
PROTOKÓŁ  NR I/2006
 

z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej V kadencji w Gostyninie odbytego w dniu 27 listopada 2006 
roku.
 
 
Stan Rady – 15 
Obecni – 15
 
 
Lista obecności w załączeniu.
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1230.
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pani Beata Balcerzak pogratulowała radnym wejścia 
w skład Rady Miejskiej oraz poinformowała iż Burmistrzem Miasta Gostynina został pan 
Włodzimierz Śniecikowski. Następnie wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o uzyskaniu 
mandatu. 
 
 
Do punktu 1
 
Otwarcie obrad.
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – otwieram I sesję V kadencji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
Nazywam się Lidia Pawikowska. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę 
zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Witam 
serdecznie państwa radnych, pana burmistrza, panią wiceburmistrz, pracowników urzędu. Witam 
serdecznie wszystkich państwa. 
 
 
Do punktu 2
 
Złożenie ślubowania przez radnych.
 
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – Wysoka Rado przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania 
przez nowo wybranych radnych. Proponuję następujące zasady złożenia ślubowania. Odczytam 
rotę, a każdy odczytany kolejno z imienia i nazwiska radny potwierdzi wolę złożenia ślubowania 
słowem „Ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż 
Bóg”. 
Proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę ślubowania
 
Rota 
„Wierni  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.
 
Wszyscy wyczytani radni (15) złożyli ślubowanie. 
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – dziękuję. Gratuluję i stwierdzam, że wszyscy radni złożyli 
ślubowanie. 
 



 
Do punktu 3
 
Uchwalenie porządku obrad.
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – odczytała porządek posiedzenia.
 
Porządek sesji.
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. uchwalenie porządku obrad. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej; 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
5. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
6. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej, 
7. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
8. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
9. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
11. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej; 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
12. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
13. przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
14. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
15. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
16. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych. 
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej. 
19. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wyboru  przewodniczących  i  wiceprzewodniczących  stałych 

komisji Rady Miejskiej. 
20. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad.

 
 
 
Za  przedstawionym  porządkiem  obrad  opowiedziało  się  15  radnych,  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.
 
 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 4
 
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 



2. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
3. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej, 
4. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
5. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,

 
a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

 
Radna Senior Lidia Pawikowska – proszę o zgłaszanie kandydatów i ich ewentualne 
przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 
dlatego każdorazowo będę zwracać się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę. 
 
Radny Krzysztof  Giziński –  pragnę  zgłosić  kandydaturę  na  funkcję  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  osoby z  wieloletnim doświadczeniem samorządowym,  osoby która  była  radną  trzech 
kadencji, osoby która w obecnych wyborach uzyskała największe poparcie jeśli chodzi o miasto 
Gostynin. Mam na myśli radną Jolantę Syskę – Szymczak. 
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – czy radna Jolanta Syska – Szymczak wyraża zgodę.
 
Radna Jolanta Syska – Szymczak – tak wyrażam zgodę. 
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – czy są jeszcze inne kandydatury. Rozumiem, że zamykamy 
listę kandydatur na przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
 

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 
Radna  Senior  Lidia  Pawikowska –  Proponuję  przystąpić  do  powołania  3  osobowej  Komisji 
Skrutacyjnej.  Przypominam,  że  osoby  kandydujące  nie  mogą  wchodzić  w  skład  Komisji 
Skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
 
Radny Andrzej Robacki – chciałbym zgłosić kandydaturę pana  Pawła Kijka, doświadczonego 
samorządowca. 
 
Radny Paweł Kijek      wyraził zgodę.  
 
Radny Przemysław Łudczak – chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Czesława Jaśkiewicza. 
 
Radny Czesław Jaśkiewicz wyraził zgodę.
 
Radny Arkadiusz Górski – zgłaszam kandydaturę radnego Zdzisława Tarkę.
 
Radny Zdzisław Tarka wyraził zgodę.
Radna Senior Lidia Pawikowska – czy ktoś  z  państwa ma uwagi  do proponowanego składu 
Komisji Skrutacyjnej. Jeżeli nie ma to przejdziemy do głosowania nad składem komisji.
Za składem komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.
Skład przyjęto.
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – stwierdzam, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną 
do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 



Radna Senior Lidia Pawikowska - ogłaszam 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej i przygotowań.
 
