
P R O T O K Ó Ł  NR IX/2007

z posiedzenia IX  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  27 czerwca 2007 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1230.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak - Witam Państwa  na IX  sesji Rady 
Miejskiej  w Gostyninie. Witam gości, którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną sesji, 
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji pana Wiesława Adamskiego, sekretarza Szkolnego Związku 
Sportowego pana Lucjana  Ogłodzińskiego,  przedstawiciela  Uczniowskiego  Klubu Sportowego 
„ALFA”  pana  Arkadiusza  Rutowskiego,  przedstawiciela  Akademii  Inicjatyw  Młodzieżowych 
„DROSS”  pana  Artura  Stelmacha,  Komandora  Klubu  Żeglarskiego  „HALS”  pana  Marcelego 
Szymczaka.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  odczytała  porządek posiedzenia.
Za przedstawionym porządkiem głosowało  12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sport, turystyka, rekreacja:

 działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
 funkcjonowanie Szkolnego Związku Sportowego
 działalność klubów i stowarzyszeń sportowych:

- Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALFA”
- Akademii Inicjatyw Młodzieży DROSS
- Klubu Żeglarskiego „HALS”

6. Informacja  na temat działań Burmistrza  podejmowanych w celu  pozyskania środków z 
Unii Europejskiej i ich efekty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza 

Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.



10. Sprawy różne.
      11. Zamknięcie obrad

Do  punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

W  zastępstwie  Burmistrza  Miasta  Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  oczytała 
sprawozdanie  za okres od 29 maja do 22 czerwca 2007 roku - sprawozdanie na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli macie państwo zapytania do odczytanego sprawozdania 
to  proszę  podać do protokołu,  ponieważ dziś  jest  nieobecny pan burmistrz  i  nie  będzie  mógł 
odpowiedzieć. 

Radny  Paweł  Kijek –  To  nie  jest  zapytanie,  a  przypomnienie.  Proszę  o  zwrócenie  uwagi 
prezesowi Zakładu Usług Miejskich  aby naprawił i pomalował  barierki  przy Gimnazjum nr 2  od 
strony ulicy Armii Krajowej. To było zgłaszane na ostatniej sesji Rady Miejskiej a jednak nic w 
tym kierunku się nie dzieje. Należy też naprawić i ustawić tam znaki drogowe, które leżą na ziemi.

Do  punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  odczytała  2  interpelacje,  które  wpłynęły  w  okresie 
międzysesyjnym od radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej – dokumenty  stanowią  załączniki 
do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej –  Odpowiedzi  na  te  interpelacje  pani  radna  otrzyma  na 
następnej sesji.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – W imieniu własnym i młodych matek chciałabym 
zwrócić  uwagę  na  drogę  krajową  nr  60,  a  konkretnie  na  przejście  dla  pieszych przy Banku 
Spółdzielczym.  Przejście  z  wózkiem  przez  pasy jest  bardzo  trudne  i  niebezpieczne.  Ja  sama 
zaklinowałam się z wózkiem po stronie banku. Jest niebezpiecznie i proszę zwrócić uwagę na ten 
problem. 
Centrum miasta wygląda bardzo ładnie, natomiast na ulicy Stodólnej plac i droga obok zabudowań 
pana Łosiewicza wygląda nieciekawie. Czyj jest ten teren i jakie są zamierzenia odnośnie tego 
terenu?
Oglądając strony internetowe różnych gmin, czy powiatów w BIP spotykam się z protokołami 
Rady Miasta, myślę, że u nas przy protokole też powinny się ukazywać interpelacje i odpowiedzi 
na interpelacje. Media lokalne niezbyt chętnie informują mieszkańców o pracy radnych na sesji. 
Taka forma ułatwiłaby mieszkańcom wgląd i ocenę pracy rady i radnych w mieście.
Na obrzeżach miasta jest bardzo mała ilość koszy na śmieci.  Czy jeszcze w tym roku istnieje 
możliwość  zwiększenia  liczby  śmietniczek,  jeśli  nie  to  prośba  o  wpisanie  takiej  pozycji  do 
przyszłego budżetu. 
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 Radna Lidia Pawikowska – Chciałabym ponowić pytanie w sprawie studzienek w jezdni na 
ulicy Kościuszki. Na ten temat była już mowa na sesji, ale nadal w tej sprawie się nic nie dzieje. 
Na ulicy Langenfeld brak jest progów zwalniających. Ta ulica jest piękna i szeroka ale nie ma 
chodników i jest duże zagrożenie dla bezpieczeństwa  pieszych.

Radna Anna Szczepanowska – Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Langenfeld nie tylko o 
oznakowanie ale wręcz o zamontowanie progów zwalniających. Jak się buduje osiedla to nie myśli 
się o małych placach zabaw. Przecież wydzielenie 1 działki  spośród tylu nie byłoby ogromną 
krzywdą a byłoby to miejsce pobytu dzieci. Na naszym osiedlu jest około 15 małych dzieci do 8 
roku życia. Na tej ulicy są testowane motory i samochody i kiedyś dojdzie do tragedii.  Bardzo 
proszę poważnie zająć się tą sprawą. 

Radny Andrzej Reder – Chciałem zwrócić uwagę na zieleń miejską. Zakupiono olbrzymią ilość 
pelargonii,  ale  dbałość  o  nie  jest  niedostateczna.  Na ulicy Polnej  na przykład (  po zimie)  na 
długości 5-6 metrów nic nie rośnie. Należy coś dosadzać, albo posiać trawę. Kto bezpośrednio 
zajmuje się utrzymaniem zieleni. Czy są to wyznaczeni pracownicy, czy ich praca podlega jakieś 
ocenie?  W mojej ocenie jest to praca wykonywana źle. 

