Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z Komisją Polityki Regionalnej
w dniu 2 czerwca 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski zaproponował wnieść do porządku obrad następujące
sprawy:
1) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/2003 z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk,
2) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie opłat targowych na terenie
gminy Pułtusk,
3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację
stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowisku „Grabówiec”,
4) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie,
5) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń należących
do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do
dożywiania dzieci i młodzieży.
Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/121/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PWiK Waldemar Wojtaszek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/121/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku polegających na rozszerzeniu planu inwestycji w związku z
pozyskaniem przez PWiK kwoty 100.000 zł. z tytułu realizacji wodociągu we wsi Grabówiec
oraz kwoty 176.000 zł. z tytułu oddłużenia ZUKiGM. W projekcie uchwały proponuje się
rozszerzyć plan inwestycji następująco:
1) w 2004 r. o:
- budowę studni na ujęciu Rybitew – wartość robót – 50.000 zł.,
- wykonanie przyłącza do kolektora sanitarnego dla szpitala – wartość robót –
30.000 zł.,
- budowę wodociągu rozdzielczego we wsi Kleszewo – wartość robót – 176.147 zł.,
2) w 2005 r. o:
- rozbudowę sieci wodociągowej w os. Nowaka – wartość robót – 6.000 zł.,
- budowę wodociągu rozdzielczego w ul. Zielona Dróżka – wartość robót –
18.000zł.
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)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 2. Sprawa kierunków inwestowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Pułtusku.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przedstawił propozycję dotyczącą kierunków
inwestowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku
przedstawioną na przykładzie symulacji teoretycznie realizowanych przez PWiK inwestycji
wodociągowo – kanalizacyjnych następujących części miasta: „wyspy”, os. Nowaka,
ul.Krajewskiego, osiedla położonego naprzeciwko cmentarza.
Burmistrz poinformował, że istnieje możliwość przejęcia przez PWiK Sp. z o. o. realizacji
inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych finansowanych dotychczas z budżetu Gminy.
Burmistrz przedstawił symulację tego przedsięwzięcia – na kwotę ogółem ok. 1.200.000 zł.
PWiK nie dysponuje środkami na realizację tych inwestycji. W związku z tym inwestycje te
realizowane byłyby po zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w wysokości ok. 1.000.000 zł. w
WFOŚ. W wyniku realizacji w/w inwestycji koszty PWiK wzrosłyby o ok. 63.500 zł. Aby
PWiK nie przynosił straty należałoby rozważyć dwie możliwości:
a) podwyższyć opłaty za odprowadzanie ścieków z 3,06 zł. do 3,21 zł.
b) zastosować preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dla PWiK – z 2% do 1 %,
przy czym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości
zmniejszyłyby się o ok. 77.155 zł. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość realizacji
kanalizacji sanitarnej o wartości ponad 1 mln. zł. bez udziału środków z budżetu
Gminy.
Radny Janusz Pawlak zwrócił uwagę, że w planie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych
nie ujęto Popław.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski wyjaśnił, że w symulacji nie ujęto Popław, ponieważ w
trakcie jej tworzenia nie była jeszcze przeprowadzona analiza finansowa dla tej inwestycji.
Burmistrz poinformował, że zostały zwiększone środki planowane na realizację inwestycji
wodociągowo – kanalizacyjnych na Popławach. Burmistrz stwierdził, że symulacji tej nie
należy traktować jako planu inwestycyjnego. Ma ona jedynie zobrazować koszty
ewentualnych inwestycji i źródła ich finansowania.
Radny Zbigniew Owsiewski poparł realizację inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych po
zaciągnięciu przez PWiK pożyczki w WFOŚ oraz opowiedział się za pierwszym wariantem,
tj. za podwyższeniem opłaty za odprowadzanie ścieków.
Radny Sławomir Krysiak również opowiedział się za podwyższeniem opłaty za
odprowadzanie ścieków.
Innych uwag nie zgłoszono.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy na 2004 rok
Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami im zrównanymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Programu współpracy na 2004 rok Gminy Pułtusk z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami im zrównanymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, w którym określono, iż współpraca między samorządem gminnym a
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie polegała na:
- zlecaniu tym organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- udziale, w miarę możliwości, podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego w działaniach programowych samorządu,
- udostępnianiu, w miarę możliwości, pomieszczeń na spotkania podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego,
- promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zlecanie zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
będzie poprzedzone ogłoszeniem konkursu ofert, które zostanie opublikowane:
- w lokalnej prasie,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Powierzanie zadań może nastąpić w innym trybie niż przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej, w szczególności poprzez zakup
usług na zasadach i w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, przy zachowaniu
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz opodatkowaniu.
W ciągu trzech dni od upłynięcia terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o
dotacje, rodzaj zadań, określenie wnioskowanej dotacji zostanie ogłoszona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza, po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych na konkurs,
przedstawia Burmistrzowi wniosek dotyczący najkorzystniejszej oferty.
Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2004 r. i kwot dotacji
przyznanych na te zadania będzie przedstawiony w załączniku z wykonania budżetu.
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie Wydziały Urzędu
Miejskiego lub jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk wyznaczone zarządzeniem
Burmistrza.
Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- ochrony i promocji zdrowia,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami im zrównanymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego może odbywać się w szczególności w następujących
formach:
- zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub w odrębnych
przepisach,
- wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania
działań służących zaspokajaniu potrzeb,
- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
Współpraca w zakresie objętym Programem realizowana będzie na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom im zrównanym, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich
przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały w sprawie programu współpracy.
Radna Elżbieta Iwanowska stwierdziła, że zapisy w projekcie uchwały są przepisane z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że niektóre zapisy są streszczeniem w/w
ustawy. Projekt uchwały posiada taką formę, ponieważ Gmina nie ma doświadczeń w
zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a wymogiem ustawowym jest
uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami im
zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Radna Elżbieta Iwanowska poprosiła o przygotowanie pisemnej informacji: jakie zadania
będą realizowane przez organizacje pozarządowe w gminie Pułtusk ? jaki będzie koszt
realizacji tych zadań ? jakie będą źródła ich finansowania ?
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– 9 radnych
- przeciw
– 1 radny
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
Nr 3 w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Krzysztof Łachmański.
Projekt uchwały dotyczy nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku wchodzącemu w
skład Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku imienia Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Krzysztof Łachmański przybliżając postać ks. bp. Andrzeja
Noskowskiego przedstawił najważniejsze zasługi ks. bp. A. Noskowskiego dla miasta
Pułtuska:
- wystarał się u króla Zygmunta Augusta o potwierdzenie przywilejów nadanych miastu
przez króla Zygmunta Starego;
- przyczynił się do rozwoju oświaty i kultury – aby zapewnić stały dopływ
wykształconych nauczycieli do szkół swojej diecezji powołał w 1558 r. fundację
mazowieckiej bursy akademickiej w Krakowie, w której znalazło wyżywienie i
mieszkanie 20 studentów. Absolwenci zobowiązani byli przez 3 lata od ukończenia
studiów pracować w szkołach w Pułtusku lub w Płocku. Gdy na skutek epidemii w
1564 r. nauczyciele szkoły kolegiackiej opuścili Pułtusk, bp. A. Noskowski sprowadził
w grudniu 1565 r. jezuitów. Przekazał im budynek szkoły kolegiackiej, udostępnił
kolegiatę, a w 1567 r. rozpoczął budowę kościoła jezuickiego. Odnowił zamek
biskupów płockich i wybudował wiele domów murowanych – na jego zlecenie
architekt Jan Baptysta zbudował nowe murowane sklepienie kolegiaty i kaplicę oraz
odrestaurował kościół N.M.P. i szpital miejski, przy którym zbudował kaplicę
pw.Św.Ducha;
- specjalną troską bp. A. Noskowski otaczał pułtuskie rzemiosło i szkolnictwo –
20marca 1554 r. utworzył specjalny fundusz pomocy dla ubogich rzemieślników.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że nadanie imienia placówce wyraża szacunek dla
patrona. Ks. bp. Andrzej Noskowski ma ogromne zasługi dla Pułtuska. Ceremoniał szkoły
będzie budowany w oparciu o przyjętego patrona. Radny stwierdził, że należy podjąć
działania, aby postać patrona była powszechnie znana.
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– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 5 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty za świadczenia w prowadzonych
przez Gminę Pułtusk przedszkolach publicznych.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia z dniem 1 sierpnia 2004 r. opłaty za świadczenia w
prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych powyżej 5 godzin dziennie.
Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniach Komisji radni otrzymali pisma Dyrektorek
przedszkoli dotyczące propozycji nowych opłat za świadczenia w prowadzonych przez
Gminę przedszkolach publicznych. Dyrektorki przedszkoli zaproponowały podwyżkę od
10zł. do 15 zł.
Radny Wojciech Chodkowski zwrócił uwagę, że w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w celu
ograniczenia kosztów od 1 września 2003 r. zrezygnowano z godzin logopedii. Radny
zapytał, jakie szkody poniosą dzieci z tego tytułu ?
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 Barbara Krzykowska stwierdziła, że jest to ogromna
szkoda dla dzieci. Jednocześnie zapewniła, że będzie rekompensować dzieciom brak zajęć
logopedycznych.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska stwierdziła, że
podejmując decyzję w sprawie podwyższenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez
Gminę przedszkolach publicznych należy zastanowić się, czy podwyżka będzie stanowić
znaczne uszczuplenie dla budżetów gospodarstw domowych rodzin, które posyłają dzieci do
przedszkola. Jednocześnie radna zwróciła uwagę, że koszty utrzymania przedszkoli wzrosły
znacznie, a ostatnia podwyżka opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę
przedszkolach publicznych była w 2000 r. Radna opowiedziała się za podwyżką w/w opłaty o
15 zł.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy po wprowadzeniu podwyżki w przedszkolach
pozostałyby zajęcia, z których należało zrezygnować ze względu na konieczne oszczędności,
m. in. zajęć logopedycznych oraz czytelni ? Radna zapytała również, jakie dodatkowe opłaty
ponoszą rodzice w związku z pobytem dziecka w przedszkolu ?
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 Lidia Sadowska poinformowała, że rodzice płacą
dodatkowo za lekcje j. angielskiego.
Radny Janusz Pawlak stwierdził, że przedszkole powinno oferować pewien standard. Radny
opowiedział się przeciwko uszczupleniu ofert proponowanych przez przedszkola.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że należy zastanowić się, czy wysokość
podwyżki będzie wystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania danego przedszkola.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zaproponował
przeprowadzić głosowanie wariantowe: radni powinni zdecydować, czy podwyżka opłat za
świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych wyniesie 10 zł., czy
15 zł.
Radna Anna Bochenek zapytała, czy propozycja podwyżki, z którą wystąpiły dyrektorki
przedszkoli, będzie wystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli ? Radna
proponowała zróżnicować wysokość opłaty w zależności od dochodów rodziców.
Radny Wojciech Chodkowski stwierdził, że dyrektorki przedszkoli wystąpiły o podwyżkę w
wysokości 10 zł. lub 15 zł., ale może trzeba wprowadzić wyższą podwyżkę, ponieważ od
września br. może już zabraknąć środków na funkcjonowanie przedszkoli.

