Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej z Komisją Polityki Społecznej
w dniu 16 sierpnia 2005 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław
Nalewajk.
Pkt. 9. Zaopiniowanie 10 projektów uchwał w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych w gminie Pułtusk.
Projekty uchwał omówił projektant planów zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski.
Projekty uchwał dotyczą uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gruntów położonych w gminie Pułtusk, tj.: Gnojno (Północ, Wschód, Zachód), Lipa,
Kleszewo (Południe), Pawłówek (Północ, Południe), Ponikiew (Północ, Południe), Szygówek.
Projektant planów zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski poinformował, że prace
nad powyższymi projektami uchwał trwają od 2001 r., gdy Rada podjęła uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pułtusk. Powyższe projekty uchwał zostały przedłożone do
uzgodnienia odpowiednim organom. Prace nad opracowaniem powyższych projektów uchwał
zostały zahamowane przez Dyrekcję Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, ponieważ
Wojewoda przyjmuje uwagi zgłaszane przez Dyrekcję NPK bezkrytycznie. Ostatecznie został
wypracowany kompromis między Gminą Pułtusk a Dyrekcją NPK. Po wyłożeniu do wglądu
powyższych projektów planów zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły uwagi. W
związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zaistniała konieczność powtórzenia wielu etapów uzgadniania powyższych
projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski proponował przyjąć projekty uchwał w przedstawionym
obecnie brzmieniu, a po uchwaleniu powyższych uchwał występować o zmianę przeznaczenia
terenów wchodzących w skład NPK. Burmistrz podkreślił, że w przypadku, gdy Gmina
wystąpi o zmianę przeznaczenia terenów położonych w granicach NPK, a Dyrekcja NPK
zaakceptuje propozycje Gminy – wówczas procedura uchwalania planu zagospodarowania
przestrzennego jest wdrażana od nowa, ze względu na zmianę projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.
Radny Wojciech Chodkowski zwrócił uwagę na zapis dotyczący bezwzględnego zakazu
usuwania drzew o charakterze pomnikowym. Radny zapytał, co decyduje, iż dane drzewo jest
pomnikiem przyrody ? Radny proponował, aby zakaz usuwania drzew o charakterze
pomnikowym nie dotyczył topoli.
Odnośnie zakazu usuwania drzew o charakterze pomnikowym projektant planów
zagospodarowania przestrzennego p. Sokołowski poinformował, że zapis ten został określony
przez Dyrekcję NPK. Jednocześnie zapis ten nie określa gatunków drzew, co oznacza, że
wszystkie drzewa powyżej 2 m. objętości pnia na wysokości 130 cm. będą uznane za pomniki
przyrody.
Radny Janusz Pawlak proponował, aby podjąć działania w celu wyłączenia z granic NPK jak
największego obszaru Gminy.
Innych uwag do projektów uchwał nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Stanisław Nalewajk zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania powyższych 10 projektów uchwał:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 2 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę
262.760 zł. oraz aktualizacji załączników: „Wydatki na zadania inwestycyjne planowane na
zadania inwestycyjne na 2005 rok”, „Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi”, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej – plan dochodów
i wydatków”, „Dotacje dla instytucji kultury (ujętych w prowadzonym rejestrze)” i „Plan
finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok”.
Skarbnik Miasta Teresa Turek poinformowała, że na sesję zostanie skierowany uaktualniony
projekt uchwały m. in. w zakresie załącznika nr 1.
Odnośnie rewitalizacji historycznej części miasta Burmistrz Miasta Wojciech Dębski
poinformował, że w październiku br. zostanie ogłoszony konkurs na realizację powyższego
zadania inwestycyjnego finansowanego za pomocą m. in. środków strukturalnych
pochodzących z tzw. „Programu norweskiego”. Projekt rewitalizacji historycznej części
miasta nie obejmie piwnic ratusza ze względu na krótki czas pozostały do przygotowania
dokumentacji inwestycji. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia inwestycji już
zrealizowanych. W związku z tym o dofinansowanie za pomocą środków strukturalnych
zostaną zgłoszone inwestycje: „Przebudowa fontanny – Rynek Podzamcze” i „Modernizacja
kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji c. o. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Przemiarowie”.
Radny Janusz Pawlak nawiązując do planowanego wykonania iluminacji Bazyliki zapytał,
jaką kwotę planuje się przeznaczyć na oświetlenie uliczne, a jaką kwotę na iluminację
Bazyliki ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że na iluminację Bazyliki planuje się
przeznaczyć kwotę ok. 80.000 zł.
Radny Janusz Pawlak zapytał, kiedy planowana jest realizacja oświetlenia ulicznego ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że oświetlenie uliczne będzie realizowane
w najbliższym możliwym terminie.