Radna Anna Szczepanowska – Na krótkim odcinku ulicy Dmowskiego, między ulicami Armii 
Krajowej  i  Wojska  Polskiego znajdują  się  w niewielkiej  odległości  2 przejścia  dla  pieszych i 
wjazd  do  prywatnej  posesji.  Parking  obok  Medicusa   jest  bardzo  mały  więc  samochody są 
stawiane  na  tym  krótkim  odcinku  drogi  oraz  wzdłuż  ulicy  Armii  Krajowej.  Jest  bardzo 
niebezpieczny wjazd i wyjazd z ulicy Armii Krajowej. Jak można te sprawę uregulować?

Radny Andrzej Robacki – Na jakim etapie realizacji są inwestycje, remonty boisk szkolnych i 
modernizacja stadionu?

Do Punktu 5
Sport, turystyka i rekreacja 

 Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dyrektor Ośrodka Sportu i  Rekreacji  pan Wiesław Adamski odczytał informację na temat 
działalności placówki – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu

Radny  Andrzej  Robacki –  Na  jakim  etapie  jest  sprawa  związana  z  dokumentacją  na 
modernizację stadionu. 

Dyrektor  Wiesław  Adamski –  Jest  już  wykonana  dokumentacja  na  sztuczną  nawierzchnię, 
sztuczna trawa, boisko boczne oraz jest wykonana wstępna dokumentacja na bieżnię i rozbiegi 
tartanowe na stadionie. 

 Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR”

Dyrektor Wiesław Adamski – Klub Sportowy MAZUR jest to stowarzyszenie które skupia około 
120 członków. Jest to klub jednosekcyjny. W roku 2006/2007 grupa seniorska, liga okręgowa, 
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juniorzy,  juniorzy  młodsi,  trampkarze  –  również  liga  okręgowa,  grupa  juniora  oraz  juniora 
młodszego wygrała rozgrywki w sezonie 2005/2006. Była możliwość gry w klasach mazowieckiej 
ligi juniora czy juniora młodszego, ale ze względu na środki  ( bo to jest jakieś 30 tysięcy złotych 
w skali roku ) podjęliśmy decyzję, że żadna z grup nie będzie brała udziału w tych rozgrywkach. 
Na  rok  2006  Klub  otrzymał  środki  w  wysokości  36  tysięcy  złotych  z  budżetu  miejskiego, 
natomiast roczny plan budżetowy opiewa na kwotę około 60-70 tysięcy złotych. Sam transport w 
skali  roku kosztuje  ponad 13 tysięcy złotych, opłaty zgłoszeniowe drużyn  prawie 4.5 tysiąca 
złotych,  opłaty  licencyjne  w  granicach  2.5  tysiąca  złotych,  delegacje  sędziowskie  14  tysięcy 
złotych,  ubezpieczenie  imprez,  w  tym  zawodników   wyniosło  2.5  tysiąca  złotych,  opłaty 
ryczałtowe i karty szkoleniowe w granicach 24 tysiące złotych,  woda, środki medyczne i biurowe 
3 tysiące złotych , niezbędny sprzęt 8 tysięcy złotych. To wszystko daje kwotę w granicach 60-70 
tysięcy złotych. 
Rok 2007 jest jednym z nielicznych, kiedy to klub nie zalega w płatnościach za działalność. Z 
reguły to było tak, że działalność klubu wspierali koledzy, przyjaciele, czy własne środki trzeba 
było z banku pobierać. Dopiero w maju czy czerwcu te środki się odzyskiwało. 
Mamy cele na przyszłość, żeby  awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnich dniach 
powstała nowa grupa rozgrywkowa chłopców - rocznik 1994-1996. Byli oni sprawdzeni  przez 
trenera – koordynatora. Niedawno pojechaliśmy do Niemiec, gdzie graliśmy turnieje z  ekipami 
włoskimi i  niemieckimi.  Nasi  chłopcy spisali  się  dzielnie.  Wykładnikiem tego jest  możliwość 
wysłania 8-9 chłopców na obóz sponsorowany przez Płocki Związek Piłki Nożnej. Przez Komisję 
Edukacji,  Kultury  i  Sportu  jestem  zobowiązany  do  miesiąca  września  przygotować  program 
funkcjonowania Klubu Sportowego MAZUR. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  Dlaczego  jest  taka  słaba  współpraca  Klubu  z  nauczycielami 
wychowania fizycznego. Dlaczego trenerzy piłki  nożnej  (grup młodzieżowych) rezygnują.  Czy 
przyczyną jest współpraca z panem czy ze względu na brak środków finansowych i brak awansu?

Dyrektor OSiR – W ostatnim roku czasu to tylko zrezygnował pan Przemek Woźniak gdyż jego 
praca w miejscu podstawowego zatrudnienia nie pozwalała mu na prowadzenie zajęć. W dodatku 
dostał  dodatkowe godziny w internacie,  gdzie  stawka jest  wyższa niż  praca  w klubie.  My w 
Gostyninie nie mamy wyspecjalizowanej kadry do prowadzenia sekcji piłki nożnej.  O ile dobrze 
wiem na terenie Gostyninia tylko 4-5 osób posiada uprawnienia do prowadzenia zespołu. 