Radny Zbigniew Owsiewski stwierdził, że opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
stanowią ok. 10% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Jest to niewiele. Większość
rodziców stać na posyłanie dzieci do przedszkola. Radny zaproponował podwyższyć opłatę za
świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych o 20 zł.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Wałachowska zapytała, czy możliwe jest
ustalenie wysokości opłaty proporcjonalnie do dochodów danej rodziny ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że osoby uprawnione do korzystania ze
świadczeń wypłacanych przez opiekę społeczną mogą otrzymać dopłatę do sfinansowania
pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto od opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zwolnieni
są rodzice, których dochód miesięczny jest równy lub niższy 50% najniższego
wynagrodzenia.
Radna Róża Krasucka stwierdziła, że nie wiadomo, czy proponowana przez dyrektorki
przedszkoli podwyżka wystarczy na funkcjonowanie prowadzonych przez nie placówek.
Radna zapytała, ile realnie brakuje środków na funkcjonowanie przedszkoli ?
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 Lidia Sadowska poinformowała, że wprowadzenie
podwyżki ma jedynie uzupełnić środki budżetowe danego przedszkola.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zaproponował
przegłosować podwyżkę opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach
publicznych w wysokości 15 zł. W związku z tym Przewodniczący Komisji Polityki
Regionalnej zapytał, czy dyrektorki przedszkoli podtrzymują propozycję podwyżki w/w
opłaty o 15 zł. ?
Dyrektorki przedszkoli podtrzymały propozycję podwyżki opłaty za świadczenia w
prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych o 15 zł. Dyrektorki podkreśliły, że
społeczeństwo ubożeje, każde dziecko powinno mieć dostęp do świadczeń oferowanych przez
przedszkola.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z propozycją podwyżki opłaty o
15 zł.; wówczas stała opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu wyniesie 85 zł.:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 7 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 6 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr XXIII/361/2000
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 września 2004 r. z późn. zm. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk „Regulamin określający

wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady podziału
specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk” polegających na:
- wykreśleniu w § 7 ust. 1 pkt. 3 określającego, iż dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w Szkole Filialnej w Moszynie – ze względu na
likwidację tej placówki oświatowej,
- przedłużeniu obowiązywania regulaminu do dnia 30 czerwca 2005 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)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 20.200 zł. oraz
zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 374.200 zł. Ponadto:
- kwotę 100.000 zł. stanowiącą dotację z Ministerstwa Kultury dla MDK proponuje
się przeznaczyć na remont budynku MDK,
- kwotę 480.000 zł. pochodzącą z wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe
realizowane „na wyspie” i w os. Nowaka proponuje się przeznaczyć na inwestycje
kanalizacyjne,
Jednocześnie proponuje się zmniejszyć dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę
559.800zł., tj.:
- w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” proponuje
się zmniejszyć dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 416.000 zł. stanowiącą
dotację z „Eko – Funduszu” na budowę przyłącza kanalizacyjnego do szpitala w
związku z tym, że inwestycja ta będzie realizowana w 2005 r.,
- w dz. 926 „kultura fizyczna i sport” rozdz. „Pozostała działalność” proponuje się
zmniejszyć dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 143.800 zł. zaplanowaną
na zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń
lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4 w Pułtusku”, które będzie realizowane ze środków
pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.
W projekcie uchwały proponuje się również dokonać przeniesień wydatków między
paragrafami w kwocie ogółem 162.893,77 zł. w następujący sposób:
- w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę
5.000 zł. zaplanowaną w § 4010 „wynagrodzenia osobowe” na wniosek Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bobach proponuje się przeznaczyć na wydatki rzeczowe,
- w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
kwotę 31.000 zł. zaplanowaną w § 3110 „Świadczenia społeczne” oraz w § 4300
„Zakup usług pozostałych” na wniosek Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
proponuje się przeznaczyć na dożywianie dzieci w świetlicy przy parafii
św.Józefa,

