Protokół
z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej
w dniu 8 sierpnia 2003 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad
następujące sprawy:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/398/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat targowych na terenie miasta Pułtusk,
3) informację w sprawie utwardzenia drogi w ulicach: Butrymowicza i Sikorskiego
z udziałem środków finansowych mieszkańców tych ulic.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
poprawek zgłoszonych do porządku obrad przez Burmistrza:
- za przyjęciem w/w poprawek głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Pkt. 1. 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
50.000zł. – w związku ze zwiększeniem środków na profilaktykę przeciwalkoholową
oraz przeznaczeniem z rezerwy budżetowej 30.000 zł. dla MDK, a także przesunięciem
środków w dziale oświata – 3.571 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, na co będą przeznaczone środki
z funduszu przeciwalkoholowego, które proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000 zł. ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zwiększenie środków dotyczy
następujących zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2003 r.:
1) finansowanie badań osób uzależnionych od alkoholu przez biegłego (jedno badanie
kosztuje 100 zł., skierowanych spraw do sądu – 19, badania na zlecenie Komisji – 2) –
zwiększenie o kwotę 500 zł.,
2) dofinansowanie szkoleń i przejazdów osób uzależnionych, współuzależnionych
i terapeutów STU (Studium Pomocy Psychologicznej, Program Rozwoju Osobistego,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje szkolenia,
a osoby szkolone w wolontariacie odrabiają kwotę. Zostaną powołane
następujące grupy: Dorosłe Dzieci Alkoholików i Al – Ateen – grupa dzieci
uzależnionych rodziców. Obecnie działają grupy wsparcia: alkoholików trzeźwych
i kobiet współuzależnionych) – zwiększenie o kwotę 5.000 zł.,
3) wspomaganie organizacji i placówek w tworzeniu bazy do realizacji zajęć
psychokorekcyjnych,
profilaktycznych,
rekreacyjnych
i
terapeutycznych
(m. in. urządzenie skate – parku, ogrodzenie skweru Piłsudskiego, zakup sprzętu
dla szkół, urządzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej) – zwiększenie o kwotę 36.100 zł.,
4) dofinansowanie szkoleń i warsztatów w zakresie prowadzenia pracy terapeutycznej
z dziećmi i młodzieżą oraz szkoleń w zakresie pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (będą to szkolenia związane ze zmianą
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i pozyskiwaniem środków na profilaktykę
z funduszy z Unii Europejskiej) – zwiększenie o kwotę 4.500 zł.,

5) dofinansowanie organizacji obozów, kolonii, biwaków i innych form wypoczynku
dzieci i młodzieży w oparciu o pisemne programy zajęć terapeutycznych,
psychokorekcyjnych i profilaktycznych (m. in. organizacja zajęć na plaży miejskiej) –
zwiększenie o kwotę 3.000 zł.,
6) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – do składu Komisji doszły 2 osoby – zwiększenie o kwotę 900 zł.
Wiceprzewodniczący
Rady
Andrzej
Wiśniewski
stwierdził,
że
środki
z funduszu przeciwalkoholowego powinny być przeznaczane na pomoc rodzinom
dotkniętym problemem alkoholowym, a nie na inwestycje, takie jak: urządzenie skate – parku
czy montaż ogrodzenia na skwerze Piłsudskiego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że wyposażenie placu zabaw na Pl. Piłsudskiego
zostało zakupione ze środków funduszu przeciwalkoholowego, więc z tych samych środków
należy zakupić ogrodzenie, które będzie stanowić część składową placu zabaw.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/316/2000
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XXI/316/2000 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze polegających na rozszerzeniu powyższej informacji
o wykonanie planu przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 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 Spółka z o. o. w Pułtusku na lata 2003 – 2005.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, ze dotychczas plan inwestycyjny spółki
i stawki opłat za wodę i ścieki ustalało zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kompetencje te przysługują Radzie.
Dyrektor PWiK poinformował, że inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową
będą
realizowane
w
oparciu
o
środki
pochodzące
z
amortyzacji.
Roczna wysokość amortyzacji wynosi ok. 338.000 zł.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zwrócił uwagę, iż przedstawiony przez PWiK
projekt planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

przewiduje tylko realizację inwestycji na terenach miejskich, natomiast tereny wiejskie
nie są objęte tym planem.