Radny Andrzej Reder – Myślę, że my powinniśmy się określić, czego oczekujemy. Pan dyrektor 
nie   występuje  tu  jako wiceprezes zarządu,  ale  stowarzyszenia, które jest  niezależne  od Rady 
Miejskiej i od Miasta. Klub Mazur wywalczył sobie dotację w drodze konkursu. Taka dyskusja, 
która  się  co  rok  tu  odbywa przypomina  pojękiwanie  na  zasadzie  „może  jest  źle  a  może  jest 
dobrze”. Nie wiemy czy tych sekcji powinno być 4 czy 5. My musimy się określić, czy my chcemy 
mieć  realny wpływ  na  funkcjonowanie  tego  klubu,  czy tylko przyjmować informację  o  jego 
działalności.  Może Stowarzyszenie zadowala  taki poziom jaki jest.  Ten poziom rozgrywek, te 
wyniki, ten sposób finansowania. 

Komandor Klubu Żeglarskiego HALS Marceli Szymczak – Każde stowarzyszenie chce, żeby 
Rada Miasta i mieszkańcy byli jak najbardziej zainteresowani. To, że prawo w danym momencie, 
jak to tłumaczy pan burmistrz, nie pozwala bezpośrednio finansować klubów sportowych, a nas 
(tych, którzy w tych klubach działają) to nie zadowala. Celem naszym wspólnym jest działanie na 
młodzież,  kształtowanie   charakterów, wpływanie na ich rozwój.   Nie można przyjąć takiego 
założenia,  że  Rada  chce  tylko  przyjąć  sprawozdanie.  My  jako  ludzie  działający  w  tych 
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stowarzyszeniach  chcielibyśmy,  żeby  Rada   była  jak  najgłębiej  zainteresowana  i  żeby  jak 
najbardziej nas wspierała. Czego na dzisiaj nie mamy. 

Radny Andrzej Robacki –  Już  jest  pora,  żeby dyskutować,  bo jedyny klub miejski  o  takim 
zasięgu i z taką sekcją  przynosi mieszkańcom wstyd. Ludzie, którzy w tym klubie działali  lat 
temu 10-20  mówią  „dlaczego wy nic  nie  możecie  zrobić,  żeby ten  klub  mógł  funkcjonować 
normalnie”. To nie jest tak jak powiedział mój przedmówca, że powstają stowarzyszenia, które 
potrzebują pomocy i tylko miasto ma być ich mecenatem. Jeżeli powstaje stowarzyszenie, to ono 
musi się liczyć z tym, że ma funkcjonować i opierać się na swoich statutach, a miasto ewentualnie 
jako jeden z wielu może wspomagać tą działalność.  Jeżeli miasto ma być jedynym finansującym i 
nie może mieć wpływu  na działalność, to tak być nie może. Na komisji podjęliśmy wniosek aby 
dyrektor  przedstawił  propozycje  do  poprawy  sytuacji  finansowej  i  organizacyjnej  klubu 
sportowego. Dobrze się dzieje, że rozpoczynamy debatę na ten temat.  Jak by nie było klub z taką 
historią  powinien  funkcjonować.  Tylko  kwestia  czy  on  powinien  funkcjonować  jako 
stowarzyszenie  zupełnie  niezależne,  czy  powinien  funkcjonować  jako  miejski  klub  sportowy 
podległy bezpośrednio  samorządowi  terytorialnemu czyli miastu.  Myślę,  że  dyrektor  powinien 
nam przedstawić ze 2 koncepcje, jedna jako istniejące stowarzyszenie niezależne ze wskazaniem 
źródeł finansowania i druga koncepcja jako miejski klub sportowy zupełnie z innym statutem i na 
innych  zasadach.  Powiązany  bezpośrednio  ze  szkołami,  w  których  funkcjonowałyby  sekcje 
sportowe, byłby naturalny przegląd talentów sportowych, czyli od szkolenia podstawowego, do 
zajęć sportowych  w klubie. Taka droga wydaje się być najbardziej zasadna. Ja osobiście oczekuję 
od  dyrektora  takiego  przedstawienia  sytuacji  rozwoju,  długoterminowego  rozwoju  klubu 
sportowego. Mniejsza o to jak on się będzie nazywał.

Radny  Andrzej  Reder –  Ja  adwoce  do  tego  co  powiedział   pan  Szymczak.  Pan  mnie  nie 
zrozumiał.  Ja  nie  powiedziałem  niczego  takiego,  że  Rada  Miejska  odmawia  pomocy 
stowarzyszeniom.  Stowarzyszenia prowadzą  swoją  działalność  statutową.  Statut  określa  cele  i 
zadania, a my o tym nie jesteśmy informowani, a w szczególności mówię o celach bieżących. To 
jest  państwa sprawa co wy chcecie w danym roku robić.  Szukacie sponsorów do określonych 
przedsięwzięć. My tu tego nigdy nie odmawialiśmy a w szczególności wspieramy te organizacje, 
które zajmują się młodzieżą.  Osobną sprawą jest poziom tego wsparcia. O tym zawsze można 
dyskutować. Ja mówię konkretnie o Klubie Mazur Gostynin, który uczestniczy w rozgrywkach 
sportowych.  To  jest  klub,  który  stawia  sobie  zadania  wyraźnie  sportowe.  Jeżeli  radni  mają 
uczestniczyć w określaniu celu, w podziale rozgrywek i sekcji i właściwie nie mają tu żadnego 
wpływu to taka dyskusja jest zbędna.  Potrzebna jest tu konkretna debata mówiąca o tym jak ten 
klub ma być zorganizowany, jak mają być ułożone jego stosunki, w tym zależności formalno – 
prawne z  gostynińskim samorządem.