-

w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” § 6050 „Wydatki inwestycyjne” proponuje się zmniejszyć
wydatki o kwotę 46.893,77 zł.,
- w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę
80.000 zł. zaplanowaną w § 6052 „Wydatki inwestycyjne” proponuje się
przeznaczyć na remont budynku MDK.
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 (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy określenia zasad, na podstawie których stosuje się zwolnienia z
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pułtusk w następujący
sposób:
1) zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej przez podmioty
podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy Pułtusk;
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości w roku podatkowym, w całości lub części,
udziela się w formie indywidualnych decyzji administracyjnych;
3) z wnioskiem o udzielenie zwolnienia może wystąpić podatnik, który nie posiada
żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych przysługujących Gminie
Pułtusk;
4) zwolnienie przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
5) zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie
niniejszej uchwały zrealizują na terenie gminy Pułtusk nowe inwestycje polegające na
uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co
najmniej 5 nowych miejsc pracy, dla osób zameldowanych na stałe lub czasowo w
gminie Pułtusk;
6) zwolnienie przysługuje na okres:
- 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
- 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
- 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
- 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 miejsc pracy,
- 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 45 miejsc pracy;
7) warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja
spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w
okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
8) zwolnienie dotyczy wyłącznie nowej inwestycji, tj. nowo nabytych gruntów, nowo
wybudowanych budynków, budowli lub ich części przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej;
9) ze zwolnienia może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją
działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo
nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na
prowadzenie działalności gospodarczej;

10) zwolnienia są pomocą publiczną, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i
nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych;
11) zwolnienia przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika, złożony w terminie
do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku;
12) dokumentacja do wniosku o zwolnienie powinna zawierać co najmniej:
- wypis z właściwego rejestru lub decyzję o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. W przypadku, gdy wniosek złożył nowo zarejestrowany albo
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca, składa także
oświadczenie, że nie powstał w wyniku przekształcenia, podziału, zmiany nazwy,
zmiany właściciela itp. oraz posiada siedzibę na terenie gminy Pułtusk;
- oświadczenie o poziomie zatrudnienia:
a) na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku,
b) na dzień złożenia wniosku;
- decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON, NIP;
- potwierdzenie zgłoszenia nowozatrudnionych pracowników do ubezpieczenia
społecznego (należy załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia);
- informację o uzyskanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, zawierającą w szczególności
informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy oraz jej form i przeznaczenia;
13) zastrzega się prawo sprawdzenia wiarygodności informacji podanych w załączonej do
wniosku dokumentacji;
14) w czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu
zwolnienia, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekraczać 5 lat;
15) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia
jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
- wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- poziomu zatrudnienia,
- kosztów zatrudnienia pracowników,
- wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę
w ciągu trzech kolejnych lat;
16) w przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest
zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy (Burmistrza Miasta) w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia;
17) podatnik traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły
okoliczności powodujące utratę tego prawa;
18) podatnik, który nie dopełnił obowiązków określonych w uchwale traci prawo do
zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa;
19) podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia traci prawo do zwolnienia za cały okres,
przez jaki korzystał ze zwolnienia;
20) podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia są zobowiązani do zapłaty należnego
podatku wraz z odsetkami;
21) upoważnia się Burmistrza Miasta Pułtusk do opracowania programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców uwzględniającego warunki udzielania pomocy
przewidziane w niniejszej uchwale oraz w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w projekcie uchwały znajdują się
zapisy, które uniemożliwią nadużywanie tej uchwały przez podmioty nieuprawnione. Dlatego
proponuje się, aby ze zwolnień z podatku od nieruchomości mogli korzystać tylko nowo
zarejestrowane lub wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które
nie powstały w wyniku przekształcenia, podziału, zmiany nazwy, zmiany właściciela.
Burmistrz zwrócił uwagę, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obejmuje
działalności handlowej, ponieważ jest to najczęściej występujący rodzaj działalności
gospodarczej, który zmienia się dynamicznie. Nie ma również możliwości zastosowania
zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku zwiększenia liczby zatrudnionych w
danym przedsiębiorstwie, jeżeli nie wiąże się z tym nabycie nowych gruntów lub wzniesienie
budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ nie
wiadomo, w jakim zakresie stosować zwolnienie: czy objąć nim całość, czy część budynków i
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosowanie tego rodzaju
zwolnień spowodowałoby zbyt duże uszczuplenie dochodów Gminy. Uchwała ma skłonić
inwestorów do inwestowania na terenie gminy Pułtusk.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 11 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie:
Al.Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja
sanitarna w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska” – w wysokości
370.000 zł.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna – I etap dla os. Nowaka”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja
sanitarna – I etap dla os. Nowaka” – w wysokości 630.000 zł.
Radny Sławomir Krysiak zapytał o zakres zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna
– I etap dla os. Nowaka”.
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że kanalizacja sanitarna będzie realizowana
m. in. w ulicach: Krajewskiego, Nowaka, Al. Solidarności, Al. Kardynała Wyszyńskiego oraz
w części w ulicach: gen. Maczka, gen. Kleeberga, gen. Bohusza – Szyszko.
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 – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku
budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
w Płocochowie o funkcji ponadgminnej”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa
składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej” – w wysokości
1.000.000 zł.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie zaciągniętej w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja
sanitarna w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki łącznie z odsetkami i innymi
należnościami związanymi z pożyczką na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna w
ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska”, którymi są: weksel „in
blanco” oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wyodrębnionym Wnioskodawcy
Nr 95106000760000421260000957 BPH S.A w Krakowie Centrum Korporacyjne
Ciechanów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna – I
etap dla os. Nowaka”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki łącznie z odsetkami i innymi
należnościami związanymi z pożyczką na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna – I
etap dla os. Nowaka”, którymi są: weksel „in blanco” oraz pełnomocnictwo do dysponowania
rachunkiem wyodrębnionym Wnioskodawcy Nr 95106000760000421260000957 BPH S.A w
Krakowie Centrum Korporacyjne Ciechanów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa składowiska
odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.

Projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki łącznie z odsetkami i innymi
należnościami związanymi z pożyczką na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa składowiska
odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej”, którymi są: weksel „in blanco”
oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wyodrębnionym Wnioskodawcy Nr
95106000760000421260000957 BPH S.A w Krakowie Centrum Korporacyjne Ciechanów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
dofinansowanie i wyboru sposobu zabezpieczenia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń
lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Pułtusku”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie w 2004 r. i
2005 r. zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń
lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Pułtusku” do kwoty 150.000 zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu, w tym w 2004 r. – 100.000 zł., w 2005 r. – 50.000 zł. Zabezpieczeniem prawidłowego
wydatkowania tych środków jest weksel „in blanco”. Realizacja zabezpieczenia następować
będzie z dochodów uzyskiwanych z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.
Radny Józef Gryc zapytał, jakie obiekty będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach:
Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku” ?
Kierownik RG Maria Bochenek poinformowała, że w ramach w/w inwestycji będą
realizowane m. in.: bieżnia czterotorowa ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia do skoku w dal,
boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, odwodnienie boiska i bieżni oraz zakup
sprzętu sportowego, np. bramek, skrzyni.
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 – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udziału mieszkańców gminy w kosztach
budowy infrastruktury technicznej.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia zasad określających udział mieszkańców gminy Pułtusk w
kosztach budowy infrastruktury technicznej w następujący sposób:
1) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej będzie realizowana na pisemne
wnioski mieszkańców gminy Pułtusk przy współudziale właścicieli nieruchomości
zainteresowanych polepszeniem infrastruktury w otoczeniu swoich nieruchomości;
2) nadzór nad procesem inwestycyjnym prowadzić będzie Urząd Miejski w Pułtusku;
3) inwestycją wspólnie finansowaną przez Gminę Pułtusk i mieszkańców gminy może
być budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie:
- nawierzchni dróg i chodników,
- sieci wodociągowej,