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 – 10 radnych
- przeciw
– 0 radnych
- wstrzymało się od głosu
– 3 radnych
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/276/2004 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
wyboru sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. „Kanalizacja
sanitarna Popławy – zadanie I do budynku szpitala”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wyboru
sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna
Popławy – zadanie I do budynku szpitala” w zakresie § 1 ust. 1, w którym określa się, iż
wyraża się zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie w 2005 r. zadania inwestycyjnego
pn. „Kanalizacja sanitarna Popławy – zadanie I do budynku szpitala” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.937.936,99 zł. i z budżetu

państwa Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 258.391,60 zł. wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, które na dzień 26 sierpnia
2005 r. wynoszą 12,5%, co stanowi kwotę 1.372.705,35 zł.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że konieczność podjęcia powyższej
uchwały jest wynikiem nowelizacji przepisów prawa dotyczących umów na dofinansowanie
realizacji inwestycji za pomocą środków strukturalnych w zakresie formy zabezpieczenia
umowy. Obecnie obowiązuje jedna forma zabezpieczenia, co jest korzystniejsze dla Gminy.
Jako formę zabezpieczenia umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji za pomocą
środków strukturalnych Gmina Pułtusk wybrała weksel in blanco.
Skarbnik Miasta Teresa Turek poinformowała, że na sesję zostanie skierowany uaktualniony
projekt uchwały w zakresie sposobu zabezpieczenia realizacji umowy.
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. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
mieście Pułtusk przy ul. Mickiewicza.
Projekt uchwały omówiła Inspektor GGA Barbara Parzychowska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 18 miasta Pułtusk przy ul. Mickiewicza, nr ewid.
42/47, pow. 0,1055 ha, KW nr 29111 na rzecz jej użytkowników wieczystych za cenę nie
niższą, niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny
nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego
tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Radny Wojciech Chodkowski zgłosił wniosek, aby w projektach uchwał w załączniku
graficznym dokładnie określić nieruchomość będącą przedmiotem uchwały.
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 Wojciecha
Chodkowskiego, aby w projektach uchwał w załączniku graficznym dokładnie określić
nieruchomość będącą przedmiotem uchwały:
- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 13 radnych (jednogłośnie)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w mieście Pułtusk – obręb 13 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Inspektor GGA Barbara Parzychowska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 13 miasta Pułtusk, nr ewid. 7, pow. 0,0478 ha,
KW nr 20903 na rzecz jej użytkownika wieczystego Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku za cenę nie niższą, niż jej wartość
określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Projekt uchwały dotyczy również wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 18% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na poczet ceny
nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego
tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
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. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w mieście Pułtusk – obręb 24 miasta Pułtusk.
Projekt uchwały omówiła Inspektor GGA Barbara Parzychowska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 24 miasta Pułtusk, nr ewid.: 88/9, 88/10, 88/12,
88/6 o łącznej pow. 0,3137 ha, KW nr 19287 i nr 20903 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku za
cenę nie niższą, niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Projekt uchwały
dotyczy również wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na poczet ceny
nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego
tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
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. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego
się w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu użytkowego o pow. 128,94 m2 mieszczącego się w budynku przy
ul.Mickiewicza 24 w Pułtusku wraz z przypadającym na ten lokal udziałem określonym
ułamkiem 12894/99775 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie
służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz zbycie takiego samego
udziału we współwłasności gruntu przyjmując cenę wywoławczą w wysokości nie niższej, niż
wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Budynek położony przy
ul. Mickiewicza 24 znajduje się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid.
122/4, pow. 0,0414 ha, obr. 13 miasta Pułtusk, KW nr 7684.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w porównaniu z uchwałą podjętą na
sesji w dniu 22 kwietnia 2005 r. zmianie uległa powierzchnia lokalu użytkowego, ponadto do
sprzedaży lokalu użytkowego ujęto pomieszczenie przynależne do lokalu – piwnicę.
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.
Pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności gruntu
położonego w obrębie 10 miasta Pułtusk przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Projekt uchwały omówiła Inspektor GGA Barbara Parzychowska.

Projekt uchwały dotyczy przeniesienia własności gruntu położonego w obr. 10 miasta Pułtusk
przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 395 o pow. 0,0056 ha, KW nr 22133 na rzecz Jadwigi i Alfreda małż. Brach, którzy
wznieśli na powierzchni gruntu część budynku o wartości znacznie przenoszącej wartość
zajętej na ten cel działki, za wynagrodzeniem równym wartości nieruchomości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego.
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. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania Wojewody Mazowieckiego do
usunięcia naruszenia.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy wezwania Wojewody Mazowieckiego do usunięcia naruszenia w
rozporządzeniu nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz w rozporządzeniu nr 58 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody polegającego na niedokonaniu uzgodnienia
projektów w/w rozporządzeń z Radą Miejską w Pułtusku. Projekt uchwały dotyczy również
upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do skierowania wezwania do Wojewody
Mazowieckiego do usunięcia naruszenia.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu
15 marca 2005 r. rozporządzenie nr 3 w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,
natomiast w dniu 25 maja 2005 r. wydał rozporządzenie nr 58 zmieniające rozporządzenie w
sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Wojewoda Mazowiecki nie uzgodnił z Radą
Miejską powyższych projektów rozporządzeń – zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W związku z tym proponuje się wezwać Wojewodę do
usunięcia naruszenia.
