Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 21 września 2004 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Pkt. 1. Informacja o realizacji budżetu miasta Pułtusk za I półrocze 2004 r.
Informację o realizacji budżetu miasta Pułtusk za I półrocze 2004 r. przedstawiła Skarbnik
Miasta Irena Godlewska.
Poinformowała, że dochody budżetu Gminy w I półroczu zostały wykonane w 52,7%,
natomiast wydatki zostały wykonane w 45,1%. Zadłużenie budżetu Gminy wynosi
2.708.508zł., w tym:
- kredyt zaciągnięty w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.105.638zł.,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP na budowę drugiego budynku TBS w wysokości
1.096.620 zł.,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Baltazara
w wysokości 237.500 zł.,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsi Głodowo w
wysokości 268.750 zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski oceniając wykonanie budżetu Gminy w I półroczu 2004 r.
zwrócił uwagę na realizację wydatków inwestycyjnych. Stwierdził, że mimo, iż zostały one
wykonane na poziomie 2,3% nie oznacza to, iż inwestycje nie są realizowane. Na wykonanie
wydatków inwestycyjnych wpływ ma to, iż płatność za prace wykonane w I półroczu
najczęściej następuje w II półroczu, więc w informacji z wykonania budżetu za I półrocze nie
ma jeszcze danych w tym zakresie. 15 września br. rozpoczęła się realizacja kanalizacji
sanitarnej w os. Nowaka. Nie została zrealizowana droga Moszyn – Gromin, która była
zgłoszona do programu SAPARD, jednak nie została zakwalifikowana do realizacji z
udziałem środków z programu SAPARD. Konieczne było ogłoszenie przetargu na realizację
tej inwestycji, ponieważ nie można było wykorzystać przetargu ogłoszonego w związku ze
zgłoszeniem inwestycji do programu SAPARD. W wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu
wygrała firma p. Kaczmarczyka, która wykona tę inwestycję za kwotę 418.000 zł. Realizacja
drogi nastąpi jeszcze w br. Dużą inwestycją jest realizacja nowej kwatery na wysypisku w
Płocochowie. Obecnie trwają prace ziemne.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania informacji o realizacji budżetu miasta Pułtusk za I półrocze 2004 r. i
zarządził głosowanie:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało
– 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena Godlewska.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie polegających na:
1) dokonaniu przeniesień w planie dochodów na kwotę 284.000 zł. oraz wydatków na
kwotę 63.559,03 zł. w następujący sposób:
- kwotę 11.800 zł. zaplanowaną w dz. 852 „Opieka społeczna” rozdz. 85212
„Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego” § 4300 „Zakup usług pozostałych” proponuje się
przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe,
- kwotę 38.223,03 zł. zaplanowaną w dz. 600 „Transport” rozdz. 60016 „Drogi
gminne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne” proponuje się przeznaczyć na
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w
Pułtusku (kwota 5.000 zł. – na zakup samochodu bojowego),
- kwotę 13.536 zł. zaplanowaną w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”
rozdz.92695 „Pozostała działalność” § 6050 „Wydatki inwestycyjne”
proponuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne z udziałem funduszy
strukturalnych w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”;
2) dokonaniu przeniesienia w planie dochodów na kwotę 284.000 zł. zaplanowaną w
dz.852 „Opieka społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodek pomocy społecznej” § 2010
„Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie”, którą
proponuje się przeznaczyć jako dotację celową na realizację własnych zadań
bieżących gminy dla MOPS;
3) uaktualnieniu zapisów w załącznikach inwestycyjnych.
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
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/352/2000 z dnia 14
września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/352/2000 z dnia
14września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pułtusku polegającej na ustaleniu wartości jednego punktu wynagrodzenia w wysokości 8 zł.
Burmistrz wyjaśnił, że na wysokość wynagrodzenia pracowników MOPS składa się suma
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz liczba punktów dla danej kategorii
zaszeregowania pomnożona przez wartość punktu.