- kanalizacji sanitarnej,
- oświetlenia ulicznego,
- kanalizacji deszczowej,
- infrastruktury oświatowo – kulturalno – sportowej;
4) w budżecie Gminy Pułtusk ze środków finansowych przeznaczonych na inwestycje
infrastrukturalne w każdym roku, począwszy od 2004 r., zabezpieczone zostaną środki
przeznaczone na realizację inwestycji budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej z udziałem mieszkańców gminy Pułtusk;
5) mieszkańcy gminy Pułtusk zainteresowani realizacją wspólnie z Gminą inwestycji
finansowanych składają pisemne wnioski do dnia 30 października roku
poprzedzającego ewentualną realizację przedsięwzięcia, a w 2004 r. do dnia 30 lipca;
6) inwestycje infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców realizowane będą w
miarę możliwości finansowych budżetu Gminy pod warunkiem wyrażenia woli
realizacji danej inwestycji przez co najmniej 50% właścicieli nieruchomości z terenu
objętego tą inwestycją;
7) Rada Miejska w Pułtusku zatwierdza inwestycje do realizacji w danym roku według
list rankingowych sporządzonych na podstawie złożonych w terminach wniosków;
8) listy rankingowe inwestycji do realizacji w danym roku zawierające informacje o
zakresie, wartości i udziałach finansowych stron przygotowuje się według kryteriów
zasadności realizacji: ilości użytkowników, procentowego udziału finansowego
wnioskodawców i Gminy Pułtusk w kosztach przedsięwzięcia;
9) zatwierdzone przez Radę Miejską w Pułtusku inwestycje zgłoszone przez
zainteresowanych mieszkańców należy realizować w zakresie:
a) dla inwestycji nowych:
- projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
- wykonawstwo w zakresie objętym projektem budowlanym,
b) dla modernizacji i remontów kapitalnych:
- przedmiar zakresu robót i nakładów na wykonanie,
- wykonawstwo według przedmiaru zakresu robót i nakładów na
wykonanie;
10) właściciele nieruchomości/posesji uczestniczą w kosztach realizacji inwestycji na
warunkach umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Pułtusk w formie wnoszenia
środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pułtusku w
wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitych kosztów inwestycji;
11) środki finansowe stanowiące udział mieszkańców w realizacji inwestycji wspólnej
traktowane są jako darowizna na rzecz Gminy Pułtusk;
12) urządzenia infrastruktury technicznej objęte wspólnym finansowaniem po
wybudowaniu stanowią własność Gminy i są przekazywane do eksploatacji właściwej
jednostce zarządzającej na podstawie protokołu odbioru końcowego;
13) wniesienie przez mieszkańców środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Pułtusku w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitych kosztów
inwestycji stanowi podstawę do rozpoczęcia prac.
Radny Józef Gryc stwierdził, że należy zastanowić się nad treścią § 1 projektu uchwały,
ponieważ proponowany obecnie zapis wskazuje, iż Gmina będzie zwolniona z realizacji
inwestycji, które należą do zadań własnych gminy. Radny zaproponował, aby § 1 projektu
uchwały nadać brzmienie: „Ustala się, że budowa i modernizacja infrastruktury technicznej
może być również realizowana na pisemne wnioski mieszkańców gminy Pułtusk przy
współudziale właścicieli nieruchomości zainteresowanych polepszeniem infrastruktury w
otoczeniu swoich nieruchomości”.

Radny Zbigniew Owsiewski stwierdził, że zapis w § 1 projektu uchwały będzie powodować,
iż w zakresie realizacji inwestycji Gmina będzie czekać na inicjatywę mieszkańców. Radny
stwierdził, że idea projektu uchwały jest słuszna, ale należy zastanowić się, czy nie
wprowadzi ona nierównego traktowania mieszkańców wobec prawa. Podjęcie powyższej
uchwały może doprowadzić do antagonizmów wśród mieszkańców gminy Pułtusk.
Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że podjęcie powyższej uchwały nie powinno wzbudzać
antagonizmów wśród mieszkańców gminy Pułtusk. Radny stwierdził, że w projekcie uchwały
zbyt słabo jest zaakcentowane, iż współfinansowanie inwestycji przez mieszkańców gminy
Pułtusk spowoduje przyspieszenie realizacji inwestycji w ogóle. Radny zaproponował, aby §1
projektu uchwały nadać brzmienie: „Ustala się, że budowa i modernizacja gminnej
infrastruktury technicznej nieobjętej gminnym programem inwestycyjnym może być również
realizowana na pisemne wnioski mieszkańców gminy Pułtusk przy współudziale właścicieli
nieruchomości zainteresowanych polepszeniem infrastruktury w otoczeniu swoich
nieruchomości”.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że niepodjęcie powyższej uchwały nie
wyeliminuje realizacji inwestycji z udziałem finansowym mieszkańców gminy Pułtusk,
ponieważ już dotychczas taka forma realizacji inwestycji była stosowana.
Radny Janusz Pawlak zaproponował, aby wpłaty mieszkańców związane z realizacją
inwestycji traktować jako rodzaj kredytu, co byłoby podstawą do stosowania ulg w
podatkach.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest
możliwe, ponieważ pozbawiłoby ono Gminę dochodów. Nie ma również podstaw formalnych
do wprowadzenia takich uregulowań prawnych.
Radny Józef Gryc zgłosił wniosek, aby § 1 projektu uchwały nadać brzmienie: „Dopuszcza
się realizację i modernizację gminnej infrastruktury technicznej na pisemne wnioski
mieszkańców gminy Pułtusk przy współudziale właścicieli nieruchomości zainteresowanych
polepszeniem infrastruktury w otoczeniu swoich nieruchomości”.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z wnioskiem radnego Józefa
Gryca, aby w § 1 ust. 1 nadać brzmienie: „Dopuszcza się realizację i modernizację gminnej
infrastruktury technicznej na pisemne wnioski mieszkańców gminy Pułtusk przy współudziale
właścicieli nieruchomości zainteresowanych polepszeniem infrastruktury w otoczeniu swoich
nieruchomości”:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 17. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/115/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku
międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia następujących zmian w załączniku nr 1 do uchwały
nr XII/115/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003 r. „Statut związku
międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”:
1) § 8 nadać brzmienie: „Celem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych
gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”,
2) w § 11 skreśla się wyrazy: „i komisja rewizyjna”,

