
P R O T O K Ó Ł  NR XXV/2005

z posiedzenia XXV  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  28 lutego 2005 roku.

Stan Rady - 21
Obecni – 20

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1315.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder -  Witam  Państwa   na  XXV   sesji  Rady
Miejskiej  w Gostyninie. Serdecznie witam  pana burmistrza z gronem zastępców i urzędników.
Witam  naszego  gościa,  pana  Tadeusza  Wachowicza,  który  dzisiaj  reprezentuje  Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka zo.o. w Gostyninie. Witam media gostynińskie. 

Do punktu 2
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał  porządek posiedzenia.

Za przyjęciem porządku obrad  głosowało  13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Budownictwo mieszkaniowe w gminie miejskiej Gostynin:

 funkcjonowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. zo.o.
 budownictwo socjalne,
 gospodarka mieniem komunalnym ( prywatyzacja mieszkań, sprzedaż działek).

6. Funkcjonowanie Urzędu Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2005 rok. 
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Burmistrza

Miasta Gostynina na lata 2003-2007.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  członka  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Gostyninie.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i

odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  poniesionych  na
świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy.



13. Podjęcie  uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia
oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gostyninie.

14. Wypracowanie  stanowiska  w  sprawie  ewentualnego  umorzenia  postępowania  karnego
wobec radnego Jacka Piotrowicza.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Do  punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie za okres od 27 stycznia do
28 lutego 2005 roku - sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

Radny Arkadiusz Górski – W sprawozdaniu pan powiedział o bateriach słonecznych na basenie,
w kwestii jakiś zmian. Czy temat ten już jest zakończony, czy w trakcie realizacji.

Burmistrz Miasta – Ten temat jest już zupełnie zakończony. Był problem z pompami. Projektant
zaprojektował pompy o symbolu, których nie ma, trzeba było ściągnąć projektanta i tą sprawę
rozwiązać.

Radny Andrzej  Robacki –  Kto  odpowiada za  wykonanie  wadliwych elewacji  na  budynkach
komunalnych, czy wykonawca będzie naprawiał. Chodzi mi o budynek przy parku, ul. 3 Maja 27.

Burmistrz  Miasta  –  Wykonawca  nakładał  tynk  dekoracyjny,  kiedy  padał  deszcz,  wie  o  tej
sprawie i zobowiązał się usterki usunąć do 28 kwietnia br. 

Radny Tadeusz Gryning – Mieszkańcy osiedla Bema są bardzo wdzięczni panu burmistrzowi za
zainstalowanie kamery na tym osiedlu, ale mają obawy, czy będzie widać parking w momencie
kiedy przyjdzie wiosna, ponieważ rosnąca tam brzoza zasłania widoczność. Mam prośbę, jeśli się
widoczność pogorszy żeby  to drzewko usunąć.

Burmistrz Miasta – Może wystarczy  podciąć, nie koniecznie trzeba usuwać.

Do  punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  3  interpelacje  złożone  przez  radną
Agnieszkę Korajczyk – stanowią one załącznik do protokołu.

Radny Tadeusz Gryning – Mieszkańcy zasobów komunalnych mają konkretne pytanie. W całej
Polsce jest  generalna sprzedaż zasobów komunalnych. U nas 10 lat  temu podjęliśmy uchwałę,
która mówi, że 50% odpłatności i 5% w przypadku wykupu przez wszystkich. Na palcach jednej
ręki można  policzyć osoby, które skorzystały z tej 5% ulgi. Natomiast z 50% ulgi skorzystało
dużo osób w pierwszej fazie, a teraz to zainteresowanie się zahamowało. Ludzie obserwują jak się
dzieje w innych miastach. Wiem, że Warszawa jest bogatsza itd.  ale jest tam 90% bonifikaty.
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Konkretnie to jest tak, że jeśli główny najemca jest zameldowany dłużej niż 10 lat, to ma 90%
ulgi, jeśli krócej to 80%. Wielu mieszkańców wykupiłoby mieszkanie, jeśli ta bonifikata byłaby
większa. Czy pan burmistrz coś w tym temacie myśli zrobić.