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
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/504/2001 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2001 r. w sprawie określenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników
niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Pułtusk.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIII/504/2001 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2001 r. w sprawie określenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników
niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Pułtusk zmienionej uchwałą nr V/61/2003 z dnia 28 marca 2003 r. polegającej na ustaleniu
wartości jednego punktu wynagrodzenia w wysokości 4 zł.
Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wnioskiem dyrektorów placówek
oświatowych, którzy wystąpili o podwyższenie wartości jednego punktu wynagrodzenia do
4zł.
Burmistrz poinformował, że zwrócił się do ZNP o zaopiniowanie powyższego projektu
uchwały. Uzyskano pozytywną opinię ZNP wraz z uwagami dotyczącymi celowości
podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 824 zł. – podwyżka o kwotę
270zł. oraz podniesienia wartości jednego punktu wynagrodzenia do 5 zł. – podwyżka o
kwotę 1,50 zł. Podwyżkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego
punktu wynagrodzenia ZNP uzasadnił, iż nie zawsze jest możliwa zmiana kategorii
zaszeregowania danego pracownika. Odnosząc się do opinii ZNP Burmistrz poinformował, że
została przeprowadzona analiza, w wyniku której stwierdzono, iż podwyższenie wartości
jednego punktu do 4 zł. umożliwi zastosowanie podwyżki wynagrodzenia o 3%, zgodnie z
ustawą budżetu państwa. Natomiast podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego
do 824 zł. spowodowałoby, iż tylko z tego tytułu pracownicy niepedagogiczni otrzymaliby
podwyżkę wynagrodzenia o 270 zł. Uwagi ZNP są nie do przyjęcia, ponieważ nie stać
budżetu Gminy na zastosowanie wyższych podwyżek, niż 3%. Ustalenie wartości jednego
punktu wynagrodzenia powyżej 4 zł. spowodowałoby konieczność obniżenia grupy w celu
zastosowania 3% podwyżki wynagrodzenia, ponieważ wysokość wynagrodzenia jest
związana z grupami i kategoriami zaszeregowania pracownika. Zmiana grupy na niższą
wiązałaby się z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy.
Radna Maria Korbal stwierdziła, że ZNP wystąpił o ustalenie najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk na poziomie 824 zł., ponieważ jest to
wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kraju. Kwestię podwyżki dla
pracowników niepedagogicznych można rozwiązać poprzez podwyższenie wartości jednego
punktu wynagrodzenia lub poprzez jednoczesne podwyższenie wartości jednego punktu
wynagrodzenia i kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Radna stwierdziła, że
podwyższenie wartości jednego punktu wynagrodzenia do 4 zł. nie jest wystarczające. W
związku z tym radna zgłosiła wniosek, aby wartość jednego punktu ustalić na poziomie
4,50zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że rozwiązania, o których mówiła radna
Maria Korbal były rozważane. Podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oznaczałoby, że każdy pracownik otrzyma podwyżkę. Burmistrz podkreślił, że pracownicy
Urzędu Miejskiego mieli zróżnicowane podwyżki, niektórzy w ogóle jej nie otrzymali.
Podwyżki miały charakter uznaniowy. Jeżeli wartość jednego punktu wynagrodzenia zostanie
ustalona powyżej 4 zł. dyrektorzy placówek oświatowych będą musieli każdemu
pracownikowi niepedagogicznemu przyznać podwyżkę powyżej 3%. Ustalenie wartości
jednego punktu wynagrodzenia na poziomie 4 zł. umożliwi dyrektorom zastosowanie
podwyżki uznaniowej. Propozycja dyrektorów placówek oświatowych jest słuszna nie tylko
ze względu na warunki finansowe, ale również z uwagi na możliwość sterowania wysokością
podwyżek dla poszczególnych pracowników niepedagogicznych.