Radny Tadeusz Ochtabiński zapytał, na czym będzie polegać modernizacja SUW
oraz wodomierzowanie ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że w 2003 r. kwota 80.000 zł.
zostanie przeznaczona na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji
technicznej niezbędnej do poprawy jakości wody, zgodnie z obowiązującymi normami.
Opracowanie
tej
dokumentacji
pozwoli
na
określenie
zakresu
prac.
Odnośnie wodomierzowania Dyrektor PWiK poinformował, że ok. 15 – 20%
odbiorców wody nie posiada wodomierza. Zostaną podjęte działania mające na celu
zwiększenie liczby odbiorców wody posiadających wodomierze.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zapytał, czy projekt planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych był opracowany
na podstawie wniosków zgłoszonych do PWiK ? Wiceprzewodniczący Rady zapytał,
czy koszt budowy sieci rozdzielczej w os. Nowaka nie będzie wyższy, niż planowany ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że inwestycja, o którą pytał
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski, została już zrealizowana, ale plan obejmuje
również rok 2003, w tym zadania już wykonane. Odnośnie wypowiedzi
Przewodniczącego Komisji Stanisława Nalewajka Burmistrz wyjaśnił, że nie wszystkie
inwestycje PWiK są realizowane ze środków PWiK. Również w budżecie Gminy
zaplanowane są inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne, m. in. wodociąg w Przemiarowie.
W planie przedstawionym przez PWiK ujęte są tylko inwestycje, które będą realizowane
ze środków spółki.
Odnośnie wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że wnioski zgłoszone do PWiK
zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Radny Janusz Pawlak zapytał, jaka jest moc przerobowa ścieków w stosunku do możliwości
przerobowej oczyszczalni ścieków ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że moc przerobowa ścieków
wynosi 5.400 m3 na dobę. Obecnie oczyszczalnia przerabia 2.500 m3 ścieków na dobę.
Radny Tadeusz Ochtabiński przedstawił wniosek, który na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa zgłosił radny Józef Gryc, aby w 2003 r. wykonać
przedłużenie wodociągu w Al. Kardynała Wyszyńskiego o długości 80 m.
wraz z dokumentacją, które w projekcie planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zostało ujęte do realizacji w 2004 r.
Radna Róża Krasucka zapytała, jakie są możliwości realizacji obowiązku zamontowania
wodomierza u odbiorcy wody ?
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że obowiązek ten nakłada na PWiK
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Odbiorcy wody są sukcesywnie obejmowani
wodomierzowaniem.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
wniosku zgłoszonego przez radnego Tadeusza Ochtabińskiego, aby w 2003 r. wykonać
przedłużenie wodociągu w Al. Kardynała Wyszyńskiego o długości 80 m.
wraz z dokumentacją, które w w/w projekcie planu zostało ujęte do realizacji w 2004 r.:
- za wnioskiem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie
zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z przyjętym wyżej wnioskiem:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. 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 w następującej wysokości:
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 1,92 zł. brutto
- opłata za rozliczenie podlicznika – 2,17 zł. brutto
- opłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,09 zł. brutto.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że taryfy zaproponowane przez PWiK
będą
obowiązywać
przez
okres
jednego
roku,
zgodnie
z
ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Obecnie
będzie
obowiązywać
jedna
taryfa
dla
gospodarstw
domowych
i podmiotów gospodarczych. Ta sama taryfa będzie obowiązywać w mieście
i na terenach wiejskich.
Dyrektor PWiK przypomniał obowiązujące obecnie stawki:
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 1,75 zł. dla terenów miasta
- opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 2,18 zł. + Vat dla terenów wiejskich
- opłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 2,90 zł.
Proponowana
podwyżka
stawek
wyniesie
9,71%
za
dostarczanie
wody
i 6,95% za odprowadzane ścieki.
Radna Anna Bochenek stwierdziła, że proponowana przez PWiK podwyżka stawek za wodę
i ścieki jest znaczna.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że PWiK szuka środków poprzez podwyżkę stawek.
