Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
z dnia 15 marca 2004r.
Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca Komisji Jolanta Wałachowska.
Lista obecności w załączeniu do protokółu.
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie komisji, powitała zebranych gości i poprosiła o zgłaszanie
uwag do proponowanego porządku obrad.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji przystąpiła do realizacji porządku obrad.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2004r.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że projekt budżetu na 2004r. był omawiany na
posiedzeniach klubów radnych i spotkaniach prezydium rady. Budżet gminy tak został
zaplanowany aby wieloletnie inwestycje były prowadzone nadal, natomiast brak środków
rekompensować zmniejszaniem wydatków bieżących. Projekt budżetu obecnie proponowany do
zaopiniowania jest nieco inny od projektu przedłożonego radnym 15 grudnia 2003r. a różni się w
następujących paragrafach.
Po stronie dochodów:
I.
W § 6016 – „Drogi publiczne i gminne” pojawiła się nowa pozycja na kwotę 39.353,27 zł
związana z dofinansowaniem budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Pułtusk. W tej
sprawie złożony został /17. I.br./ wniosek do SAPARD. W związku z realna szansą
otrzymania powyższych środków jest zamiar wykonania czterech ścieżek rowerowe wokół
naszego miasta ( przebiegających przez 1. Szygłówek – Pawłówek – Ponikiew, 2.
Grabówiec, 3. Gromin – Moszyn,, 4. Lipniki – Płocochowo) wraz z miejscami
postojowymi.
II.
W § 75011 – „Administracja zlecona” – zaplanowano zwiększenie o kwotę 4.698zł w tym
2.698 zł wpłynie z 5% stawki za wydawanie dowodów osobistych, 2.000 zł z różnych
opłat.
III.
Wpływ podatku w formie karty podatkowej będzie większy o kwotę 10tys. zł /było 90 tys. a
jest 100 tys. zł/.
IV.
Obniżono naszej gminie subwencję oświatową o kwotę 141.836 zł. W stosunku do roku
2003 w planowanych dochodach gminy na 2004 r subwencja oświatowa jest niższa o kwotę
8.821 zł. Burmistrz poinformował ,że zmniejszona subwencja nie wpłynie negatywnie na
wydatki w Pułtuskiej oświacie.
V.
W załączniku inwestycyjnym zwiększenie na kwotę 123.800 zł na budowę boisk przy
Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku, na które dodatkowo możemy otrzymać z Urzędu
Marszałkowskiego dofinansowanie do 30% a może nawet 50%.
VI.
Zwiększenie dochodów o wpływy z podatków i opłat lokalnych na kwotę 180.000 zł (w
związku z osiągniętymi dochodami w tych paragrafach w 2003r.) na którą składają się :
- z podatków od nieruchomości
120.000zł
- odsetki
20.000zł
- podatek rolny
20.000zł
- podatek od umów cywilno-prawnych 20.000zł
VII. „Opieka społeczna” zwiększenie środków na zadania zlecone o kwotę 11.600 zł
VIII. W „Gospodarce Komunalnej” -oświetlenie ulic zwiększenie środków na zadania związane z
oświetleniem ulicznym, na drogi wojewódzkie i krajowe na kwotę 121.472 zł. Jest to kwota
wynikająca z niezrealizowanej refundacji dotyczącej 2003 roku. W bieżącym roku gmina w
całości musi finansować oświetlenie wyłącznie z własnych środków.

Po stronie wydatków w projekcie budżetu w stosunku do projektu budżetu z 15.XII.2003 r.
zostały wprowadzone następujące zmiany /pochodzące z dodatkowych dochodów/:
I.

zwiększenie wydatków o 60.000zł na zakup usług związanych z uregulowaniami prawnymi
dot. planów zagospodarowania przestrzennego.
II.
„Obrana cywilna” zwiększenie o 2.000 zł zwrócono gminie z tytułu ubezpieczenia za
skradziony silnik od łodzi motorowej (zakup usług) .
III.