Radna Anna Szczepanowska – Mówił  pan o tym, że nie ma współpracy między szkołami  a 
Mazurem. Nie można wyłonić tych niezwykle zdolnych zawodników. Ja ze swej strony powiem, 
że jak się do naszej szkoły wchodzi to są 3 gabloty z pucharami i myślę, że tak jest w każdej 
szkole.  Może  trzeba  by  opracować  plan  współpracy  z  nauczycielami.  Nie  sądzę,  żeby 
nauczycielom  nie  zależało  na  tym,  żeby  dzieci  rozwijały  swoje  uzdolnienia.  Byłaby  to 
niesamowita korzyść nie tylko dla samych dzieci ale i dla miasta. To co się dzieje w szkołach, 
jeśli chodzi o wychowanie fizyczne to jest to kompletny rozkwit. Nie sądzę, żeby nie było naboru 
do  sekcji  lekkoatletycznej  albo  piłkarskiej,  tylko  być  może  trzeba  opracować  jakiś  plan 
pozyskiwania tych dzieci.
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Dyrektor OSiR – Nie zrozumieliśmy się. Ja mówiłem o współpracy z jednostkami oświatowymi, 
o  wysokim  trenowaniu sportu. To, że ktoś mi przyjdzie na zajęcia, rzuci piłeczką czy skoczy w 
dal i przyjdzie za 2 tygodnie to nie jest zawodnik. Sport wyczynowy to długoterminowa praca, po 
której można czekać na jakieś efekty.  My na dzień dzisiejszy nie możemy się pochwalić żadnym 
wynikiem lekkoatletycznym. 

Radny Krzysztof Giziński – Intencją osób zaangażowanych na rzecz młodzieży, sportu, rekreacji 
czy turystyki jest to, żeby stworzyć system, który wspierałyby te działania. Miasto niezależnie od 
formuły  prawnej  powinno  jednak  wspierać  te  działania.   Miasto  powinno  w  tej  dziedzinie 
odgrywać rolę mecenasa. Jakie  powiązania można by było połączyć między stowarzyszeniami, 
klubami a miastem, żeby jednak wspierać finansowo w większym wymiarze niż to jest robione 
dzisiaj. 

Sekretarz Szkolnego Związku Sportowego Lucjan Ogłodziński – Ja co prawda reprezentuję 
stowarzyszenie, które głównie zajmuje się upowszechnianiem i popularyzowaniem sportu, a mniej 
stroną wyczynową i osiąganiem wyników. Ja tu widzę pewną trudność, którą dostrzegł wcześniej 
trener, pan Włodzimierz Chrościcki kiedy to próbował powołać sekcję,  która upadła. U nas w 
rejonie  czy  na  Mazowszu  jedynie  związki  piłki  nożnej  i  związki  tenisa  stołowego  są 
zorganizowane  bardzo  mocno,  już  od  najniższego  szczebla.  Od  gminy,  miasta,  powiatu 
funkcjonują związki, które zajmują się organizacją zawodów piłki nożnej i tenisa stołowego. Są to 
najpopularniejsze  dyscypliny  sportowe.  W  najbliższym  otoczeniu  nie  ma  związku  np.  piłki 
siatkowej, koszykowej czy związku lekkoatletyki. Młodzież woli sobie pograć w piłkę nożną, bo 
to jest  gra bardziej powszechna i wymagająca mniej wysiłku fizycznego. Żeby uczestniczyć w 
zawodach piłki siatkowej to najbliżej system rozgrywek jest w rejonie Łodzi.  Teraz trenować, 
ćwiczyć i dojeżdżać na zawody do Łodzi to jest bardzo kosztowne. 

Marceli Szymczak – Ja zostałem może źle zrozumiany. Rzeczywiście wsparcie moralne od Rady 
Miejskiej było, od przewodniczącego jak był nim pan Andrzej Reder  również było. Tego nie 
negujemy.  Jeśli chodzi o środki finansowe to takie stowarzyszenie jak nasze nigdy nie miało, 
ponieważ prawo tego nie przewiduje.  Może należy coś wymyślić, bo na dzisiaj nie ma opcji takiej 
żeby stowarzyszenie zostało wsparte finansowo. 

Arkadiusz Rutowski  przedstawiciel UKS ALFA – Od wielu lat zajmuję się tenisem stołowym i 
ciągle  borykamy się  z  tymi  samymi  problemami.  Jeżdżąc  po  całym województwie  dopytuję 
trenerów, kierowników skąd są finansowani i ciągle z przykrością odbieram informację, że jest to 
urząd miasta, urząd gminy, urząd powiatowy.   Sponsor bardzo lubi gdy jest jego logo na koszulce. 
To jest  tylko i  wyłącznie  zasługa sponsora.  Wszelkiego rodzaju  wyjazdy, opłacenie trenerów, 
sprzęt dla zawodników  tym głównie zajmuje się urząd miasta czy urząd gminy. Oni przystępując 
do nowego sezonu  nie mają tego typu kłopotów co u nas. Ja ciągle chodzę i żebrzę. U nas w 
tamtym roku były mistrzostwa  Mazowsza  w unihokeju   i  miałem możliwość  porozmawiać z 
panem z Zielonki, który podpowiedział mi jeden pomysł, który chciałbym sprzedać państwu.  U 
nas ciągle się tłumaczy, że prawo zabrania wspierania Uczniowskich Klubów Sportowych. Tam w 
Zielone też był UKS a pan powiedział, że on jest od pracy z młodzieżą, od trenowania natomiast w 
urzędzie miasta jest powołana specjalna komórka, która szuka możliwości zdobycia pieniędzy i 
podpowiada trenerom. W taki sposób UKS są finansowane. Ja ze swej strony długo musiałem 
czekać żeby jakiekolwiek pieniądze z Urzędu Miasta dostać. Z tego miejsca chciałbym za nie 
podziękować, ale to jest kropla w morzu. 
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Radny Andrzej Reder – Jeszcze raz chciałbym zwrócić się do pań które reprezentują wydział 
finansowy Urzędu Miasta  żeby jeszcze raz przeanalizować możliwość pomocy dla stowarzyszeń 
ale nie w formie rzeczowej a w finansowej. Urząd miasta ma taką opinię prawną, że ustawa o 
finansach publicznych na to nie pozwala, ale rzeczywiście są samorządy, które jakoś inaczej to 
rozwiązały.  Ja jestem za tym żeby pomagać. 