Radna Agnieszka Korajczyk – Z dniem dzisiejszym kończy się termin przyjmowania wniosków
o stypendia. Dziś też dzieci po raz pierwszy poszły po feriach do szkoły. Czy nie można byłoby
przedłużyć  termin  przyjmowania  wniosków  przynajmniej  do  10  marca.  Regulamin  pewnie
będziemy uchwalali na sesji marcowej. Można przyjąć jakąś pewną liczbę. Jeszcze dziś dzieci i
rodzice dowiedzą się o możliwości składania wniosków. 
Na kiedy jest planowany remont chodników przy  ulicach Wojska Polskiego/ Aleja Popiełuszki.
Jestem po rozmowie z  panią Janecką z Zarządu Dróg i wiem, ze są zarezerwowane środki na ten
cel.  Miasto  ma  dać  pracowników  z  robót  publicznych  a  powiat  ma  dać  materiały.  Kiedy
ewentualnie będzie przeprowadzony remont tych chodników.
Kolejne pytanie jest skierowane do pani prawnik. Czy opierając się na art. 11b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym, który mówi: „jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli  do uzyskiwania informacji,  wstępu na sesję i  posiedzenia jej  komisji  a także
dostępu do dokumentów wynikających z   wykonywania  zadań publicznych,  w tym protokołów
posiedzeń organów gminy i komisji  gminy”. Czy osoba, która ma życzenie przyjść z zewnątrz
może uczestniczyć w posiedzeniach prac komisji. 

Radny  Włodzimierz  Stefaniak  –  W  ostatnim  numerze  Gazety  Gostynińskiej  ukazało  się
stanowisko  Rady  Powiatu  odnośnie  budowy  supermarketu  w  Gostyninie.  Chciałbym  poznać
opinię  pana  burmistrza  na  ten  temat.  Chciałbym  zaznaczyć,  że  stanowisko  handlowców
gostynińskich,  których  ja  reprezentuję  jest  negatywne.  Niestety  ono  nie  wzbogaci  mapy
gospodarczej  naszego  miasta,  ani  oferty  rynkowej  tylko  po  prostu  zwiększy  bezrobocie.  Nie
protestujemy, bo wiemy jak to odbywa się w innych miastach. Są odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Jest tu mocno ograniczona rola samorządów. Spotkałem się naprawdę
z bardzo ostrymi zarzutami ze strony mieszkańców.
Mam jeszcze taką dygresję odnośnie podatków od nieruchomości. Ten podatek 2 lata temu był w
wysokości  15-16  groszy w  roku ubiegłym został  zmniejszony do  9  groszy.  W tym roku  ten
podatek jest znów podniesiony do 15 groszy i zrobił się wielki szum. Na przyszłość trzeba takich
sytuacji unikać.

Radny  Arkadiusz  Górski –   Jaki  jest  obecny stan  dokumentacji  na  zadanie  „  kanalizacja  -
Targowa II”

Radny  Andrzej  Robacki –  Chcę  zadać  pytanie  w  kwestii  bezpieczeństwa  publicznego,  a
konkretnie  poczuciu  bezpieczeństwa mieszkańców osiedla  Wojska  Polskiego /  Wyszyńskiego/
Jana  Pawła/  Aleja  Popiełuszki.  Na  wniosek  mieszkańców tego  osiedla  w  ubiegłym tygodniu
odbyło się spotkanie z prezesem spółdzielni i przedstawicielem policji. Ludzie ci mają poczucie
zagrożonego  bezpieczeństwa.  Na  osiedlu  spotykają  się  grupy  młodych  ludzi,  piją  alkohol,
rozrabiają, nie reagują na uwagi. Konkretnie chodzi o plac zabaw na tym osiedlu. Czy miasto
poprzez służby jakie posiada mogłoby wpłynąć w tej sprawie. 

Do Punktu 5
Budownictwo mieszkaniowe w gminie miejskiej Gostynin:

 funkcjonowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. zo.o.
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Pan Tadeusz Wachowicz główny księgowy Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w
Gostyninie  odczytał  informacje  na  temat  funkcjonowania  spółki  –  materiał  pisemny  stanowi
załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag.

 budownictwo socjalne,

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski  odczytał  informację  na  temat  budownictwa
socjalnego w gminie miejskiej Gostynin – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu
sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej –  Czy nie stanie  się  tak,  że standard tych lokali  socjalnych
stanie  się  lepszy  niż  niektórych  lokali  komunalnych.  W  starych  zasobach  komunalnych  te
mieszkania są w złym stanie.  Może się okazać, że ktoś ma gorsze mieszkanie,  a musi za nie
więcej płacić. 