10 minut przerwy.
 

c)  przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – wznawiam obrady po przerwie. Proszę Komisję Skrutacyjną o 
odczytanie  regulaminu głosowania oraz rozdanie  kart  do głosowania.  Proszę  przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy nazwisk radnych, a wyczytanych radnych proszę o 
podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Kijek odczytał regulamin głosowania wyboru radnego 
na przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie – załącznik do protokołu.
 
Radca  prawny Roma  Trawczyńska –  wkradł  się  błąd  w  §  6  ust.  2  zdanie  „liczba  radnych 
obecnych na sesji” zamieńmy na „ustawowego składu rady”. Regulamin ten należy przegłosować.
 
Za przyjęciem regulaminu opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.
Regulamin przyjęto.
 

d.      prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
 
 
Radny Andrzej Robacki – takie wystąpienie kandydatki wydaje mi się niefortunne, został 
zgłoszony kandydat. Ja bym zaproponował zgłaszanie pytań do kandydata, a nie autoprezentacja. 
 
 
Radna Jolanta Syska – Szymczak – obecnie w V kadencji została wybrana przez mieszkańców 
miasta Gostynina do Rady Miejskiej. Przez trzy kadencje pełniłam mandat radnego, w poprzednich 
kadencjach pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, działałam w komisji Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zawodowo pracuję w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Gostyninie na stanowisku zastępcy dyrektora, jak również nauczyciela wychowania fizycznego. 
Od wielu lat działam również w organizacjach społecznych na terenie miasta. 
 
 
 

e.      przeprowadzenie głosowania (tajnego),
 
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
 
Po przerwie 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Kijek odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych  
w  głosowaniu  w wyborach na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w Gostyninie  – załącznik  do 
protokołu.
 
Na przewodniczącą Rady Miejskiej wybrano radną Jolantę Syskę – Szymczak.
 

f.       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,



 
 
Radna Senior Lidia Pawikowska odczytała uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Gostyninie.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący 
się. 
 
UCHWAŁA NR 1/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Radna Senior Lidia Pawikowska – gratuluję pani przewodniczącej i proszę o zajęcie miejsca za 
stołem prezydialnym i dalsze prowadzenie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – chciałabym serdecznie państwu 
podziękować  za  zaufanie  jakim  obdarzyliście  moją  osobę  na  funkcję  przewodniczącej  Rady 
Miejskiej. Postaram się robić wszystko aby pełnienie tej funkcji z mojej strony było jak najlepsze. 
Jest to ważna i odpowiedzialna funkcja w mieście i liczę na wsparcie państwa. 
 
15 minut przerwy. 
 
Do punktu 5
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta  Syska – Szymczak – szanowni państwo w poprzedniej 
kadencji rada liczyła 21 radnych, obecna V kadencja liczy 15 radnych. W poprzedniej kadencji było 
3 wiceprzewodniczących, czy państwo mają jakieś propozycje co do ilości wiceprzewodniczących. 
 
Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  V  kadencja  liczy  15  radnych  i  nie  ma  takiej  potrzeby,  aby 
wiceprzewodniczących było 3. Proponuję aby było 2 wiceprzewodniczących. 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są jakieś inne propozycje (brak). 
Przegłosujemy wniosek radnego, aby było 2 wiceprzewodniczących.
Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA NR 2/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Do punktu 6
 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)      przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
d)      prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f)       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  dla  ułatwienia  naszej  pracy 
proponuję, aby pozostała wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna. 
 
Radny Paweł  Kijek –  proponuję  najpierw  przedstawić  kandydatów na  wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej. 
 

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proszę o zgłaszanie kandydatów 
na  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej,  na  pierwszego  wiceprzewodniczącego  ponieważ, 
każdego z nich będziemy wybierać oddzielną uchwałą. 
 
Radny Marek Małkowski – pani przewodnicząca, wysoka rado chciałbym zgłosić kandydaturę 
pana Arkadiusza Górskiego, radnego dwóch kadencji, aktywnego i znanego samorządowca. 
 
Radny Arkadiusz Górski wyraził zgodę.
 
Radny  Zdzisław  Tarka –  chciałbym  zgłosić  na  wiceprzewodniczącego  pana  Andrzeja 
Robackiego.  Jak  państwo  wiecie  w  plebiscycie  na  najskuteczniejszego  samorządowca  zajął 
pierwsze miejsce. Również w wyborach w okręgu I zajął drugie miejsce, ale uległ kobiecie. 
 