 Funkcjonowanie Szkolnego Związku Sportowego 

Sekretarz Szkolnego Związku Sportowego Lucjan Ogłodziński zrelacjonował funkcjonowanie 
związku -  informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedłożonej informacji nie zgłaszano uwag i zapytań

 Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA

Przedstawiciel  Klubu  Arkadiusz  Rutowski zrelacjonował  funkcjonowanie klubu – materiał  na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Lucjan  Ogłodziński – Szkolny Związek Sportowy to jest taki twór, takie stowarzyszenie, 
które ma pod sobą też Uczniowskie Kluby Sportowe. Ten UKS ALFA jest naszym dzieckiem. 
Wobec  trudności  finansowych  jakie  UKS  posiadał,  na  zarządzie  naszego  stowarzyszenia 
podjęliśmy uchwałę o dofinansowywaniu (na miarę naszych możliwości) klubu. 

 Działalność Akademii Inicjatyw Młodzieżowych DROSS

Przedstawiciel  Zarządu Akademii  Inicjatyw Młodzieżowych „Dross”  Artur  Stelmach odczytał  
informację na temat działalności  stowarzyszenia – informacja na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu.

Do przedłożonej informacji nie zgłaszano uwag i zapytań

 Działalność Klubu Żeglarskiego HALS

Komandor  Klubu  Marceli  Szymczak odczytał  informacje  na  temat  działalności  Klubu  – 
informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Krzysztof  Giziński – We wszystkich sprawozdaniach wysłuchaliśmy ile  inicjatyw, ile 
pracy zostało wykonane, w ilu imprezach poszczególne kluby wzięły udział. Były to dokonania 
bardzo istotne. Należy się ukłon w stronę osób, które z taką determinacją, z takim poświęceniem 
angażują  się  w tego typu prace. We wszystkich tych sprawozdaniach mnie  jako osobie,  która 
prowadzi  działalność  komercyjną  absolutnie  uderzyło zaangażowanie i  talenty organizacyjne i 
menedżerskie. Nie są to działalności ukierunkowane na zysk. Jest dobry moment kiedy to będą 
prace nad budżetem roku 2008, aby wszyscy starali się ten problem zrozumieć. Jest czas aby starać 
się znaleźć takie mechanizmy, takie powiązania, które dadzą szansę dołożenia kilku cegiełek, aby 
w większym wymiarze uczestniczyć w sukcesach, czy w pracy poszczególnych stowarzyszeń czy 
klubów.  Jest to przecież promocja dla miasta. 

Radna Lidia Pawikowska – Chcę poprzeć i pogratulować szczególnie młodym ludziom, którzy 
nie tylko na papierze ale także na co dzień  wspierają i gromadzą młodzież, która jest czasami 
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bardzo trudna. Tam uczą się podstaw, zasad etyki i zachowań sportowych. Należy wspierać tych 
ludzi, którzy poświęcają swój czas na taką działalność.

Radny Andrzej Robacki – Gratuluję kolegom inicjatyw. Myślę, że dobrze byłoby abyśmy byli 
takim  inicjatorem  i  wsparli  działania  klubów.  Akademia  Dross  jest  organizacją  pożytku 
publicznego i dobrze byłoby rozpropagować, żeby ludzie 1% swego podatku chcieli kierować na 
ich konto. 
Radna  Anna  Szczepanowska –  Żeby zdobywać pieniądze  to  trzeba  jeszcze  wiedzieć  skąd. 
Szersza informacja o sposobach zdobywania funduszy. Nie wiem, kto miałby się tym zająć, ale 
taka informacja byłaby cenna.

Radny Marek Małkowski – Gratulacje dla młodego człowieka z AIM „Dross” za działania, za 
inicjatywę i za to, że nie wyciąga ręki  tylko coś robi.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej –  Wyczerpaliśmy  temat.  Naszym  gościom  dziękuję  za 
przybycie.

Do Punktu 6
Informacja na temat działań Burmistrza  podejmowanych w celu pozyskania środków z Unii  
Europejskiej i ich efekty.