Burmistrz Miasta – Robimy to między innymi po to, żeby porządkować miasto. Wyburzyliśmy
już  ponad  20  budynków,  a  jeszcze  chcemy  wyburzać.  Ci  ludzie  przeszliby  do
nowowybudowanych  budynków.  Te  budynki,  które  będziemy  budować  są  15  rodzinne.  Na
początku wybudujemy 2 takie budynki, czyli dla 30 rodzin. Swego czasu dobrym pomysłem, był
MTBS, bo uporządkowaliśmy wiele w mieście.

 gospodarka mieniem komunalnym ( prywatyzacja mieszkań, sprzedaż działek).

Burmistrz Miasta odczytał treść informacji na temat gospodarowania mieniem komunalnym (dane
na dzień 31.12.04 rok.) Informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Paweł Kijek – W sprawozdaniu międzysesyjnym podał pan dane dotyczące sprzedaży
działek przy ul. Bagnistej wielkości 12 ha za kwotę 46.000 złotych, a teraz podał pan 7 ha za
kwotę 33.893 złotych.

Burmistrz Miasta – Ostatnia informacja dotyczy danych na koniec roku 2004, a  w sprawozdaniu
sesyjnym czytałem dane na dzień 28 luty br. W tym czasie dokonano wykupu kolejnych działek.

Do Punktu 6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta odczytał sprawozdanie z działalności Urzędu Miasta Gostynina za 2004 rok –
informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Tadeusz Gryning – Na stronie 23 czytanego przez pana sprawozdania jest  informacja
dotycząca  poboru  do  wojska  mężczyzn  i  kobiet.  Czy do  służby wojskowej  zgłaszają  się  też
kobiety.

Burmistrz Miasta – Tak zgłaszają się kobiety, szczególnie z wykształceniem medycznym. Te 3
kobiety, które się zgłosiły poszły do wojska.

Do Punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
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Asystent ds. Finansowych pani Wiesława Pilichowicz – W projekcie uchwały dotyczącej zmian
w budżecie miasta na 2005 rok po stronie wydatków proponujemy wprowadzić kwotę 1.000.000
złotych na wykup około 25 ha gruntów przy ulicy Bagnistej pod budowę obiektów geotermalnych
i drogi. Z uwagi na to, że nie posiadamy własnych środków, to proponujemy pokryć to zadanie
kredytem komercyjnym.  W  związku  z  tym w  naszym budżecie  na  rok  2005  zmieniłyby się
przychody.  Przeprowadziliśmy  kalkulacje  zaciągnięcia  tego  kredytu.  Z  doświadczeń
dotychczasowych jak i  z  uzyskanych informacji  wiemy, że kredyt ten byłby w formie kredytu
komercyjnego, na który ogłoszony byłby przetarg. Przy założeniu, że kredyt byłby zaciągnięty w
miesiącu  czerwcu może  lipcu z półrocznym okresem karencji, jak i spłatą w przeciągu 3 lat koszt
tego kredytu wynosiłby około 14%, przy założeniu, że stawka wiboru miesięcznego niewiele by
się wahała. W tej chwili ona wynosi 6,5%. Zakładamy, że przy zaciągnięciu tego kredytu bank
będzie  żądał  od nas 0,5% marży. Można symulować spłatę tego kredytu w dłuższym okresie,
wtedy automatycznie jego koszt zwiększy się o każdy jeden rok o około 3 %. Na koniec roku 2005
zadłużenie miasta wzrosłoby o 3,5 punktu procentowego. Według uchwalonego budżetu obecne
zadłużenie miasta stanowi 36,92% limitu zadłużenia miasta, a po zaciągnięciu przedmiotowego
kredytu wynosiłoby ono 39,38%.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów – nie wypracowała stanowiska

Za  podjęciem  uchwały  opowiedziało  się  14  radnych,  głosów  przeciw  nie  było,  3  głosy
wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA  NR 154/XXV/05 została podjęta     i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 8
Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Działań  Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