Radny Ryszard Befinger opowiedział się przeciwko podwyższeniu wartości jednego punktu
wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Dorota Karzulewska w imieniu dyrektorów
placówek oświatowych stwierdziła, że nie wystarczy środków w budżecie na zastosowanie
podwyżki inflacyjnej, zgodnie z zapisami w projekcie uchwały. Jeżeli wartość jednego punktu
wynagrodzenia zostanie ustalona na poziomie 4,50 zł. trudniej będzie zrealizować podwyżkę
wynagrodzenia. Dyrektor stwierdziła, że dyrektorzy placówek oświatowych popierają
wypowiedź Burmistrza odnośnie wartości jednego punktu wynagrodzenia.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że ogółem podwyżka wynagrodzenia
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Pułtusk będzie skutkować kwotą ok. 25.000 zł. – 30.000 zł. Odnośnie
wypowiedzi radnego Ryszarda Befingera, który opowiedział się przeciwko podwyższeniu
wartości jednego punktu wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk Burmistrz stwierdził, że
podwyższenie wartości jednego punktu wynagrodzenia jest konieczne, aby dokonać
podwyżki wynagrodzeń, ponieważ w przeciwnym razie w celu zastosowania 3% podwyżki
wynagrodzenia zaistniałaby konieczność zmiany grupy pracowniczej na niższą. Zmiana grupy
na niższą wiązałaby się z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy będą pracownicy, którzy nie otrzymają podwyżki ?
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Dorota Karzulewska w imieniu dyrektorów
placówek oświatowych stwierdziła, że wszyscy pracownicy niepedagogiczni otrzymają
podwyżkę wynagrodzenia.
Radny Wojciech Chodkowski zapytał, kiedy wypłacono tzw. „13” ?
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Dorota Karzulewska w imieniu dyrektorów
placówek oświatowych poinformowała, że „13” zostały wypłacone w terminie do końca
marca br.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zapytał, czy radna Maria
Korbal podtrzymuje swój wniosek.
Radna Maria Korbal podtrzymała zgłoszony przez siebie wniosek, aby wartość jednego
punktu ustalić na poziomie 4,50 zł.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk
w pierwszej kolejności zarządził głosowanie wniosku radnej Marii Korbal, aby wartość
jednego punktu ustalić na poziomie 4,50 zł.:
- za wnioskiem głosował
– 1 radny
- przeciw
– 7 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził
głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 12 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w
Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży polegających na:

1) zmianie wysokości bonifikaty stosowanej w stosunku do osób, które dokonały
przedpłaty na wykonanie wyceny lokalu i gruntu w pełnej wysokości przed wejściem
w życie niniejszej uchwały oraz dokonają wpłaty całej kwoty z tytułu nabycia lokalu
przed zawarciem umowy sprzedaży – z 90% na 85%.
2) § 4 ust. 1 nadać brzmienie: „Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Pułtusk do żądania od
nabywcy lokalu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli
nabywca lokalu zbył lokal lub wykorzystał go na inne cele niż cel uzasadniający
udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia”,
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że zmiana uchwały nr VIII/81/2003 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży jest
konsekwencją wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Zgodnie z w/w ustawą bonifikata jest stosowana zarówno wobec lokalu,
jak również wobec udziału w gruncie. W związku z tym proponuje się, aby wysokość
bonifikaty ustalić na poziomie 85%, co pozwoli na stosowanie bonifikat na dotychczasowym
poziomie. Konieczne jest również dostosowanie zapisów w uchwale dotyczących żądania od
nabywcy lokalu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli
nabywca lokalu zbył lokal lub wykorzystał go na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie
bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia. Burmistrz poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej z Komisją Budżetu i Finansów
został przyjęty wniosek, aby bonifikatę ustalić na poziomie 80%.
Radny Zbigniew Owsiewski zgłosił wniosek, aby bonifikatę ustalić na poziomie 80%.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk w pierwszej kolejności
zarządził głosowanie wniosku, aby bonifikatę ustalić na poziomie 80%:
- za wnioskiem głosowało
– 5 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 5 radnych
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził
głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały wraz z przyjętym
powyżej wnioskiem:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 8 radnych (jednogłośnie)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
mieszczących się w budynkach położonych w obrębie 14 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy dokonania zamiany lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w
budynku przy ul. Piotra Skargi 39, pow. użytk. 27 m2, KW nr 21714 wraz z przynależną do
niego piwnicą o pow. 2,50 m2 oraz związanym z nimi udziałem wynoszącym łącznie
2950/31969 części we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących
wyłącznie do użytku właścicieli lokali i takim samym udziałem we współwłasności działki nr
eiwd. 255/2, pow. 0,0183 ha, obr. 14 miasta Pułtusk, stanowiącego własność Gminy Pułtusk
na lokal mieszkalny nr 53 mieszczący się w budynku przy ul. Benedyktyńskiej 5, pow. użytk.