Radny stwierdził, że PWiK powinien zwiększać dochody poprzez pozyskiwanie
nowych odbiorców wody i oddających ścieki. Radny zgłosił wniosek,
aby proponowaną przez PWiK podwyżkę rozłożyć na okres 3 lat – po 0,06 zł. rocznie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej PWiK p. Siarkowski stwierdził, że zyski z opłat
za dostarczanie wody i odbiór ścieków nie starczają na pokrycie kosztów amortyzacji
oraz podatku od nieruchomości. Wysokość stawek nie była zmieniana od 1 stycznia 2002 r.
Jeżeli stawki nie zostaną zwiększone PWiK odnotuje stratę.
Radny Janusz Pawlak proponował obniżyć stawkę za wodę , a podwyższyć stawkę za ścieki.
Radna Róża Krasucka stwierdziła, że argumentacja przedstawiona przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PWiK jest słuszna. Powinna być ona podana
do publicznej wiadomości, aby mieszkańcy znali przyczyny podwyżki opłat za wodę i ścieki.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że niektóre gminy nie podnoszą stawek za wodę i ścieki,
nie rezygnując z realizacji inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski zwrócił uwagę, że część ścieków
jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek poinformował, że w 2001 r. PWiK
wypowiedział
umowy
odbiorcom
wody,
którzy
odprowadzają
ścieki
do kanalizacji deszczowej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził dyskusję nad wnioskiem
radnego Janusza Pawlaka, aby proponowaną przez PWiK podwyżkę rozłożyć na okres 3 lat –
po 0,06 zł. rocznie.
Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek wyjaśnił, że należałoby przeprowadzić analizę,
jakie koszty PWiK musiałby ograniczyć, aby podwyżkę rozłożyć na okres 3 lat.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora PWiK radny Janusz Pawlak wycofał swój wniosek.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosował – 1 radny
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 6 radnych
Projekt uchwały nie uzyskał większości głosów członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zaproponował, aby pkt. 5 i pkt. 6
omówić łącznie.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (dot. drogi na Popławach).
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (dot. wewnętrznej drogi na „wyspie” – między ul. Kotlarską a ul. Nadwodną).
Projekty dwóch uchwał omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekty uchwał dotyczą zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na Popławach
oraz wewnętrznej drogi na „wyspie” położonej między ul. Kotlarską a ul. Nadwodną.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zapytał, czy realne jest wykonanie tych dróg ?
Zastępca Dyrektora ZUK Andrzej Grąbczewski poinformował, że każda droga
ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego powinna mieć nadaną kategorię.
Innych uwag do projektów uchwał nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk w pierwszej kolejności zarządził głosowanie
odnośnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych (dot. drogi na Popławach):
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie odnośnie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
(dot. wewnętrznej drogi na „wyspie” – między ul. Kotlarską a ul. Nadwodną):
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zaproponował, aby pkt. 7 i pkt. 8
omówić łącznie.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 17 Sierpnia.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury i w sprawie nabycia
przez Gminę Pułtusk nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk
przy ul. Żwirki i Wigury.
Projekty uchwał omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 13
miasta Pułtusk przy ul. 17 Sierpnia dotyczy przeniesienia własności nieruchomości położonej
przy ul. 17 Sierpnia, obr. 13, nr ewid. 80/5, 80/6, 10/46, 10/47, 10/71, 10/76, 10/77, 10/86,
41/6 o łącznej pow. 0,0246 ha, KW nr 37364 na rzecz pp. Krystyny Józefy i Jana Hieronima
Falęckich, którzy na nieruchomości tej wznieśli część budynku o wartości

znacznie przenoszącej wartość zajętych na ten cel działek za wynagrodzeniem wynoszącym
13.786 zł. Cena ta została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 13
miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury i w sprawie nabycia przez Gminę Pułtusk
nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury dotyczy
przeniesienia własności działki nr 84/3, pow. 0,0080 ha, obr. 13, KW nr 11711 na rzecz
pp. Kazimierza Józefa i Jadwigi Wielgolewskich, którzy wznieśli na powierzchni gruntu
budynek o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki
za wynagrodzeniem wynoszącym 2.757,60 zł. Projekt uchwały dotyczy również wyrażenia
zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej nieruchomości będącej własnością
pp. K. i J. Wielgolewskich obr. 13, nr ewid. 84/4, pow. 0,0044 ha, KW nr 21427 za cenę
ustaloną w drodze negocjacji, obejmującą wartość gruntu wraz z naniesieniami
znajdującymi się na gruncie, wynoszącą 1.516,68 zł. Jako źródło dochodów, z których
zostaną pokryte zobowiązania wskazuje się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości.
Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie
odnośnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 17 Sierpnia:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie odnośnie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej
w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury i w sprawie nabycia
przez Gminę Pułtusk nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk
przy ul. Żwirki i Wigury:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk
własności nieruchomości położonej w obrębie 29 miasta Pułtusk przy ul. Granicznej.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pułtusk niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością p. Cecylii Rudowskiej, obr. 29, nr ewid. 13/2,
pow. 0,0434 ha za cenę ustaloną w drodze negocjacji obejmującą wartość gruntu wynoszącą
4.774 zł. Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte zobowiązania wskazuje się wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Radny Janusz Pawlak zapytał, czy ul. Graniczna ma już właściwą szerokość ?
Kierownik GG Anna Maliszewska poinformowała, że ulica ta jest sukcesywnie poszerzana.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GG Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pułtusk
zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Pułtusk przy ul. Świętojańskiej 8, obr. 14,
nr ewid. 148, pow. 0,0206 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 126.509 zł. –
w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sprawa wniesiona. Informacja w sprawie utwardzenia drogi w ulicach: Butrymowicza
i Sikorskiego z udziałem środków finansowych mieszkańców tych ulic.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że istnieje możliwość utwardzenia
betonem drogi w ulicach: Butrymowicza i Sikorskiego. Mieszkańcy tych ulic deklarują
zakup materiałów za kwotę w wysokości 10.000 zł. (5 mieszkańców X 2.000 zł.).
Został przygotowany projekt na wykonanie całej drogi. Środki wyłożone przez mieszkańców
wystarczą na zakup krawężników i materiałów potrzebnych do wykonania
podbudowy cementowej Do Gminy należałoby wykonanie robót. Burmistrz stwierdził,
że podobna współpraca z mieszkańcami w zakresie realizacji inwestycji była podejmowana
już w poprzedniej kadencji. Zainteresowani mieszkańcy wykładali środki
na zakup materiałów, natomiast do Gminy należało wykonanie robót. Mieszkańcy ulic:
Butrymowicza i Sikorskiego wystąpili z propozycją partycypacji w kosztach wykonania
utwardzenia drogi – w związku z tym została ona przedstawiona radnym.
Propozycja zgłoszona przez mieszkańców ulic: Butrymowicza i Sikorskiego
umożliwia pozyskanie przez Gminę dodatkowych środków na poprawę infrastruktury.
Radny Marek Kędzierski zapytał, jaki odcinek drogi zostanie zrealizowany ?
Radny stwierdził, że jest przeciwny utwardzeniu w/w drogi. Najpierw powinna być
realizowana droga główna na os. Wyszkowska – ul. Sarbiewskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że problem inwestycji
na Popławach powinien być traktowany kompleksowo.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Zespół ds. Strategii i Rozwoju Gminy
Pułtusk przygotowywuje m. in. program dla Popław w oparciu o środki
z funduszy strukturalnych.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że należy rozważyć możliwość usystematyzowania
budowy dróg na Popławach z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców.

Radni w głosowaniu zaakceptowali przedstawioną przez Burmistrza propozycję w sprawie
dotacji celowej:
- za powyższą propozycją głosowało – 4 radnych
- przeciw
– 2 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Sprawa wniesiona. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
nr XXV/398/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie opłat targowych na terenie miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXV/398/2000
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat targowych
na terenie miasta Pułtusk polegającej na dopisaniu poz. 7 – sprzedaż z kiosków kwiatowych –
440 zł. miesięcznie; w związku z dopuszczeniem sprzedaży kwiatów z kiosków kwiatowych
na targowisku przy ul. Rynek.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 11. Sprawy różne.
I.
Radny Janusz Pawlak zwrócił uwagę na nieestetyczny wygląd fontanny
znajdującej się na Rynku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