Asystent ds. Finansowych pani Wiesława Pilichowicz -  Ten projekt uchwały jest efektem przed
chwilą podjętej uchwały.  Zmiany dotyczą działu  Kultura fizyczna i sport,  chodzi  o realizację
Programu aktywizacji, gdzie zwiększa się wartość tego zadania o 1.000.000 złotych jak również
wzrasta plan budżetu o tę samą kwotę. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów – nie wypracowała stanowiska

Za  podjęciem  uchwały  opowiedziało  się  14  radnych,  głosów  przeciw  nie  było,  3  głosy
wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA  NR 155/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  pismo  od  Starosty  Gostynińskiego  w  sprawie
konieczności dokonania wyboru członka  Rady Społecznej przy SP ZOZ w Gostyninie.
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Radny  Andrzej  Robacki –  W imieniu  naszego klubu chciałbym zgłosić  kandydaturę  kolegę
Grzegorza  Kołodzieja.  Jest  on  przygotowany  do  pełnienia  takiej  funkcji.  Doświadczenie  na
zajmowanym  stanowisku  i  sytuacja  finansowa  firmy,  w  której  pracuje  pozwoliłaby  na
podejmowanie właściwych decyzji.  Mam nadzieję,  że dotychczasowy członek rady społecznej,
jakim był pan burmistrz nie pogniewa się, ale myślę, że ma teraz tyle obowiązków związanych z
inwestycjami, że poprze taką kandydaturę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Grzegorz Kołodziej – Tak wyrażam zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciw nie było 1 radny wstrzymał się od
głosu.

UCHWAŁA  NR 156/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Gostyninie.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pan  Wiktor  Bałko –  Konieczność
wprowadzenia nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania prawa miejscowego do przepisów
nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz przejęciem od 1 stycznia 2005
roku przez MOPS w Gostyninie realizacji świadczeń rodzinnych. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie
było. 

UCHWAŁA  NR 157/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pan  Wiktor  Bałko  –  Przyczyną
wprowadzenia tego projektu uchwały również jest zmiana ustawy o pomocy społecznej. MOPS
ma  podpisaną  umowę  o  świadczeniu  usług  opiekuńczych  z  firmą.  Umowa  ta  gwarantuje
możliwość waloryzacji świadczenia o wskaźnik inflacji. Właścicielka firmy zwróciła się z prośbą
o zastosowanie tej możliwości, czyli zwiększenie kwoty. Obecnie obowiązująca kwota to 3.95 zł.
a proponuje się zmienić na kwotę 4.09 zł. Odpłatność za te usługi jest 100%.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie
było. 
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UCHWAŁA  NR 158/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z
pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  pan Wiktor Bałko –  Zmiana uchwały
także  podyktowana  jest  koniecznością  dostosowania  gminnej  regulacji  prawnej  do  przepisów
nowej ustawy o pomocy społecznej.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie
było. 

UCHWAŁA  NR 159/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do Punktu 13
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz
wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Gostyninie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Wiktor Bałko – Powodem zgłoszenia
tego  projektu  jest  fakt,  że  najniższe  wynagrodzenie  ogłaszane  w  monitorze  odstawało  od
rzeczywistości.  Poprzednie,  uchwalone w 2001 roku wynosiło 651 złotych.  Dziennik  Ustaw z
bieżącego roku określa  stawkę tego wynagrodzenia na 849 złotych.  Pozostałe  punkty uchwały
pozostają bez zmian. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie
było. 

UCHWAŁA  NR 160/XXV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do Punktu 14
Wypracowanie stanowiska w sprawie ewentualnego umorzenia postępowania karnego wobec
radnego Jacka Piotrowicza.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  – Ja  tej  sprawy szerzej  nie  będę  omawiał,
zwrócę uwagę na aspekt formalny. Wpłynęło do Rady Miejskiej pismo z Sądu Rejonowego w
Gostyninie  następującej  treści:  Sąd  Rejonowy  w  Gostyninie  Wydział  II  Karny  zwraca  się  o
udzielenie informacji czy Rada wyraża zgodę na umorzenie postępowania karnego wobec Jacka
Piotrowicza w trybie art.  17§ 1 pkt.3kp z uwagi  na znikoma szkodliwość społeczną czynu.  W
podpisie jest Sędzia Dariusz Stoliński.
Ten problem był  dyskutowany na  wszystkich  komisjach  Rady Miejskiej,  więc  myślę,  że  jest
dokładnie państwu znany. Proszę o prezentacje stanowisk komisji;
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Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów –  Członkowie  Komisji  wyrazili  zgodę  na
umorzenie postępowania karnego wobec radnego Jacka Piotrowicza.

Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego -  Członkowie  Komisji  wyrazili  zgodę na
umorzenie postępowania karnego wobec radnego Jacka Piotrowicza.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Komisja nie wypracowała
stanowiska w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej - Członkowie
Komisji wyrazili zgodę na umorzenie postępowania karnego wobec radnego Jacka Piotrowicza.

Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji –  Członkowie  Komisji
wyrazili zgodę, aby Rada zajęła stanowisko w kwestii umorzenia postępowania karnego wobec
radnego Jacka Piotrowicza. Chodziło o to, że pismo jest skierowane do Rady, więc niejako Rada
ma zająć stanowisko a nie komisja.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji -  Członkowie  Komisji  wyrazili  zgodę  na  umorzenie
postępowania karnego wobec radnego Jacka Piotrowicza.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja również tak jak inne komisje opowiedziała się
za umorzeniem. 

Radny Jacek Piotrowicz – W środę i w czwartek uczestniczyłem w posiedzeniach komisji i po
tych moich wyjaśnieniach państwo macie obraz  tej  sprawy. Państwa dzisiejsza  zgoda pozwoli
zamknąć tę sprawę w formie takiej jak proponuje Sąd. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich stron
tego konfliktu.

Radny Paweł Kijek  - Grupa dwunastu radnych skierowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej
wniosek  w związku  z  wypracowaniem na  dzisiejszej  sesji  stanowiska  przez  Radę  w sprawie
ewentualnego umorzenia postępowania karnego wobec radnego Jacka Piotrowicza. Chciałbym tu
go odczytać: Wniosek o przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie pisma, które
wpłynęło do Rady Miejskiej z Sądu Rejonowego w Gostyninie w dniu 15 lutego 2005 roku dot.
sygn. akt IIK. 324/04. Stanowisko Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie udzielenia odpowiedzi
Sędziemu Sądu Rejonowego w Gostyninie Panu Dariuszowi Stolińskiemu na pismo z zapytaniem o
zgodę na umorzenie postępowania karnego wobec Jacka Piotrowicza w trybie art. 17 § 1 pkt. 3 kp
z uwagi na znikomą szkodliwość czynu:

1. Rada Miejska w Gostyninie wyraża zgodę na umorzenie postępowania  karnego wobec
Jacka Piotrowicza w trybie art. 17 § 1pkt. 3 kp z uwagi na znikoma szkodliwość czynu.

2. Rada Miejska w Gostyninie upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do udzielenia
odpowiedzi Sędziemu Sądu Rejonowego w Gostyninie Panu Dariuszowi Stolińskiemu 

      o treści jak w pkt.1.

Radny Zbigniew Jakubaszek – W imieniu Wspólnoty Samorządowej. Mimo, że Rada nie jest
stroną w tej sprawie doszliśmy do wniosku, że Rada nie jest też władna rozstrzygać tego typu
sporu, dlatego uzgodniliśmy, że będziemy głosować „za”.

Przewodniczący  Rady Miejskiej-  Czy treść  tego wniosku  jest  państwu wszystkim dokładnie
znana. Wobec tego głosujemy wniosek grupy radnych. Jakby pan radny jeszcze zechciał odczytać
nazwiska radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem.

8



Radny Paweł  Kijek – Pod wnioskiem podpisało  się  dwanaście  osób:  Paweł  Kijek,  Zbigniew
Królikowski,  Andrzej  Robacki,  Tadeusz  Gryning,  Agnieszka  Korajczyk,  Marek  Kiełczewski,
Arkadiusz  Górski,  Grzegorz  Kołodziej,  Tadeusz  Kozubski,  Tadeusz  Mosakowski,  Alicja
Krawiecka i Piotr Jankowski.

Za przyjęciem odczytanego wniosku opowiedziało się 18 radnych, głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się nie było. Radny Jacek Piotrowicz nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Wniosek został przyjęty, tym samym stanowisko Rady zostało
wypracowane. 

Do Punktu 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta odczytał  odpowiedzi  na  3  interpelacje  złożone  przez  radną  Agnieszkę
Korajczyk – stanowią one załącznik do protokołu sesji.

