Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Budżetu i Finansów
w dniu 6 lutego 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyli przewodniczący Komisji.
Pkt. 1. Stanowisko w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej
w mieście Pułtusk, obręb 9 przy ul. Białowiejskiej (działka nr 42/6).
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przedstawił informacje w sprawie zagospodarowania
nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pułtusk, obręb 9 przy ul. Białowiejskiej
(działka nr 42/6). Burmistrz poinformował, że jest to nieruchomość po byłym SKR. Budynek
na tej nieruchomości miał być przeznaczony na cele mieszkaniowe. Okazało się, że obecnie
nie ma możliwości przeznaczenia go na lokale mieszkalne. Byłoby to możliwe dopiero po
zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Zespół ds.
mieszkaniowych zaproponował, aby budynek ten przeznaczyć na siedzibę dla podmiotu,
który zajmowałby się administracją lokali mieszkalnych i użytkowych.
Radny Tadeusz Ochtabiński stwierdził, że do ewentualnej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego należałoby przystąpić po restrukturyzacji ZUKiGM.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Ustronnej.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GiR Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością Barbary Nalewajk, obr. 28, nr ewid. 48/7, pow. 0,0024 ha,
KW nr 16666, za cenę ustaloną w drodze negocjacji, obejmującą wartość gruntu wraz z
naniesieniami i nasadzeniami znajdującymi się na gruncie, wynoszącą 2.500 zł. Jako źródło
dochodów, z których zobowiązania wynikające z niniejszej uchwały zostaną pokryte
wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zwrócił uwagę, że cena nabycia nieruchomości jest
wysoka, ale p. Barbara Nalewajk tylko za taką cenę zgodziła się sprzedać Gminie
nieruchomość. Po nabyciu tej nieruchomości będzie można uporządkować sprawę ul.
Ustronnej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji 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 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.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk stwierdził, że zamiar podjęcia likwidacji szkoły
budzi wątpliwości, bo i tak szkoła ta przestałaby istnieć z dniem 30 czerwca br. Radny
proponował przyjąć rozwiązanie, które proponują rodzice. Radny stwierdził również, że jest
przeciwny zamiarowi likwidacji szkoły, ponieważ na wsi powinna być szkoła. Likwidacja
szkoły spowoduje zmniejszenie subwencji oświatowej.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że przekształcenie szkoły w zespół
przedszkolno – szkolno – gimnazjalny wymaga najpierw likwidacji filii.
Radny Marek Król stwierdził, że budynek szkoły wymaga remontu. Radny zapytał, czy w
budżecie są zaplanowane środki na remont tego budynku ? Radny stwierdził, że w
Przemiarowie powinno dalej funkcjonować gimnazjum.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że do końca lutego powinna być podjęta
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zaproponował, aby obecnie nie opiniować
powyższego projektu uchwały, skoro ustawa dopuszcza do 31 sierpnia br. Funkcjonowanie
filii.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że uchwała ta powinna być podjęta.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zaproponował, aby wypracować stanowisko i
opowiedzieć się za jednym z wariantów odnośnie filii.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, ze obecnie trudno podjąć decyzję w tej
sprawie.
Radny Tadeusz Ochtabiński stwierdził, że należy dziś opiniować ten projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk stwierdził, że do sesji należy ustalić, który
wariant wybrać. Radny zgłosił wniosek, 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”.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji w pierwszej kolejności zarządził głosowanie wniosku
Przewodniczącego Komisji Stanisława Nalewajka, 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”:
- za wnioskiem głosowało – 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu – 6 radnych
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził glosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały wraz z przyjętym powyżej wnioskiem:

-

za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
przeciw
– 0 radnych
wstrzymało się od głosu
– 7 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 4. 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.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 11 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 5. 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 omówił Kierownik RO Stanisław Zaremba.
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.”
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, ilu uczniów liczy niepubliczna
szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne przedszkole – oddział „0” ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w niepublicznej szkole podstawowej
uczy się 26 dzieci, w niepublicznym gimnazjum – 37 dzieci, a w niepublicznym przedszkolu
– oddziale „0” – 4 dzieci.

Radny Andrzej Gurgielewicz zapytał, ile uczniów uczy się w filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Grabówcu ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Grabówcu uczy się 13 dzieci, w tym: w zerówce – 5 dzieci, a w klasach I – III – 8 dzieci.
Budynek szkoły jest wykorzystywany w wakacje. Gdyby nastąpiła likwidacja szkoły,
nastąpiłaby dewastacja budynku.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził glosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. 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 omówiła Kierownik Wydz. Fn Renata Krzyżewska.
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.
Przewodniczący Komisji zarządził glosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 7. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że na rozbudowę składowiska
odpadów stałych w Płocochowie zaplanowana jest zbyt duża kwota.
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że prace przygotowawcze obejmują
aktualizację map i projektów.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że najpierw należy zdecydować,
jakie ma powstać wysypisko: czy gminne, czy powiatowe.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wysypisko będzie realizowane w
ramach programu SAPARD. Do uzyskania środków z programu SAPARD potrzebna jest
aktualizacja map i projektu.
Radny Andrzej Wiśniewski stwierdził, że środki należy przeznaczyć na zakup ogrodzenia,
kamery i ewidencjonowanie odpadów wwożonych na wysypisko.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że plan finansowy gminnego funduszu
ochrony środowiska ramowe wydatki.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 6 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 4 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
Projekt uchwały dot. zarządzenia wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach
Gminy Pułtusk do dnia 31 marca 2003 r. Czynności organizacyjno – techniczne wyborów w
poszczególnych sołectwach, w tym:
1) ustalenie terminów zebrań wyborczych w poszczególnych sołectwach,
2) zawiadomienie mieszkańców o wyborach,
3) ogłoszenie uchwały poprzez rozplakatowanie obwieszczeń
powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził glosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego
projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk.
Projekt uchwały dot. uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk.
Komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały, ponieważ projekt Statutu w wersji
przedstawionej radnym będzie przeanalizowany przez kluby radnych. Ewentualne uwagi
poszczególne kluby zgłoszą na sesji.
Pkt. 10. Sprawy różne.
I.
Radna Maria Korbal w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Świętojańskiej 14
poprosiła o obcięcie gałęzi, które zatykają rynny i niszczą elewacje budynku. Również w
imieniu mieszkańców budynku TBS radna poprosiła o obcięcie gałęzi, które sięgają do
okien, uderzając w szyby.
Radna poruszyła również sprawę odśnieżania ul. 13 Pułku Piechoty.
II.
Radny Tadeusz Ochtabiński zapytał, ile obiadów jest wydawanych w stołówkach w
szkołach podstawowych i gimnazjach ? Radny zapytał o koszty osobowe, energię,

amortyzację w związku z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Zapytał również, ilu jest
zatrudnionych nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym: ilu nauczycieli
jest w wieku emerytalnym, ilu pracuje na niepełnym etacie, ilu na pełnym etacie, a ilu
powyżej jednego etatu ?
III.
Radny Janusz Pawlak poruszył sprawę odśnieżania ulic, twierdząc, że nie wszystkie
ulice są odśnieżane. Radny zapytał, czy istnieje możliwość skupienia środków na
odśnieżanie od poszczególnych zarządców dróg, aby odśnieżanie zlecić jednej firmie
wyłonionej w przetargu.
IV.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zaproponował, aby
członkowie tej Komisji przeprowadzili wizję lokalną w zakresie stanu dróg,
bezpieczeństwa, stanu oświetlenia dróg, funkcjonowania wysypiska, świetlic i obiektów
wiejskich.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak
Godz. 17.00.