Rezerwa ogólna – 27.328 zł – zwiększenie na realizację strategii gminy
IV.
„Oświata i wychowanie” zwiększenie o 2.371.118 zł w tym na :
(-) 26.777 zł szkoły podstawowe
(+) 2.410.700 zł przedszkola
w związku za zmianą klasyfikacji
(+) 312.871 gimnazja
(-) 280.676 oddziały klasy „0” w szkołach i przedszkolach
V.
Zwiększenie o kwotę 9.600 zł na zasiłki i pomoc w naturze w opiece społecznej
/zwiększona dotacja na zadania zlecone/
VI.
W „Gospodarce komunalnej”- zwiększenie o kwotę 100 tys. zł- dopłata do wodociągu w
Grabówcu /sprawa dot. 2001 r./
W obecnie przedłożonym projekcie budżetu wprowadzono rezerwy celowe: 200 tys. zł dla
gimnazjów, 300 tys. zł dla podstawowych szkół i 200 tys. zł dla przedszkoli.
Burmistrz poinformował, że wg grup porównawczych – Gmina Pułtusk wydaje na oświatę
więcej o 50 zł w przeliczeniu na mieszkańca, co daje kwotę 1.250 tys. zł.
VII. „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejszenie o kwotę 2.344.759 zł w związku ze
zmianą klasyfikacji.
VIII. „Kultura fizyczna i sport” – zwiększenie wydatków inwestycyjnych (boiska przy Zespole
Szkół Nr 4 o kwotę 123.800 zł.)
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury Izabeli Sosnowicz – Ptak w sprawie dofinansowania MDK (pismo w załączeniu do
protokółu)
Radna Maria Korbal poprosiła, o kserokopię metryczki subwencji oświatowej dla naszej gminy.
Burmistrz Wojciech Dębski poinformował, że metryczki oświatowej nasza gmina jeszcze nie
posiada , jest rozliczenie subwencji na poszczególne szkoły i taki dokument może doręczony ww .
Burmistrz ustosunkował się do pisma informując, że dyrektorzy placówek oświatowych
wielokrotnie zgłaszali prośby o zwiększenie środków finansowych podobnie jak MDK, ale znając
realia budżetowe naszej gminy nie formułowali wniosków pisemnych.
Radna Elżbieta Iwanowska zwróciła uwagę na niebezpiecznie niski stan finansów zaplanowanych
w 2004r. na Gimnazjum Nr 1. Radna poinformowała, że zmniejszenie wydatków we wszystkich
placówkach oświatowych o 3% w stosunku do roku 2003r. pozwoliłoby przetrać w 2004r. ale w
przypadku Gimnazjum nr 1 jest to kwota znacznie przekraczająca ten wskaźnik opiewająca na
sumę 183.000 zł. Radna zapytała dlaczego w tym gimnazjum są tak drastycznie obcięte środki?
Burmistrz Wojciech Dębski ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi poinformował, że
wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych odnieśli podobne wrażenie w stosunku do swojej
placówki. Staraliśmy się otrzymaną subwencję podzielić sprawiedliwie tak aby każda placówka
otrzymała środki adekwatne do ilości uczniów. Prawdą również jest ,że w poprzednich latach
Gimnazjum Nr 1 otrzymywało większe nakłady finansowe z racji prowadzonego remontu
budynku. W chwili obecnej remont jest już zakończony i tak wysokie środki nie muszą być nadal
przekazywane na konto szkoły. Burmistrz dodał ,iż została stworzona rezerwa oświatowa z której

w razie zaistniałej konieczności będzie można skorzystać po wyczerpaniu wszystkich możliwości
pokrycia brakujących środków.
Radna Elżbieta Iwanowska – zwróciła uwagę na dużą liczbę uczniów z koniecznością nauczania
indywidualnego w Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz Wojciech Dębki – poinformował, że Gimnazjum Nr 1 dostało tyle samo co inne
gimnazja choć wcale nie jest największą placówką, a stan budynku jest stosunkowo najlepszy.