Radny Andrzej Robacki wyraził zgodę. 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są inne propozycje. Nie widzę. 
 
 
 
 

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy państwo pozostają przy mojej 
propozycji aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał taki sam jak w wyborach na przewodniczącego 
rady, czy ma ona ulec zmianie.
 
Radny Andrzej Robacki -  chcę złożyć wniosek aby komisja pozostała w takim samym składzie 
jak przy wyborze przewodniczącego rady. 
 
Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 10 minut przerwy w celu 
przygotowania kart do głosowania. 
 

c)      przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wznawiamy obrady po przerwie. 
 
Radny Zdzisław Tarka – zgłaszam wniosek formalny. Kandydatura, którą ja zgłosiłem jest na 
drugiego wiceprzewodniczącego. 
 
Radca prawny Roma Trawczyńska – chodzi o to, że każdego wiceprzewodniczącego wybieramy 



w głosowaniu odrębnym. W związku z tym, żeby nie było tak, że na pierwszy wybór jest dwóch 
kandydatów, a na drugi będzie kolejne zgłaszanie kandydatów. 
 
Radny Andrzej Reder – ustalenie I i II wiceprzewodniczącego wiąże się z pewną ważnością tych 
dwóch funkcji. Rozumiem, że takiej nie ma? 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – rozumiem, że wyjaśnienie pana 
radnego Tarki może dawać nam prawo do głosowania. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej.
 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Paweł  Kijek –  regulamin  wybory  radnego  na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  jest  taki  sam jak  na  przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Każdy z państwa otrzymuje kartę do głosowania z nazwiskiem. Czy mam czytać ten regulamin 
jeszcze raz, czy państwo zwolnią mnie z tego obowiązku.
 
Radni przychyli się do propozycji nie odczytywania zaprezentowanego wcześniej regulaminu. 
 

d)      prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jeżeli są pytania do kandydatów na 
wiceprzewodniczących proszę o ich zadawanie. 
 
Nie zgłaszano pytań.
 
 
 

e)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
 
Po przerwie 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Kijek odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych  
w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Gostyninie – załącznik do 
protokołu.
 
Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano radnego Arkadiusz Górskiego.
 
 

f)       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak odczytała  uchwałę  w  sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  - Arkadiusza Górskiego.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw nie było, 4 głosy wstrzymujące 
się. 
 
UCHWAŁA NR 3/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  dziękuję  za  wybór.  Postaram się 
bardzo dobrze współpracować z panią przewodniczącą. 



 
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  przechodzimy do  następnego 
głosowania  nad  wyborem  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej.  Proszę  przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Kijek – regulamin jest  taki sam jak w poprzednim 
głosowaniu. Więc przejdziemy do głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
 
Po przerwie 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Kijek odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych  
w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Gostyninie – załącznik do 
protokołu.
 
Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano radnego Andrzeja Robackiego.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak odczytała  uchwałę  w  sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  - Andrzeja Robackiego.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 4/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – chciałem podziękować za zaufanie, 
myślę, że będę pełnił tą funkcję z zadowoleniem dla nas wszystkich. 
 
 
Do punktu 7
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pozwolę sobie przypomnieć, że w 
poprzedniej kadencji było 6 komisji stałych plus komisja Rewizyjna. Były to komisje: Rozwoju 
Gospodarczego;  Budżetu  i  Finansów;  Edukacji;  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji;  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są 
jakieś inne propozycje.
 
Radny Czesław Jaśkiewicz –  z  uwagi  na  fakt,  iż  w tej  kadencji  mamy 15  radnych  składam 
wniosek o zmniejszenie  liczby komisji  do 4.  Proponuję połączyć Komisję  Edukacji  z  Komisją 
Kultury  i  Sportu,  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  z  Komisją  Budżetu,  pozostawić  Komisję 
Spraw  Obywatelskich  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej,  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku 
Publicznego oraz Komisję Rewizyjną. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są jeszcze jakieś propozycje. 
 
Nie składano innych propozycji.
 



Za  wnioskiem  radnego  Czesława  Jaśkiewicza  opowiedziało  się  15  radnych,  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  
 
UCHWAŁA NR 5/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Do punktu 8
 
Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  aby  ułatwić  pracę,  rozdamy 
deklaracje, na których każdy z radnych może wpisać swoją wolę pracy w dwóch komisjach stałych, 
a następnie każda z komisji odbędzie pierwsze spotkanie. 
 
