pożyczki.
5. Brak umorzenia pożyczki z przyczyn leżących po stronie Gminy Pułtusk pozostawi
uprawnienia pozostałych gmin do wpłacenia udziału pomniejszonego o przewidywane
umorzenie.
6. Wysokość odsetek od udziałów wnoszonych w ratach będzie określana kwartalnie na
podstawie not Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 6. Informacja nt. remontu gminnego zasobu mieszkaniowego.
Pkt. 6A. Informacja nt. sytuacji osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy
ul. Traugutta 23.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność odbudowy budynku
położonego przy ul. Traugutta 23 oraz ewentualna adaptacja budynku po szpitalu zakaźnym
położonym przy ul. Kościuszki na lokale mieszkalne (w przypadku, gdy Rada Powiatu i
Zarząd Powiatu wyrażą zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy udziałów w budynku
położonym przy ul. Kościuszki w zamian za przekazanie na rzecz Powiatu udziału w budynku
szpitala przy ul. Daszyńskiego 2) będą determinować plan remontów zasobu mieszkaniowego
Gminy. Wykonanie powyższych zadań będzie dużym sukcesem Gminy i jednocześnie
znacznym wydatkiem. Na remonty w budżecie Gminy zaplanowana jest kwota 200.000 zł.

Ponadto w budżecie Gminy zaplanowana jest kwota 120.000 zł. na remonty lokali
mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez osoby poszkodowane w pożarze budynku
położonego przy ul. Traugutta 23. Na przeprowadzenie remontów koniecznych ze względu na
bezpieczeństwo osób zamieszkujących lokale mieszkalne potrzebna jest kwota ok. 200.000 zł.
– tyle, ile wynoszą wpływy z najmu lokali użytkowych. Planowane jest dofinansowanie
wymiany 50 szt. okien – nie więcej, niż 2 okna w jednym lokalu mieszkalnym oraz
dofinansowanie wymiany 5 drzwi. Dofinansowanie wyniesie 50% kosztów. Obok odbudowy
zniszczonej w pożarze części budynku położonego przy ul. Traugutta 23 planowane jest
wykonanie remontu sąsiednich klatek w budynku. Odrębną kwestią jest konieczność remontu
budynków będących w administracji zleconej TBS, np. budynku położonego przy
Pl.Teatralnym 3. Koszt remontów budynków będących w administracji zleconej TBS można
oszacować na kwotę ok. 364.000 zł., natomiast gdy Gmina nie zdecyduje się na remont
budynku położonego przy Pl. Teatralnym 3 – koszt remontów w/w budynków wyniesie ok.
260.000 zł. Na remonty podnoszące standard lokali mieszkalnych i wygląd budynków
potrzebna jest kwota ok. 128.208 zł.
Radny Roman Dukalski zapytał, czy rzeczoznawca budowlany ocenił stan techniczny
budynku położonego przy ul. Traugutta 23 ? Czy jest wykonany projekt odbudowy w/w
budynku ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że rzeczoznawca budowlany ocenił stan
techniczny w/w budynku. Odnośnie części środkowej budynku, która uległa zniszczeniu w
wyniku pożaru, rzeczoznawca budowlany stwierdził, że piwnice, strop nad piwnicami i ściany
zewnętrzne mogą być wykorzystane. Ocenę stanu technicznego pozostałej części budynku
rzeczoznawca budowlany pozostawił właścicielowi budynku. TBS podjął działania dotyczące
wyłonienia wykonawcy projektu odbudowy budynku.
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy kwoty, o których mówił powyżej Burmistrz, są
wystarczające ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że kwota 200.000 zł. wystarczy na
wykonanie najpilniejszych remontów oraz wymianę 50 szt. okien. Natomiast na odbudowę
budynku położonego przy ul. Traugutta 23 potrzebna jest kwota ok. 2.000.000 zł.
Radny Ryszard Befinger prosił, aby Burmistrz przedstawił rozliczenie środków
wydatkowanych na mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożaru budynku położonego
przy ul. Traugutta 23. Kto otrzymał pomoc ? Kto przydzielał pomoc ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że informacja nt. pomocy udzielonej
poszkodowanym w pożarze budynku położonego przy ul. Traugutta 23 była przedstawiona na
sesji Rady Miejskiej. Pierwszego dnia osoby poszkodowane otrzymały zasiłki w wysokości
100, 300 i 500 zł. Osoby, które zgłosiły potrzebę wyposażenia w sprzęt do spania, otrzymały
odpowiednie wyposażenie. Odrębną pomoc osoby poszkodowane uzyskały od osób
fizycznych, np. środki zebrane przez Koło Charytatywne działające przy parafii św.Mateusza.