Burmistrz Miasta – Pan radny Gryning pytał o mieszkaniowe zasoby komunalne. Ja bym był tu
bardzo ostrożny. Dowiem się jak to  w Warszawie  rozwiązali.  Nas zawsze interesuje  sprzedaż
całości.  Inny  sposób  sprzedaży  za  jakieś  symboliczne  pieniądze  spowoduje  nam  dodatkowe
koszty, a nie będzie wpływów. 5% od kwoty 15.000 złotych, to wychodzi  na to, że mieszkanie
kupią za 1 tysiąc złotych. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, ale to są jakieś śmieszne
pieniądze.  Muszę przypomnieć,  że  dopiero włożyliśmy prawie 6 milionów złotych w budynki
komunalne. Zrobiliśmy dachy, rynny, tynki, rury spustowe, okna, drzwi wejściowe. Jeżeli będzie
inicjatywa mieszkańców żeby wykupić wszystkie lokale, to jestem za. Niech biorą na siebie, niech
składkę  w  postaci  miesięcznego  czynszu  zbierają,  niech  płaca  za  wodę,   ścieki  i  wywóz
nieczystości. W innym przypadku my ciągle kredytujemy. Przepis pozwolił  na pozbywanie się
tych lokali po 5 latach. To jest dobre, bo w jakiś sposób pomaga regulować rodzinne własności. Ja
osobiście  byłbym ostrożny.  W latach  ubiegłych  tu  odbyło  się  wiele  spotkań  z  mieszkańcami
osiedla Budopol gdzie namawiałem i mówiłem jakie korzyści są z tego. Upłynęło 8 lat i połowa
lokali została wykupiona z bonifikatą 50%, a nie chcieli mieszkańcy wykupić za 5%. Na każdym
spotkaniu pytano, kto będzie teraz remontował te budynki. No sami będziecie remontować, bo
tworzycie wspólnotę  i  będziecie  rządzić.  A to wtedy mieszkańcy nie  chcą.  W roku ubiegłym
sprzedaliśmy 15 lokali lokatorskich i 3 lokale na przetargach. Jeżeli zwolni się jakiś lokal to są
dochody dla miasta. Zwalniają się lokale z różnych przyczyn. Ktoś umrze, a teraz przepisy nie
pozwalają  dziedziczyć wnuczkom  nawet  jeśli  jest  razem zameldowany. Jest  popyt  na  lokale
komunalne  szczególnie  teraz  po  wyremontowaniu.  Każdy ma  świadomość,  że  jest  to  lokal  z
nowymi oknami i nie tylko. 
Około 15-20 lokali  rocznie sprzedajemy z bonifikatą 50%, więc będą pokrzywdzeni  ci,  którzy
nabyli z tą bonifikatą.  Żeby nie było tak, że przyjdą tu do urzędu w kolejce z prośbą o zwrot. 
Pani  radna  Agnieszka  Korajczyk  pytała  o  termin  remontu  chodników  przy  ulicach  Wojska
Polskiego/Aleja/Bema. Jak tylko pogoda pozwoli, to bym chciał zacząć to zadanie przy pomocy
ludzi  z  robót  publicznych.   Jestem za,  ale  tam powinno być trochę więcej  pieniędzy. Roboty
drogowe są dość drogie. 

Radca Prawny Roma Trawczyńska – Rzeczywiście ustawa wprowadza możliwość dostępu do
posiedzeń komisji,  sesji  i  dokumentów, ale zasada ta  podlega na ograniczeniu wynikającym z
innych ustaw. Tu nie chodzi również o ochronę danych osobowych. Ograniczeniem jest również
ustawa o dostępie do informacji publicznych, ponieważ nie wszystko, co dzieje się w gminie jest
informacją  publiczną.  Informacją  taką  jest  tylko  to,  gdzie  gmina  działa  poprzez  organy.  Na
przykład tam gdzie pan burmistrz działa jako kierownik urzędu, nie jest to informacja publiczna,
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ponieważ on wtedy występuje w roli pracodawcy a nie organu publicznego. Nie wszystko podlega
ujawnieniu i  dostępowi.  Należy posegregować. U państwa ograniczeniem także proceduralnym
jest statut. Od § 102 do § 109 macie zasady proceduralne dostępu do dokumentów. Oprócz tego
jest BiP, oprócz tego są pewne  strony internetowe, publikacje w prasie. To wszystko razem składa
się na jakąś tam jawność. Poza ochroną dostępu do informacji publicznej jest  jeszcze ochrona
danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji niejawnych. To co jest tajne, służbowe, z
klauzulą  poufne,  to  również  nie  podlega  udostępnieniu.  Pewne  elementy  z  zakresu  prawa
bankowego  nie  będą  podlegały  ujawnienie.  Pewne  ograniczenia  wprowadza  także  ordynacja
podatkowa. Te wszystkie elementy należy zebrać razem i w zależności od tematyki, podchodzić
do tematu. 