Radny Paweł Kijek – w ilu komisjach radny musi być, a w ilu może być. 
 
Radca Prawny Katarzyna Majzner – statut mówi, że każdy ma obowiązek być członkiem jednej 
komisji stałej  i nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji. 
 
15 minut przerwy. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wpłynęły do Rady Miejskiej dwa 
pisma w sprawie utworzenia klubów radnych.
(przewodnicząca odczytała pisma – stanowiące załącznik do protokołu). 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytał uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej. 
 
Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA NR 6/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Powołanie Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA NR 7/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Powołanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA NR 8/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 



UCHWAŁA NR 9/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Powołanie Komisji Rewizyjnej. 
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA NR 10/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Andrzej Reder – składy niektórych komisji są bardzo małe, Komisji Spraw Obywatelskich 
3  osoby,  Komisji  Bezpieczeństwa  3  osoby,  więc  do  rozważenia  pozostawiam połączenie  tych 
dwóch komisji. Ponieważ różnie bywała z komisjami czasami brak było quorum. 
 
 
Do punktu 9
 
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji  
Rady Miejskiej.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  przechodzimy  do  wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Miejskiej. Zarządzę przerwę i w biurze 
rady  odbędą  się  pierwsze  posiedzenia  komisji  gdzie  zostaną  wybrani  przewodniczący  i 
wiceprzewodniczący komisji.
 
Przerwa .
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  po  odbytych  pierwszych 
posiedzeniach komisji zostali wyłonieni przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji stałych.
 
Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został wybrany radny Krzysztof  
Giziński, na wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany radny Arkadiusz Górski. 
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 11/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Na przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej został wybrany 
radny Przemysław Łudczak, na wiceprzewodniczącego  Komisji została wybrana Jolanta Syska – 
Szymczak.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 12/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu została wybrana Anna Szczepanowska,  
na wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany Zdzisław Tarka.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 13/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



 
Na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został wybrany Czesław 
Jaśkiewicz, na wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany Andrzej Nyckowski. 
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 14/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Marek Małkowski, na 
wiceprzewodniczącego Komisji został wybrana Anna Szczepanowska. 
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw nie było, 5 głosów 
wstrzymujących się. 
 
UCHWAŁA NR 15/I/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Do punktu 10
 
Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  otrzymaliście  państwo dzisiaj 
kalendarze na rok 2007, jak również Statut Miasta Gostynina, ustawę o samorządzie gminnym oraz 
kwestionariusz osobowy, który należy wypełnić i złożyć w Biurze Rady. Zostały rozdane również 
druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do Biura Rady najpóźniej do dnia 27 grudnia 
2006 roku. 
 
Radny Paweł  Kijek –  mam kilka spraw.  Pierwsza sprawa dotyczy ulicy Marcinkowskiego,  w 
miesiącu  październiku  zostały  rozpoczęte  prace  przy  budowie  tej  ulicy  i  toczyły  się  do  dnia 
wyborów i od tego czasu zostały zaprzestane. Mieszkańcy pytają co było powodem zaprzestania 
tych prac i czy do końca roku będą prowadzone jakieś prace, jeżeli tak to w jakim zakresie i kiedy 
zostaną zakończone. Następna sprawa dotyczy ulicy Sienkiewicza w której są dziury, nierówności, 
ulica ta łączy osiedle Kopernika z główną trasą wiodącą na Szczawin i bardzo dużo osób korzysta z 
tej drogi. Należałoby jak najszybciej tą drogę wyrównać lub położyć nawierzchnię. Kiedy te prace 
będą wykonane. Trzecia sprawa to progi zwalniające, które zostały uszkodzone w zeszłym sezonie 
zimowym, kiedy te progi będą uzupełnione. Znaki drogowe przy naszych miejskich drogach są w 
kiepskim stanie (obok basenu, przy ul. Armii Krajowej, przy ul. Zamkowa – Targowa ). Następna 
sprawa  oświetlenie  ul.  Wspólnej  jedna  lampa,  kolejne  4  lampy  nie  święcą  .  Kolejna  kwestia 
dotyczy ulicy Moniuszki ustawiony znak zakazu postoju, nie jest w ogóle respektowany. Ostatni 
temat dotyczy przejścia przez ulicę Kutnowską na wysokości sklepu „U Stefaniaków”,  sprawy były 
w tym temacie poruszane i nic się nie dzieje, na jakim etapie są te sprawy, kiedy przejście to będzie 
zrobione?
 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  nie  mamy takiego punktu  w 
dzisiejszych obradach jak zapytania radnych. Jeżeli pan burmistrz może odpowiedzieć to tylko w 
formie wyjaśnień, a jeżeli to nie będzie satysfakcjonowało pana radnego to dopiero na najbliższej 
sesji będzie odpowiedź.
 