Dwie rodziny otrzymały pomoc w większym zakresie, niż pozostałe, ze względu na to, że w
wyniku pożaru straciły wszystko. Jedna z w/w rodzin ma już mieszkanie docelowe, a druga –
zamieszkuje w dawnej siedzibie ZUK. Rodzinie tej zakupiono niezbędne sprzęty, w tym
meble kuchenne. Poza w/w pomocą każda z rodzin poszkodowanych (z wyjątkiem 3 osób
zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach) otrzymała wyżywienie w barze
„Okruszek” – śniadania, obiady i kolacje. Na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych
Powiat przekazał kwotę 62.000 zł. (1.000 zł. na osobę). Jeszcze przed świętami MOPS
rozdzieli w/w środki. Ponadto Gmina refunduje pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w
Ołdakach (600 zł. miesięcznie za 1 osobę). Pomoc zostanie udzielona również osobom
mieszkającym w klatkach bezpośrednio przylegających do spalonego segmentu. W
momencie, gdy osoby poszkodowane będą zasiedlać lokale mieszkalne również otrzymają

pomoc. Wydatki na pomoc udzieloną mieszkańcom poszkodowanym w pożarze budynku
położonego przy ul. Traugutta 23 są udokumentowane.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Ochtabiński stwierdził, że dobrze, iż
wpływy z najmu lokali użytkowych, które są przeznaczone na remonty, ujęto w budżecie
Gminy. Jak kwota ta została rozdysponowana ? Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
prosił o informację nt. rozwiązania sprawy naliczenia kosztów dostawy ciepła za 2002 rok dla
budynków położonych w kwartale ulic: Rynek, P. Skargi, Al. Polonii.
Radny Ryszard Befinger poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie
funduszu remontowego I budynku TBS, która nie zawiera danych, o które prosił.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że radny otrzyma dane, o które prosił w
interpelacji.
Radny Ryszard Befinger poruszył sprawę wykonania ocieplenia I budynku TBS i jego
remontu.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że współczynnik przenikalności ciepła
ścian zewnętrznych w/w budynku jest wyższy, niż wymagają przepisy. Rzeczoznawca
określił, iż zużycie ciepła w budynku jest niższe, niż wynikające z konieczności zapewnienia
prawidłowej temperatury w budynku. Ocieplenie budynku ma sens, ale nie jest konieczne. W
niektórych lokalach trzeba będzie zainstalować grzejniki o większej powierzchni. Zużycie
gazu w budynku jest niższe, niż dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynku. Sprawę
remontu I budynku TBS należy rozważać w kontekście odbudowy spalonego budynku
położonego przy ul. Traugutta 23. Sprawą priorytetową jest rozwiązanie kwestii osób, które
utraciły mieszkania w wyniku pożaru w/w budynku. Dopiero po rozwiązaniu tej kwestii
można zająć się remontem I budynku TBS.
Odnośnie sprawy naliczenia kosztów dostawy ciepła za 2002 rok dla budynków położonych w
kwartale ulic: Rynek, P. Skargi, Al. Polonii Burmistrz poinformował, że obecnie sprawa ta nie
jest wyjaśniona. Mieszkańcy w/w ulic zostaną poinformowani o podjętych działaniach.
Odnośnie sytuacji osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul.Traugutta23
Dyrektor MOPS Agata Kołakowska poinformowała, że przyznano zasiłki i pomoc rzeczową.
Sytuacja poszczególnych rodzin jest rozpatrywana indywidualnie. W porozumieniu z
poradnią psychologiczną MOPS zaproponował pomoc psychologiczną osobom
poszkodowanym. Z tej formy pomocy skorzystały dwie rodziny.
Sprawy wniesione:
I.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu w roku budżetowym 2006.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLI/481/2006 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku
budżetowym 2006 w zakresie wysokości pożyczki w związku z rozstrzygnięciem
przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
1) Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Boby,
2) Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Płocochowo,
3) Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Przemiarowo.
Wysokość pożyczki wyniesie 292.197 zł.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.

II.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski
Projekt uchwały dotyczy zaliczenia do kategorii dróg gminnych: drogi bez nazwy
równoległej do ul. Harcerskiej, drogi za fortami w ul. Mickiewicza, drogi dojazdowej do
szpitala położonej między ulicami: Tartaczną a Graniczną.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 9 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 0 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
III.
Stanowisko w sprawie wykupu od wspólnoty pastwiskowej 42 ha gruntów położonych
nad rzeką Narew.