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. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Wojciech Dębski.
Projekt uchwały dotyczy utworzenia obwodu głosowania nr 18 w SP ZOZ w Pułtusku –
Szpital w Pułtusku. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla utworzonego obwodu będzie
Szpital w Pułtusku przy ul. 3 Maja 1.
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. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu
Usług Komunalnych w Pułtusku.
Projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZUK Andrzej Grąbczewski.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych
polegających na:
1) dodaniu w § 4 ust. 4 w brzmieniu: „Oddziałowi Dróg i Mostów powierza się
wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych – w
zakresie odpowiadających Zarządowi Dróg”,
2) dodaniu w § 6 pkt. 17 w brzmieniu: „Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczących uprawnień i zobowiązań
Zarządcy Drogi”.
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
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pkt. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Teresa Turek.
Projekt uchwały dotyczy wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego LEX. C. 0911 – 6/05 z dnia 22 lipca 2005 r., doręczone w dniu 25 lipca
2005r., stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/355/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z
dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za korzystanie z posiłków w
stołówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Projekt uchwały dotyczy również
upoważnia Burmistrza Miasta Pułtusk do wniesienia skargi.
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 „Koncepcji proponowanej obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi
krajowej nr 61”.
Odnośnie „Koncepcji proponowanej obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”:
a) radna Anna Bochenek – w imieniu rolników Gminy Pułtusk zaproponowała, aby nt.
obwodnicy prowadzić indywidualne rozmowy z rolnikami i sołtysami bezpośrednio
związanymi z przebiegiem obwodnicy;
b) radny Wojciech Chodkowski:
- proponował podjąć działania, aby zaplanowano drogi dojazdowe do pól,
- zwrócił uwagę, iż na planowanej trasie obwodnicy (w ul. Mickiewicza)
przebiega kabel wojskowy,
- zwrócił uwagę, iż nie ma zaplanowanych wjazdów przy wiaduktach,
- stwierdził, iż biorąc pod uwagę ruch pojazdów w czasie weekendu – trudno
będzie wyjechać z miasta,
- prosił, aby drewniany krzyż znajdujący się na pograniczu miasta i wsi Lipniki
Stare pozostał na terenie miasta;

c) radny Janusz Pawlak:
- stwierdził, że powinno być zaplanowanych więcej wjazdów na obwodnicę,
- proponował, aby zorganizować spotkanie z projektantem obwodnicy w celu
ustalenia ustępstw w zakresie jej przebiegu,
- stwierdził, że zaplanowano zły wyjazd z obwodnicy w kierunku Warszawy.
Pkt. 14. Sprawy różne.
I.
Radna Maria Korbal prosiła o informację nt. realizacji uchwały w sprawie wypłaty
stypendiów socjalnych.
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wypłata stypendiów socjalnych
przebiegała w atmosferze dużego niezadowolenia społecznego, ponieważ oczekiwania
były znacznie większe, niż kwota przyznana Gminie na wypłatę świadczeń. Na wypłatę
stypendiów Gmina otrzymała kwotę ok. 119.000 zł. Wpłynęło ponad 700 wniosków.
Powołano Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która zastosowała kryteria dotyczące
sytuacji finansowej rodziny wnioskodawcy. W wyniku przeprowadzonej przez w/w
Komisję analizy – 1/3 wnioskodawców otrzymała stypendia w kwocie 45 zł., 1/3
wnioskodawców – w kwocie 90 zł. i 1/3 wnioskodawców – w kwocie 135 zł. i kilku
wnioskodawców – w kwocie 180 zł. Wszyscy wnioskodawcy spełniali warunki do
przyznania stypendium socjalnego. Wnioskodawcom mającym najtrudniejszą sytuację
finansową przyznano najwyższe stypendia. Od września br. pomoc socjalna będzie
przyznawana tylko w formie rzeczowej.
II.
Radna Róża Krasucka zapytała, kiedy planowane jest zakończenie wymiany
nawierzchni w os. Nowaka (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej) ?
Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w najbliższym czasie powinny
rozpocząć się prace. Wymiana nawierzchni w os. Nowaka planowana jest do realizacji w
bieżącym kwartale.
III.
Radny Marian Gołąb prosił, aby ZUK wykonał naprawę nawierzchni dróg wiejskich,
m.in. we wsiach: Lipniki Stare, Płocochowo i Kacice.
Zastępca Dyrektora ZUK Andrzej Grąbczewski zwrócił uwagę, iż ze względu na przyjętą
technologię wykonania – kończy się okres eksploatacji poszczególnych dróg. Wymagają
one generalnego remontu, co wiąże się z zaplanowaniem środków finansowych na ten cel
w budżecie Gminy na 2006 rok.
IV.
Radny Wojciech Chodkowski zgłosił następujące sprawy:
- Radny zwrócił uwagę na wykonanie nawierzchni drogi w ul. Słonecznej i prosił
o usunięcie płyt,
- Radny prosił o zmianę organizacji ruchu drogowego w ul. New Britain.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Beata Łuczak.