Burmistrz Miasta – państwo radni mylą punkt sprawy różne, który jest od organizacji rady, w 
kwestii odczytywania korespondencji która wpływa. Tego rodzaju pytania powinny być w punkcie 
zapytania i interpelacje radnych, który jest zawsze na początku sesji. Postaram się odpowiedzieć na 
te pytania. Rozpoczęcie prac na ulicy Marcinkowskiego- umowa została podpisana z wykonawcą, a 



wykonanie  tej  drogi  jest  przewidziane  na  przełomie  roku  2006/2007.  Zakończenie  prac  jest 
przewidziane w roku 2007. Ulica Sienkiewicza nie jest ulicą miasta, jest drogą kolei. Miasto wydaje 
na  nią  środki  od  czasu  do  czasu.  Spróbujemy jeszcze  coś  tam zaradzić.  Ta  droga  nie  spełnia 
parametrów  drogi  publicznej,  ponieważ  dwa  pojazdy  nie  mogą  się  minąć.  Naprawa  progów 
zwalniających – wiosną były naprawione, być może jeszcze któryś się zepsuł i należy go naprawić. 
Znaki  drogowe  –  cały  czas  obserwujemy  wandalizm  niszczenie  znaków,  ale  wciąż  są  one 
uzupełniane. Oświetlenie na ul. Wspólnej (na początku nie świecą 4 oprawy) – na poprzedniej sesji 
pan  radny  zgłaszał  sprawę  jednej  lampy,  która  była  naprawiona.  Należy  to  sprawdzić 
odpowiedzialność  ponosi  zakład  energetyczny,  który  pobiera  za  to  pieniądze.  Na  wszystkich 
drogach zarządców miasto buduje oświetlenie i płaci za nie. Zakaz postoju przy ul. Moniuszki – na 
to  tak  bardzo  wpływu  nie  mamy.  Ulica  Kutnowska  przejście  dla  pieszych  przy  sklepie  „U 
Stefaniaków” sprawa była prowadzona, powstały pewne uzgodnienia, ale otrzymaliśmy odpowiedź, 
że po zbudowaniu obwodnicy. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jest to droga krajowa. 
 
Radny Paweł Kijek – pozwoliłem sobie zadzwonić do pana Andrzejewskiego, który jest głównym 
wykonawcą drogi ul. Marcinkowskiego i zapytać, co jest przyczyną przerwania prac. Okazuje się, 
że materiał mają tylko przeszli do innej pracy, a głównym powodem było to, że uznali iż grunt jest 
nieodpowiednio  osuszony  i  nie  chcieli  nakładać  warstwy  utwardzającej.  W  tej  chwili  jest  on 
odpowiednio przygotowany i  prosił  bym,  aby zainterweniować u pana Andrzejewskiego celem 
uruchomienia prac. Mieszkańcy w tej  chwili  mają duże problemy z dojściem i  dojechaniem do 
swoich posesji. Poruszę jeszcze jeden temat czy w posesji przy basenie po panu Marku Maleckim, 
ktoś mieszka? 
 
Burmistrz  Miasta –  posesja  ta  została  wykupiona.  Pan  Malecki  kilka  lat  temu  złożył  pismo 
prosząc o wyrażenie zgody na korzystanie z posesji dopóki miasto nie przeznaczy jej pod inny cel. 
Za sprawowanie nadzoru taką zgodę otrzymał. Dla nas jest to lepsze, niż pozostawić posesję  bez 
opieki. 
 
Do punktu 11
 
Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - zamykam obrady I sesji Rady 
Miejskiej. 
 
 
 
Spisały;
E. Cierpikowska
M. Sandecka
 
 
 

Radna Senior                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                 Lidia Pawikowska                                    Jolanta Syska – Szymczak
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