3) w § 15 skreśla się pkt. 17, w którym zapisano, iż do wyłącznej właściwości
Zgromadzenia należy potwierdzanie przyjęcia w poczet Związku, wystąpienia lub
wykreślenia ze Związku w drodze uchwały,
4) § 17 ust. 5 nadać brzmienie: „Jeśli zastępca przewodniczącego nie może zwołać
posiedzenia, jego obowiązki przejmuje najstarsza wiekiem osoba z pozostałych
członków Zgromadzenia”,
5) § 19 nadać brzmienie „Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy
obradom najstarszy wiekiem spośród ogółu przedstawiciel Gmin”,
6) § 25 ust 3 nadać brzmienie „Nawiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym Zarządu,
w tym określenie warunków płacy i pracy następuje po upływie roku od dnia
rejestracji związku”,
7) w § 26 skreśla się ust. 3, w którym zapisano, iż tryb pracy Zarządu określa regulamin
uchwalony przez Zgromadzenie.
8) w § 29 pkt. 4 skreśla się wyrazy: „i zarząd”,
9) w § 34 skreśla się ust 1, w którym zapisano, iż głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów
nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
10) w § 34 ust. 2 po wyrazach „bezwzględną większością głosów” dodaje się wyrazy
„statutowej liczby członków zgromadzenia”,
11) w § 35 ust. 2 nadać brzmienie: „Gminy mogą wnosić do Związku inny majątek niż
określony w ust. 1”,
12) § 48 nadać brzmienie: „Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje rada
gminy. Wniosek powinien zawierać: uchwalę Rady Gminy o przystąpieniu do związku
i przyjęciu jego statutu”,
13) w § 54 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Jako ważną przyczynę likwidacji Związku
określa się: uznanie braku celowości dalszego działania związku przez gminy i ich
wystąpienia ze Związku tak, że chcących współpracować pozostaje mniej niż dwie
gminy”, a dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3,
14) § 57 nadać brzmienie: „Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność dokonania zmian w
uchwale nr XII/115/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003 r. w
sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”
jest wynikiem zgłoszonych przez MSWiA uwag do Statutu związku międzygminnego
pn.„Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”.
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
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Planu gospodarki
odpadami dla Gminy Pułtusk”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia gminnego „Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Pułtusk” określającego:
1) strategię gospodarki odpadami Gminy Pułtusk,
2) zasady gospodarki odpadami na terenie gminy Pułtusk,

3) propozycje dotyczące organizacji i zarządzania gospodarką odpadami,
4) preferowane sposoby zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów,
5) zasady wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami ujętych w „Planie
gospodarki odpadami dla Gminy Pułtusk”,
6) możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje z zakresu gospodarki
odpadami.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 19. Sprawy wniesione.
I.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/2003 z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia następujących zmian w uchwale nr XIII/126/2003
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie
gminy Pułtusk:
1) w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
19listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk w § 4 dodaje się
pkt.14 o treści: „żywego drobiu”,
2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Regulamin targowiska w Grabówcu” do uchwały
nrXVIII/202/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk staje się załącznikiem nr 5 do
uchwały nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie
gminy Pułtusk,
3) w załączniku nr 5 do uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
19listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk § 1 ust. 1 otrzymuje
brzmienie „Targowisko czynne jest w każdy dzień tygodnia, we wtorki i niedziele od
godz. 400 do godz. 1800, w pozostałe dni od godz. 800 do godz. 1800”,
4) w załączniku nr 5 do uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
19listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk § 3 oznacza się jako
§ 3 ust. 1,
5) w załączniku nr 5 do uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
19listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk w § 3 dodaje się
ust.2 o treści: „Sprzedaż artykułów wymienionych w ust. 1 może się odbywać
wyłącznie we wtorki i niedziele do godz. 800”,
6) załączniki graficzne nr 1 i nr 2 dla targowiska przy ul. Rynek otrzymują brzmienie
określone w projekcie uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

II.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie opłat targowych na terenie
gminy Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/127/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie opłat targowych na terenie
gminy Pułtusk z późn. zm. polegających na ustaleniu dziennych stawek opłaty targowej na
targowisku w Grabówcu następująco:
1) przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie
– 6 zł.,
b) cielęta do 6 m – cy
– 2 zł.,
c) jałowizna i krowy
– 3 zł.,
d) tuczniki
– 2 zł.,
e) prosięta, warchlaki i inne nie wymienione powyżej
– 0,50 zł.,
2) drobny inwentarz żywy (ptactwo, króliki, nutrie itp.) – 2 zł. od każdej klatki,
3) sprzedaż towarów masowych bez względu na ilość (nasion, ziarna, bulw, korzeni,
warzyw itp. oraz środków do produkcji rolnej) z:
a) wozu konnego, dwukółki
– 5 zł.,
b) przyczepy, platformy
– 5 zł.,
c) samochodu dostawczego (żuk, tarpan itp.)
– 5 zł.,
d) samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność) – 15 zł.,
e) samochodu ciężarowego z przyczepą
– 25 zł.,
4) przy sprzedaży z ręki
– 2 zł. od każdego sprzedającego,
5) sprzedaż z pojazdów oraz ze skrzynek, worków itp. ustawionych na placu:
a) artykułów pochodzenia rolniczego i ogrodniczego
(sadzonki, krzewy, drzewa, kwiaty)
– 1 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni,
b) innych artykułów
– 3 zł. od 1 m2 zajętej powierzchni.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