Naczelnik  Wydziału  ds.  Współpracy  z  Unią  Europejską  i  Pozyskiwania  Środków 
Pomocowych Andrzej Szyszka -  W ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju 
regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego do działania 3.3 
został złożony wniosek pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Gostyninie” . Koszt całkowity projektu wynosi 2.042.018,73 złotych, w tym wnioskowana kwota 
dotacji wyniosła 1.327.312,17 złotych, co stanowiło  75% kosztów kwalifikowanych. Wniosek 
został  pozytywnie zweryfikowany.  W  związku  z  tym,  że  wysokość  dostępnych środków  nie 
pozwoliła  na  przyznanie  dofinansowania  na  ww.  projekt,  to  został  on  umieszczony na  liście 
rezerwowej.  Projekty  umieszczone  na  liście  mimo  uzyskania  rekomendacji  Regionalnego 
Komitetu Sterującego nie zostały wybrane do realizacji otrzymają dofinansowanie w przypadku 
pojawienia się środków na przykład z tytułu oszczędności poprzetargowych.  W związku z tym 
Zarząd Województwa  zarekomendował Ministerstwu 14 projektów dotyczących rewitalizacji oraz 
2 projekty inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw o łącznej wartości 32 milionów złotych, z czego 
dofinansowanie  to  18.5  miliona  złotych.  Wśród  zarekomendowanych  wniosków  znalazł  się 
wniosek  Gminy Miasta  Gostynina.  Ostateczną  decyzję  w  tej  sprawie  podejmie  Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Po akceptacji rozpocznie się proces podpisywania umów. 
Pan Naczelnik odczytał Komunikat Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie projektów 
infrastrukturalnych znajdujących się na listach rezerwowych ZPORR. – kserokopia dokumentu 
stanowi załącznik do protokołu.
Czyli  jest  bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz projekt jeśli  nie w ramach ZPOOR to w 
ramach RPO uzyska dofinansowanie i będzie realizowany. 
Następny wniosek,  który był składany dotyczy Term Gostynińskich. Został  on zgłoszony jako 
projekt  kluczowy  do  RPO  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-2013.  Decyzją 
Województwa Mazowieckiego został wpisany do RPO w priorytecie 5 – wzmocnienie roli miast 
w  rozwoju.  Z  uwagi  na  to,  że  projekt  będzie  generował  znaczący zysk  to  wstępnie  zostało 
przyznane dofinansowanie  na  poziomie  40% kosztów kwalifikowanych. Projekt  będzie  objęty 
zasadami pomocy publicznej. Poziom dofinansowania wynikać będzie z dopuszczalnego pułapu 
tej pomocy. Innym projektem tzw. projektem miękkim był projekt złożony w ramach programu 
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„Miasta partnerskie”. Został on złożony do komisji europejskiej pod nazwą „Poznaj nasze tradycje 
i zwyczaje” Wniosek dotyczył pozyskania dofinansowania na organizację spotkania młodzieży z 
Langenfeld i Gostynina. Po akceptacji zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 4.550 euro. 
W związku z możliwością realizacji projektu „Termy Gostynińskie” w kontekście EURO 2012 
Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą do miasta o przesłanie wniosku dotyczącego realizacji 
ww. projektu celem przesłania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które podejmie decyzje o 
zakwalifikowaniu się projektu do umieszczenia na liście projektów realizowanych w związku z 
przygotowaniami do EURO 2012 i  zaliczenie do strategii  EURO 2012. Zgodnie z  projektem 
zarysu strategii  wykorzystania  funduszy strukturalnych i  funduszy spójności  w celu sprawnej 
realizacji EURO 2012 wsparcie ze środków Unii Europejskiej inwestycji przyczyniających się do 
organizacji  EURO  2012  powinny  być  uwarunkowane  racjonalnym  rachunkiem  społeczno  – 
ekonomicznym wskazującym na występowanie uzasadnienia w realizowanej inwestycji również 
po zakończeniu EURO 2012 tak jak i efekt społeczno – ekonomiczny, uzyskany wynik realizacji 
inwestycji   utrzymany został  w długim horyzoncie czasowym i  przyczyniał się do osiągnięcia 
celów  narodowych,  strategicznych ram  odniesienia  oraz  programów  operacyjnych.  Uzyskanie 
dofinansowania  z  UE  narodowych  stadionów,  infrastruktury  towarzyszącej  możliwe  będzie 
jedynie  wówczas  gdy przedsięwzięcie  te  zostanie  umiejętnie  uplasowane  w  szerszej  strategii 
rozwojowej miasta i regionu. Kluczowym więc będzie wykazanie trwałości długofalowego efektu 
ekonomicznego i jego wielowymiarowości, różnorodne funkcje,  ponadregionalne znaczenie nie 
związane  wyłącznie  z  EURO 2012,  przekonywujący model  działalności,  zapewnienie  silnego 
pozytywnego  oddziaływania   na  społeczność  lokalną  i  regionalną.  Tak  więc  projekt  Termy 
Gostynińskie spełnia wszystkie te kryteria i został zgłoszony w ramach priorytetu trzeciego, tego 
zarysu  strategii  jako  priorytet  –  turystyka  i  baza  noclegowa.  Ostateczna  decyzję  podejmie 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Radny  Andrzej  Reder –  Mówił  pan  o  40%  dofinansowania  tej  inwestycji.  Na  stronie 
internetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego była  mowa o kwocie 180 milionów złotych. 