Stanowisko dotyczy wykupu od wspólnoty pastwiskowej 42 ha gruntów położonych nad
rzeką Narew.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że odbyło się spotkanie z Zarządem
wspólnoty pastwiskowej. Zarząd stwierdził, że może zbyć na rzecz Gminy Pułtusk w/w
grunty za cenę uzyskaną w przetargu, tj. 420.000 zł. Jeżeli Gmina zdecyduje się na
nabycie w/w gruntów uchwała w tej sprawie powinna być podjęta na najbliższej sesji
Rady Miejskiej, ponieważ wspólnota pastwiskowa chce szybko zbyć w/w tereny.
Kierownik GGA Anna Maliszewska poinformowała, że dla gruntów wspólnot
pastwiskowych nie prowadzi się ksiąg wieczystych. W związku z tym trudno określić,
jakie prawa do władania w/w gruntami ma wspólnota pastwiskowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Ochtabiński stwierdził, że trudno
mówić o rozwoju turystyki na terenie gminy Pułtusk bez dostępu do rzeki. Stanowisko w
powyższej sprawie powinno być przedmiotem obrad Rady Miejskiej na sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że podnoszona przez Zarząd
wspólnoty pastwiskowej kwestia ewentualnej konieczności podjęcia uchwały w sprawie
nabycia w/w gruntów już na najbliższej sesji Rady Miejskiej wygląda na próbę
wyłudzenia przez wspólnotę pastwiskową środków finansowych od Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady podkreślił, że Gmina nie zostanie pozbawiona dostępu do
rzeki, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne odległość
ogrodzeń od linii brzegowej musi wynosić nie mniej, niż 1,5 m. Wiceprzewodniczący
Rady proponował, aby do sprawy tej powrócić po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej
własności w/w gruntów.
Radny Ryszard Befinger stwierdził, że nabycie w/w gruntów od wspólnoty pastwiskowej
powinno nastąpić dopiero po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej własności w/w gruntów.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie nie wiadomo, czy
wspólnota pastwiskowa posiada dokumenty potwierdzające prawo do władania w/w
gruntami.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że znaczna część gruntów położonych nad rzeką
Narew stanowi własność prywatną. Radny stwierdził, że nie widzi potrzeby wykupu w/w
gruntów od wspólnoty pastwiskowej. Ewentualnie należałoby rozważyć możliwość
wykupu od wspólnoty pastwiskowej gruntu niezbędnego na urządzenie plaży miejskiej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wspólnota pastwiskowa ma kupca,
który wykupi w/w grunty za cenę 420.000 zł. Za taką cenę wspólnota pastwiskowa może
zbyć na rzecz Gminy w/w grunty.
Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej Gurgielewicz
zarządził głosowanie odnośnie stanowiska w sprawie wykupu od wspólnoty pastwiskowej
42 ha gruntów położonych nad rzeką Narew:
- za nabyciem w/w gruntów głosowało – 4 radnych
- przeciw
– 7 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje wyraziły negatywne stanowisko w powyższej sprawie.
Pkt. 7. Sprawy różne.
I.
Radny Stanisław Nalewajk poruszył następujące sprawy:
1) Kiedy nastąpi wymiana kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Przemiarowie ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wymiana kotłowni nie doszła do
skutku, ponieważ postępowanie przetargowe zostało zakończone w terminie
późniejszym, niż planowano. W związku z tym trudno byłoby zakończyć tę inwestycję
przed sezonem grzewczym.
2) Radny proponował rozważyć możliwość wykonania modernizacji drogi we wsi
Kleszewo.
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że w maju zostaną zamówione mapy,
a w czerwcu zostanie wykonany projekt drogi.
II.
Radny Ryszard Befinger zapytał, czy Burmistrz rozpatrywał wnioski mieszkańców,
którzy chcą współfinansować realizację dróg ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie likwidowane są szkody po
sezonie zimowym na drogach. Jeżeli wpłyną wnioski mieszkańców dotyczące
współfinansowania realizacji dróg zostaną one rozpatrzone.
III.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Andrzej
Gurgielewicz poruszył następujące sprawy:
3) Czy istnieje możliwość zwolnienia PCK z opłat za czynsz za najem pomieszczeń
znajdujących się w budynku położonym przy ul. Staszica ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że istnieje możliwość zwolnienia
PCK z opłat za czynsz za najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym
przy ul. Staszica, jednak gdy zwolnienie z opłat za czynsz zostanie zastosowane wobec
PCK również inne organizacje wystąpią o takie zwolnienie.
4) Czy Straż Miejska może przewozić w środy lub w czwartki odzież używaną od
p.Kondrackiej do siedziby PCK ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że obecnie w Komendzie Straży
Miejskiej pracuje 4 strażników, a zakres obowiązków jest duży. Wkrótce zostaną
wprowadzone wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją i zakres obowiązków
zwiększy się jeszcze bardziej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