III.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację
stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowisku „Grabówiec”.
Projekt uchwały omówiła Kierownik RG Maria Bochenek.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia opłat za rezerwację stanowisk do handlu (30 zł. za
rezerwację stanowiska na wtorki i 50 zł. za rezerwację stanowiska na pozostałe dni
tygodnia) oraz za wjazd na targowisko „Grabówiec” w wysokości:
- 5 zł. od samochodu osobowego i ciągnika,
- 15 zł. od samochodu ciężarowego,
- 25 zł. od samochodu z przyczepą.
Prowadzący targowisko przyjmuje opłaty za rezerwację do końca miesiąca
poprzedzającego dany miesiąc oraz prowadzi ich ewidencję. Opłata nie podlega zwrotowi.
Zarezerwowane stanowisko, nie zajęte do godz. 830, może być udostępnione innej osobie.
Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zarezerwowanego
stanowiska. Do pobierania opłat upoważnieni są inkasenci.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało– 9 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
IV.

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
33.339 zł. w związku z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów subwencji
rekompensującej z tytułu ulg w podatkach rolnym i leśnym za I półrocze 2004 r. z
przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w administracji.
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 (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

V.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń
należących do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do
dożywiania dzieci i młodzieży.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor MOPS Agata Kołakowska.
Projekt uchwały dotyczy określenia zasad przyznawania świadczeń należących do zadań
własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do dożywiania dzieci i
młodzieży w następujący sposób:
1) dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole wymagającym pomocy w formie
dożywiania przyznać pomoc w formie zakupu posiłku,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w sytuacjach, gdy
zostanie stwierdzona bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego pomoc w formie dożywiania można
przyznać dzieciom uczęszczającym do przedszkola (łącznie z oddziałem
żłobkowym) przez cały okres pobytu dziecka w placówce.
W/w pomoc będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na terenie
szkół, świetlic, przedszkoli (łącznie z oddziałem żłobkowym) lub innych miejsc
ustalonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Projekt uchwały dotyczy również ustalenia wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego do bezpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania na poziomie
200% kryterium określonego dla rodziny w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo niespełnienia
kryterium dochodowego, osobę zainteresowaną na jej wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego można zakwalifikować do bezpłatnego korzystania z pomocy w formie
dożywiania na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
1) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
2) niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę występującą w rodzinie,
3) zdarzenie losowe.
Dyrektor MOPS Agata Kołakowska poinformowała, że projekt uchwały wiąże się ze
zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie istnieje możliwość
ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnego korzystania

z pomocy w formie dożywiania na poziomie 200% kryterium dochodowego w rodzinie, tj.
w przypadku, jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł. Obecnie
istnieje również możliwość objęcia pomocą w formie dożywiania dzieci uczęszczających
do przedszkola, łącznie z oddziałem żłobkowym oraz udzielania takiej pomocy w
świetlicach środowiskowych.
Radna Anna Bochenek poruszyła problem dzieci wiejskich, do których trudno dotrzeć z
pomocą.
Dyrektor MOPS Agata Kołakowska poinformowała, że w prasie lokalnej były
zamieszczane ogłoszenia dotyczące możliwości zgłoszenia dziecka do objęcia pomocą
społeczną.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że rzeczywiście istnieje problem dotarcia z
informacją do mieszkańców wsi. Pracownicy MOPS reagują na każde zgłoszenie
dotyczące potrzeby udzielenia pomocy z zakresu opieki społecznej.
Zastępca Burmistrza Andrzej Wydra stwierdził, że we wsi Grabówiec widać, iż osoby
wymagające pomocy społecznej, korzystają z niej.
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 – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 20. Sprawy różne.
I.
Radna Elżbieta Iwanowska stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelację w
sprawie środków na świadczenia socjalne, którą zgłosiła na sesji w dniu 28 kwietnia br.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Gmina przekazała środki na ZFŚS.
Do dnia 31 maja br. część dyrektorów placówek oświatowych nie przekazała środków na
ZFŚS.
Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że w miesiącu maju 6/13 budżetu
Gminy powinno zostać przekazanych do placówek oświatowych. Do placówek
oświatowych przekazano większą kwotę. Dysponentami budżetów placówek oświatowych
są poszczególni dyrektorzy, którzy decydują o przeznaczeniu środków. Większość
dyrektorów przekazała środki na ZFŚS.
Radna Elżbieta Iwanowska poinformowała, że w Publicznym Gimnazjum Nr 1 nie ma
środków na fundusz remontowy.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że do placówek oświatowych
terminowo jest przekazywana nie tylko subwencja oświatowa, ale również środki z
budżetu Gminy zaplanowane na oświatę.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