Burmistrz Miasta – Jest ustawa zasadnicza czyli Konstytucja , która jasno określa, że organami
publicznymi są tylko te organy, które w sposób publiczny zostały wybrane. Dlatego komisja nie
jest ani tajna, ani poufna, ale nie jest też publiczna. Nie może sobie ktoś pierwszy z ulicy przyjść i
nagrywać na dyktafon czy kamerę. Na sesje rady owszem każdy może wejść. Rada jest innym
organem, wybieranym publicznie. 

Radca Prawny –  Musicie  państwo badać interes  prywatny i  interes  publiczny. Jeżeli  sprawa
będzie  dotyczyła  pojedynczego  obywatela  to  on  będzie  miał  prawo  skarżyć  gminę  za
udostępnienie  jego  akt.  Sprawa  indywidualna  administracyjna  jest  sprawą  indywidualną
administracyjną nie podlegającą publikacji. 

Burmistrz Miasta – Kolejne pytanie radnego Stefaniaka dotyczyło supermarketów. Ja już wiele
razy mówiłem, że supermarket to jest inne pojęcie. Nawet marketem dla Gostynina nie jest  obiekt,
którego  powierzchnia  sprzedaży  nie  ma  2000  metrów  kwadratowych.  Jeśli  chodzi  o  Real
inwestmen, to oni zaoferowali budowę obiektu o wymiarach 1300 metrów kw. powierzchni, czyli
mieszczą się w ustawie. Zaoferowali wynajem powierzchni. Oni chcą zbudować obiekt ze 100
miejscami  parkingowymi i zamierzają kupcom gostynińskim powierzchnię sklepu wynajmować.
To jest lepsza sytuacja, bo nasi kupcy mogą się aktywizować. 

Radny Paweł Kijek – Czy to nie będzie konkurencja dla tej hali po Budopolu.

Burmistrz Miasta – Myślę, że nie. Tam musi powstać takie centrum gdzie będzie można kupić od
igły do samochodu. Będą tam wielkie parkingi. Można będzie tam kupić gdaczącą kurę i świeże
jajko, będą tam artykuły przemysłowe i ciuchy. Wiadomo, że na targach, bazarach handluje się
wszystkim.  Koncepcja zagospodarowania już jest i trzeba będzie się na którejś komisji rozwoju
zapoznać.

Pan Górski pytał o budowę II etapu kanalizacji. Po konsultacji z panem prezesem Jakubowskim
wiemy, że  ta inwestycja jest ujęta w planie finansowym Przedsiębiorstwa Komunalnego na ten
rok.  Ciągle  przedłuża  się  sprawa  dokumentacji.  Są  jakieś  problemy,  ale  ostateczny  termin
wyznaczony przez projektanta panią Raźniewską jest na lipca tego roku. 

Pan radny Robacki  zgłosił  fakt  zakłócania  bezpieczeństwa na  placu zabaw.  Zwrócimy uwagę
służbom bezpieczeństwa. Może Straż Miejska przejedzie się tam raz czy dwa. Młodzież jest jaka
jest, my też byliśmy młodzi. 

Do Punktu 16
Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do tych protokołów.
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Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Protokół został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Protokół został przyjęty.

Do Punktu 17
Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wydania opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2005 rok oraz prognozy
długu publicznego do budżetu Miasta Gostynina – przedmiotowy dokument stanowi załącznik do
protokołu sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zapoznał  uczestników  posiedzenia  z  treścią  zaproszenia
kierowanego do radnych i pracowników samorządowych do udziału w turnieju tenisa stołowego.

Kolejne pismo odczytane przez przewodniczącego kierowane przez radnych rady miasta Płocka
dotyczyło apelu o pomoc ofiarom tsunami – pismo stanowi załącznik do protokołu.