Radna Elżbieta Iwanowska zwróciła uwagę, że Gimnazjum Nr 1 straciło najwięcej na tych
cięciach.
Burmistrz Wojciech Dębski – wyjaśnił, że Gmina nie posiada takiej ilości pieniędzy żeby
przekazać wszystkim placówkom tyle środków ile by chciały. Stworzona rezerwa budżetowa dla
całej oświaty stanowi zabezpieczenie, z którego będzie można skorzystać w razie konieczności.
Radna Elżbieta Iwanowska – zapytała o co zwracali się dyrektorzy placówek oświatowych w
swoich pismach?
Burmistrz Wojciech Dębski poinformował, że dyrektorzy informowali, że przydzielone im budżety
nie uwzględniają wydatków na następujące zadania:
- awans zawodowy nauczycieli,
- odprawy przedemerytalne,
- fundusz świadczeń socjalnych ,
- wzrost płac za wysługę lat pracy,
- dodatkowe godziny wychowania fizycznego,
- zastępstwa za nieobecność nauczyciela,
- obsługa szkoły (energia, zakup usług),
- obsługę księgową ,
- dowożenie uczniów,
- zobowiązania za 2003r.
Burmistrz dodał, że brakuje środków we wszystkich paragrafach budżetu ale trzeba umiejętnie
gospodarować środkami finansowymi.
Radna Maria Korbal podkreśliła ogromny wkład dyrektorów placówek w pozyskiwaniu
dodatkowych pieniędzy dla swoich placówek na remonty, pomoce naukowe i wyposażenie
szkół. Jednocześnie radna skrytykowała pomysł stworzenia rezerwy oświatowej skoro już dziś
wiadomo, że będzie brakować na wszystkich paragrafach.
Burmistrz Wojciech Dęski również wyraził swoje uznanie dla dyrektorów placówek
oświatowych za radzenie sobie z brakiem środków gdyż subwencja oświatowa jest
niewystarczająca.
Radna Elżbieta Iwanowska poprosiła, aby w paragrafie „zakup usług własnych” dopisać kwotę
dotacji na ZHP jako organizację pożytku publicznego.
Burmistrz Wojciech Dębski – poinformował, że taki zapis nie może być wprowadzony, gdyż
RIO zakwestionuje.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania budżetu
gminy Pułtusk na 2004r. :
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych
- przeciw nie było
- wstrzymało się od głosu 3 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Liliany Waleśkiewicz przedstawiła projekt uchwały, w powyższej
sprawie który zawiera przeznaczenie 400.000 zł na realizację zadań opisanych w załączniku do
uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych – jednogłośnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3. Zaopiniowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku nr XV/210/99
z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.
Burmistrz Wojciech Dębski poinformował, że powyższy projekt uchwały reguluje stawki czynszu
dla lokali, będących dotychczas w zasobach komunalnych ZUK i GM wprowadzonych aportem do
TBS. Burmistrz dodał, że czynsz nie jest związany ze zmianą zarządcy i nie był podnoszony od
kilku lat.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych – jednogłośnie
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/359/2000 w sprawie sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pułtusk..
Kierownik Wydziału ORiN Ewa Wiernicka omówiła projekt uchwały dot. ustalenia sieci
publicznych szkół w mieście Pułtusk, które prowadzą roczne przygotowania przedszkolne dla
dzieci sześcioletnich.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych – jednogłośnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr VII/84/99 w sprawie sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pułtusk.
Kierownik Wydziału ORiN Ewa Wiernicka omówiła projekt uchwały dot. szkół, w których
prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich w oddziale
przedszkolnym.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 7 radnych – jednogłośnie
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/63/2003 w sprawie utworzenia
zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku.
Kierownik Wydziału ORiN Ewa Wiernicka omówiła projekt uchwały w dot. wprowadzenia do
obwodu Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku nowo powstałą ulicę – Cyprysową.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych jednogłośnie
Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zgodnie z protokółem
Iwana Zając