Naczelnik Andrzej Szyszka – W przypadku  40% to chodzi o koszty kwalifikowane, a kwota 180 
milionów  złotych  to  jest  koszt  całkowity.  W  przypadku  projektów  kluczowych  Urząd 
Marszałkowski  bardzo  dokładnie  monituje,  kiedy  był  projekt  zgłaszany  do  Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a miało to miejsce na początku 2006 roku założenie było przewidziane 
na koszt całkowity 180 milionów złotych. Wówczas przyznano dofinansowanie na poziomie 72 
milionów  złotych.  W  miesiącu  czerwcu  z  Urzędu  Marszałkowskiego  przyszła  prośba  o 
aktualizację,  dokładnie  chodziło  o  to,  czy jest  jakiś  postęp  w realizacji  tego  przedsięwzięcia. 
Urząd Marszałkowski życzył sobie szczegółowego harmonogramu. Na dzień dzisiejszy nie jest 
znana  ostateczna  kwota  tego projektu.  Bazując  na  ogólnych zasadach  i  mając  informacje,  że 
istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że  w  ramach  tego  priorytetu  będzie  zwiększona  kwota 
środków  na  projekty  kluczowe  to  należy  się  liczyć  z  tym,  że  istnieje  możliwość  uzyskania 
większego wsparcia.  Na dzień dzisiejszy operowanie jakąkolwiek kwotą wydaje mi się obarczone 
dużym błędem. 

Radny Andrzej Reder – Czy mam rozumieć, że 40% to jest to co jest na dzisiaj. Czy zadanie pn. 
Mała obwodnica, które jest już realizowane też wchodzi w tę inwestycję?

Naczelnik Andrzej Szyszka –  Generalnie projekt Termy Gostynińskie dotyczył: budowy małej 
obwodnicy, budowy samego ośrodka,  rewitalizacji rynku miejskiego i budowy, czy modernizacji 
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ulicy Bagnistej.  Z uwagi na to, że  udało się pozyskać środki z Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na obwodnicę to się zmieniło. 

Radny Andrzej Robacki – To znaczy, że do chwili  obecnej  nie wyglądamy imponująco pod 
względem pozyskiwania środków europejskich.  Na termomodernizację SP 3 na chwilę obecną nie 
mamy nic, na Termy Gostynińskie nie mamy nic, mamy 4.5 tysiąca euro na partnerstwo z miastem 
Langenfeld. Nie wiem czy my zbyt bojaźliwie nie podchodzimy do różnych projektów. Należałoby 
wypracowywać więcej projektów i starać się o to dofinansowanie. Mam obawę, że my prześpimy 
jakieś lata.

Naczelnik  Andrzej  Szyszka  –  Jeśli  chodzi  o  termomodernizację  to  wniosek  był złożony 16 
listopada 2005 roku. Datę tę doskonale pamiętam, bo w Urzędzie Marszałkowskim spędziłem 
ponad 10 godzin. Było 365 beneficjentów, by zarejestrować swój wniosek. Proszę sobie wyobrazić 
jaka  jest  opieszałość  procedur  finansowej  realizacji  tych projektów.  Ja  mogę  powiedzieć,  że 
pieniądze są pewne wtedy, kiedy burmistrz podpisze umowę z instytucją zarządzającą  danym 
programem operacyjnym. Jeżeli na etapie realizacji, jeżeli na etapie rozliczenia nie nastąpią błędy 
to  temat  zostanie  zamknięty. Ilość  złożonych wniosków nie  jest  równoznaczna  z  przyznanym 
dofinansowaniem.  Uważam,  że  na  dzień  dzisiejszy  w  tym wstępnym projekcie  70  milionów 
złotych na Termy Gostynińskie to  jest  sukces.  Tym bardziej,  że formuła projektu  kluczowego 
gwarantuje, że projekt uzyska dofinansowanie. Pytanie jest otwarte – ile? Ale na pewno uzyska. 
Jest pominięta droga konkursowa, nie ma rywalizacji, nie ma ryzyka, że pisząc projekt, ponosząc 
koszty projekt zostanie odrzucony. 

Radny Andrzej Reder – Rozpoczęły się odwierty. Jaka jest ich wartość?

Naczelnik Andrzej Szyszka – Jeśli chodzi o odwierty, to został złożony wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska o dotację.  Wniosek przeszedł  pozytywnie ocenę formalną i  co 
ważne uzyskał zgodę Ministerstwa Środowiska. To był warunek przyznania dotacji. W przypadku 
pożyczki i dotacji procedura jest ta sama, ale trzeba mieć świadomość, że ktoś kto daje pieniądze 
inaczej  patrzy niż  ten  kto  pożycza. Z informacji  jakie  ja  posiadam prawdopodobnie  w ciągu 
najbliższych  tygodni  będzie  decyzja.  Jaka  będzie  wysokość  dotacji  trudno  powiedzieć, 
wnioskowaliśmy o dotację 100%. 
Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 11 milionów złotych  netto. 

Radny  Krzysztof  Giziński –  Na  wczorajszej  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu 
omawialiśmy ten temat. Był pan naczelnik i o pewne elementy bardziej szczegółowo pytaliśmy. 
Zapytaliśmy  o  strukturę  finansowania,  a  szczególnie  pozostałej  kwoty.  Wiemy,  że  40%  to 
spodziewana  dotacja, ale pozostaje jeszcze 60%. Pan naczelnik powiedział, że 10% spodziewane 
jest  z  pomocy publicznej  i  50%  to  będą  kredyty  komercyjne  z   EBOR  –  Europejski  Bank 
Odbudowy i  Rozwoju lub alternatywnie z  EBI – Europejski  Bank Inwestycyjny. Tak, żeby ta 
inwestycja nam się domknęła w sensie finansowym. 