Radna Agnieszka Korajczyk – Chciałam zwrócić uwagę na biegające psy. Może Straż Miejska
zajęłaby się tym problemem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Kiedyś przewijała się sprawa schroniska. Może pan burmistrz
powiedziałby kilka słów na ten temat. 

Burmistrz Miasta – Z powodu dwóch aspektów sprawa jest trudna. Jedna rzecz to jest propozycja
gmin  powiatu  gostynińskiego,żeby  wejść  w  to  przedsięwzięcie  razem.  I  to  byłoby  możliwe,
chociaż wójtowie nie  za bardzo czują temat.  Druga sprawa dotyczy usytuowania.  Mieszkańcy
osiedla  Bierzewice,  które  wskazaliśmy  protestują  przeciwko  tej  lokalizacji.  Osoby z  miasta
Gostynina  posiadające  posiadłość  na  terenie  gminy  Gostynin  podejmują  próby  uruchomienia
prywatnego schroniska dla zwierząt. Chcą to potraktować jako biznes.
Dokumentacja naszego schroniska nie jest do końca ukończona, bo zmarł projektant pan Osiński.
Do  tematu  trzeba  jeszcze  podejść.  Być  może  uda  się  uruchomić  schronisko  prywatne.  Jest
przyzwolenie  sanepidu.  Na  początek  sanepid  dopuści  w takich  warunkach  jak  jest,  a  później
właściciele  będą  musieli  uzupełniać  brakujące  elementy  wynikające  z  przepisów  prawnych.
Problemem jest też schronisko dla gmin. Pomysł od początku był taki, że jak my byśmy sami
zbudowali schronisko, to będziemy prowadzić komercję. Po co wydawać pieniądze, jak można się
złożyć. To nie jest tylko nasz problem,  jest to problem ogólnopolski. 

Radny Tadeusz Gryning – Jak przebiegają prace nad poszerzeniem granic miasta.

Burmistrz Miasta – Ten temat wymaga konsultacji. W przyszłym tygodniu takie konsultacje będą
się odbędą. Dwa razy dziennie będzie zaproszonych po 500 osób z terenu miasta. Spotkania będą
odbywać się  w kinie.  Myślę,  że  mieszkańcy (jeśli  chodzi  o  sam zalew)  to  na  pewno  są  za.
Zobaczymy jak będzie. O tym dalej zdecyduje Rada Ministrów. Sprawa Kruka pójdzie pod obrady
Rady i wtedy też będziemy przeprowadzać konsultacje. Takie konsultacje muszą być odbyte ze
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wszystkimi mieszkańcami miasta. W miesiącu marcu musimy załatwić sprawę zalewu a na sprawę
przyłączenia Kruka  mamy czas do końca roku. Tam obowiązują terminy prezesa Rady Ministrów.
Ja osobiście uważam, że w końcu trzeba będzie granice tego miasta powiększyć. Mamy ciasno,
54% powierzchni miasta to są lasy i nie możemy się rozwijać. Nikt tu się nie może gniewać.
Należałoby rozważyć, zwolnienie na 10 lat mieszkańców z płacenia podatków lokalnych. Terenów
budowlanych w Gostyninie nie ma. Nawet prywatnych działek nie ma. Jeśli ta kadencja się nie
podejmie to któraś kolejna będzie musiała. 

Radny  Zbigniew Jakubaszek –  W ostatnim czasie  skrzyżowanie  ulic  Dmowskiego/  Wojska
Polskiego  stało  się  bardzo  niebezpieczne.  Dochodzi  tam  do  wielu  wypadków.  Ponieważ
pracownicy  Urzędu  Miasta  uczestniczą  w  Komisji  ds.  Organizacji  Ruchu  Drogowego  przy
starostwie powiatowym. Ja wnioskuję, żeby na najbliższym posiedzeniu sprawę tę rozpatrzono. 

Radna  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  Ja  proszę  o  zwrócenie  uwagi  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie o częstsze kontrolowanie prędkości przejazdu samochodów na ul.  Kościuszki,  przy
wjeździe na Plac Wolności. 
 
Do Punktu 18
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXV sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska

                        Przewodniczący Rady Miejskiej                       

                                                                          Andrzej Reder                                                 
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