39,97 m2, KW nr 36839 wraz ze związanym z nim udziałem wynoszącym 3997/124980
części we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do
użytku właścicieli lokali i takim samym udziałem we współwłasności działki nr ewid. 92/1,
pow. 0,0534 ha, obr. 14 miasta Pułtusk, stanowiący własność pp. Mirosława i Iwony Jadwigi

małż. Szmeja. W przypadku nierównej wartości zamienianych lokali pp. Mirosław i Iwona
Jadwiga małż. Szmeja dokonają na rzecz Gminy Pułtusk dopłaty stanowiącej różnicę wartości
zamienianych nieruchomości plus należny podatek VAT, zaś Gmina Pułtusk nie będzie
zobowiązana do dokonania dopłaty.
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
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
obrębie 13 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GGA Anna Maliszewska.
Projekt uchwały dotyczy dokonania zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w
obr. 13 miasta Pułtusk, nr ewid. 87/8, pow. 0,0254 ha, KW nr 9807, stanowiącej własność
Gminy Pułtusk na nieruchomość niezabudowaną położoną w obr. 13 miasta Pułtusk, nr ewid.
87/4, pow. 0,0206 ha, KW nr 21356, stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno –
Usługowego „ZAMBET” S. A. z siedzibą w Pułtusku. W przypadku ustalenia, że zamieniane
nieruchomości mają różne wartości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy
wartości zamienianych nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego plus
należny podatek VAT. Dokonując zamiany nieruchomości Burmistrz Miasta Pułtusk
podejmie działania mające na celu ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
przechodu i przejazdu obciążającej nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr ewid.
87/8, 87/3 położone w obr. 13 miasta Pułtusk na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 89/1 położoną w obr. 13 miasta Pułtusk, KW nr
1049.
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)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pkt. 8. Sprawy różne.
I.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o środkowo – wschodnio –
europejskiej sieci fortyfikacyjnej w ramach projektu BSR INTERREG IIIB
współfinansowanego przez Unię Europejską przedstawioną przez Burmistrza Miasta
Wojciecha Dębskiego dotyczącą przystąpienia Gminy Pułtusk do programu renowacji
środkowo – wschodnio – europejskiej sieci umocnień fortyfikacyjnych. W związku z
przystąpieniem Gminy Pułtusk do w/w programu należałoby zabezpieczyć w budżecie
Gminy w latach 2005 – 2007 kwotę ogółem 10.000 EURO, tj. ok. 15.000 zł. rocznie.
Radny Sławomir Krysiak proponował rozważyć możliwość urządzenia dróg do jazdy
konnej przy „szlaku fortecznym”.
Radny Wojciech Chodkowski zwrócił uwagę, iż fort w Lipnikach jest własnością
prywatną oraz został wykreślony z rejestru zabytków.
II.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przedstawił informację o inicjatywie opracowania
i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla obszaru północnego
Mazowsza dotyczącą współpracy Gminy Pułtusk z powiatami: ciechanowskim,
makowskim i przasnyskim w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Gospodarki

Odpadami, niezależnie od systemu opracowywanego przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska. Wdrożenie w/w programu nie spowoduje, iż na wysypisko odpadów w
Płocochowie trafiałyby śmieci spoza terenu powiatu pułtuskiego.
Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny w
powyższej sprawie.
III.
Radna Róża Krasucka zapytała, czy prace związane z realizacją kanalizacji sanitarnej
w os. Nowaka zostaną wykonane do końca listopada 2004 r. ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że powyższe prace wykonuje firma
„Melwobud”, z usług której Gmina wielokrotnie już korzystała. Dotychczas firma ta
wykonywała prace terminowo.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