Pełnomocnik ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz – Prawdopodobnie powstała obawa, że 
urząd  będzie  musiał  zaciągnąć  tak  duży  kredyt.  W  momencie  finansowania  projektu  będzie 
powołana nowa jednostka. Trudno powiedzieć czy to będzie spółka czy inna forma organizacyjna, 
ale nie miasto będzie zaciągało kredyt tylko nowa spółka. Nie ma obawy, że miasto zaciągnie 100 
milionów złotych, czy więcej i tu będzie krach z budżetem. Zabezpieczeniem tego kredytu będzie 
majątek tej nowej jednostki. 
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Radny Andrzej Reder –W kwestii  term była spółka z  Agencją Rozwoju Mazowsza,  czy ten 
pomysł już nie jest aktualny. Może być tak, że miasto Gostynin  nie będzie miało większości w 
tym nowym podmiocie.  Całe przedsięwzięcie jest nie samorządowe tylko biznesowe z udziałem 
podmiotów obcych. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Trudno teraz mówić, co to będzie, jak to 
będzie. W każdym razie udział miasta w tej spółce będzie duży. Przecież wnosimy dokumentację i 
grunty. Burmistrz stoi na stanowisku, żeby miasto było największym udziałowcem w tej spółce. 

 
Radny Andrzej Reder – Chcę zgłosić wniosek, żeby na najbliższej sesji,  w miesiącu wrześniu 
pan burmistrz przedstawił szczegóły finansowania  inwestycji „Termy Gostynińskie”.

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał 
się od głosu.

Wniosek został przyjęty.

Do Punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Pełnomocnik ds.  Finansowych pani Wiesława Pilichowicz – Proponujemy zwiększyć budżet 
miasta, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków o kwotę 370.600 złotych. Środki 
te  w  większości  pochodzą  z  dotacji  celowych,  subwencji  ogólnej.  Niewielka  kwota  dotyczy 
naszych własnych dochodów pochodzących z  podatku od czynności cywilnoprawnych.  Jest  to 
kwota 15.600 złotych. Kwotę 60.000 złotych otrzymaliśmy z subwencji tzw. rezerwy oświatowej. 
Te środki są kierowane dla szkoły muzycznej. Kwotę 295.000 złotych otrzymaliśmy na pomoc 
społeczną w formie dotacji celowej. W niedużej kwocie dotyczy ona zadań zleconych, a pozostałe 
środki są kierowane na zadania własne gminy. 
Plan  wydatków  proponujemy zwiększyć w dziale „Administracja publiczna” a konkretnie w 
planie wydatków Urzędu Miasta o kwotę 9.300 złotych, którą przeznaczamy na zakup programów 
komputerowych: podatkowego i budżetowego.
Następna pozycja dotyczy działu „Bezpieczeństwo Publiczne” . Tu chodzi o przesunięcie środków 
w wysokości  15.000  złotych.  O  tę  kwotę  zmniejszamy plan  wydatków w Straży Miejskiej  i 
przenosimy  środki  na  zakupy  inwestycyjne  dla  Komendy  Wojewódzkiej  Policji.  Chodzi  o 
partycypację w kosztach zakupu samochodu dla naszej komendy policji. 
W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększamy plan wydatków o kwotę 60.000 złotych dla szkoły 
artystycznej. Chodzi o zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla szkoły muzycznej. 
Zwiększamy też środki  w wysokości 295.000 złotych na pomoc społeczną, z tego 292.000 złotych 
przeznaczamy na wypłatę zasiłków dla naszych podopiecznych. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się  nie było.

UCHWAŁA  NR  68/IX/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Do Punktu 8
Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza  
Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  pani  Wiesława  Pilichowicz -  Ta  zmiana  dotyczy  działu 
„Bezpieczeństwo  Publiczne”  i  wprowadzenie  tych  15.000  złotych  na  zakup  samochodu  dla 
Komendy Policji w Gostyninie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się  nie było.

UCHWAŁA  NR  69/IX/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  Na  interpelacje  odpowiedzi 
zostaną udzielone na następnej sesji. Natomiast państwa  zapytania ja przekażę panu burmistrzowi 
i  w  zależności  od  możliwości  odpowiedzi  na  nie  otrzymacie  państwo  w najbliższym czasie. 
Odpowiedzi  na zapytania, które nie wymagają  szybkiego trybu zostaną udzielone również  na 
najbliższej planowanej sesji Rady Miejskiej.

Do Punktu 10
Sprawy różne.

Radny Marek Małkowski – Po ostatnim tragicznym zdarzeniu na ulicy Bierzewickiej  należy 
skierować do  policji  prośbę o zainstalowanie tam fotoradaru. Na tym odcinku często dochodzi do 
różnych zdarzeń.

Radna Anna Szczepanowska – Należy uczulić nasze służby bezpieczeństwa na dzieci chodzące 
bez opieki.  To jest  sezon wakacji,  ale głównie rodzice zapominają  o obowiązku sprawowania 
właściwej opieki. Może powinien się znaleźć artykuł w gazecie na ten temat.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo państwa Izabeli i Marka Markiewicz z prośbą o  
wsparcie finansowe na zakup pompy insulinowej dla ich syna Michała – pismo stanowi załącznik  
do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dzisiejsza  sesja jest  ostatnią planowaną przed wakacjami, 
chyba,  że  zaistnieje  pilna  potrzeba  zwołania  sesji  nadzwyczajnej,  to  spotkamy się  jeszcze  w 
okresie letnim, a dziś składam państwu życzenia spokojnych wakacji i miłego wypoczynku.

Do Punktu 11
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  – Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej V kadencji.
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Spisały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska

                                   

     Przewodniczący Rady Miejskiej                       

                                Jolanta Syska - Szymczak
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