
P R O T O K Ó Ł  NR  XII/2007

z posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 28 września 2007 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1410.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak - Witam Państwa  na XII sesji Rady 
Miejskiej  w Gostyninie. Serdecznie witam radnych i pana burmistrza wraz z gronem urzędników. 
Witam  gości,  którzy  przybyli  w  związku  z  częścią  merytoryczną sesji,  panią  Ewę  Walczak 
dyrektora  Gimnazjum  nr  1  im.  Księcia  Mazowieckiego Siemowita  IV,  panią  Edytę Mikulską 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.  Armii  Krajowej,  pana Waldemara Latoszka dyrektora 
Gimnazjum  nr  2  im.  Polskich  Noblistów,  pana  Stanisława  Wróblewskiego  dyrektora  Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte. Otwieram obrady XII sesji Rady Miejskiej.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w  porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  odczytaał  porządek posiedzenia.

Burmistrz Miasta – Proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy. Dotyczy ulicy Kopernika. Proszę też o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał. Jeden dotyczy zmian w Programie działań Burmistrza Miasta Gostynina na lata 
2003-  2007.  Kolejny  projekt  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na 
dofinansowanie inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  – Chcę państwa radnych prosić o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  Miasta 
Gostynina”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kto z państwa jest za wycofaniem z porządku posiedzenia 
punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Za opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Punkt 10 porządku obrad został wykreślony.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta 
Gostynina na lata 2003-2007.



Za opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 8.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie inwestycji 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Za opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 9.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie  nadania medalu honorowego „Zasłużony dla Miasta Gostynina

Za opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 12.

Za porządkiem posiedzenia  ze  zmianami  opowiedziało  się  11  radnych,  głosów przeciwnych 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. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.

 Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007
     • organizacja
     • osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
     • bezpieczeństwo, uzależnienia
     • egzaminy końcowe po szkole podstawowej oraz po gimnazjum

 Organizacja roku szkolnego 2007/2008.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2007 

roku. 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie 

inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. 
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  miasta  Gostynina,  przez  który  przebiega 
ul.Kolonia  położonego  pomiędzy ul.18-go  Stycznia,  projektowaną  obwodnicą,  lasem  i 
torami kolejowymi. 
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11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  miasta  Gostynina  przy  ul.Krośniewickiej 
obejmującego działki nr ew. 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 783.

12. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  miasta 
Gostynina”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Przyjęcie protokołów z VIII, IX i X sesji Rady Miejskiej.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Do  punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski odczytał sprawozdanie  z działalności Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od 25 czerwca 2007 roku  do 28 września 2007 roku - sprawozdanie  
na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

Radna  Agnieszka  Korajczyk-Szyperska  –  Czytał  pan  o  braku  projektów  budowlanych  i 
ewentualnym rozwiązaniu umowy. Czy to chodzi o firmę „Pion”

Burmistrz Miasta – Tak,  chodzi o firmę „Pion”.

Do  punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej –  W  okresie  międzysesyjnym  nie  wpłynęła  pisemna 
interpelacja. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania.?

Radny Andrzej Robacki – Mieszkańcy ulicy Jana Pawła II i ulicy Popiełuszki z niecierpliwością 
czekają  na termin rozpoczęcia budowy małej obwodnicy. Jaki jest stan obecny?
Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja z budową dużej obwodnicy?

Radny Andrzej Reder – Co z projektem uruchomienia szkoły wyższej w Gostyninie?
Jak wygląda sprawa terenu po byłej mleczarni. Czy te działki są sprzedane?

Radny Paweł Kijek – Kiedy rozpocznie się modernizacja podwórka przy ulicy Armii Krajowej 
35?

Radny Krzysztof Giziński – Na jakim etapie jest realizacja odwiertów pod geotermię?

Radna Agnieszka Korajczyk- Szyperska – Proszę, o  zwrócenie uwagi odpowiednim służbom, 
aby zajęli się wycięciem i oczyszczeniem rzeki Skrwy 
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Do Punktu 5

Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:
 Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007

o organizacja
o osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
o bezpieczeństwo, uzależnienia
o egzaminy końcowe po szkole podstawowej oraz po gimnazjum

 Organizacja roku szkolnego 2007/2008.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej –  Proponuję,  aby  najpierw  wystąpili  dyrektorzy  szkół 
gimnazjalnych, a później dyrektorzy szkół podstawowych. 

Dyrektor Gimnazjum nr 2 Waldemar Latoszek omówił funkcjonowanie placówki –  materiał  
na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Ewa Walczak przedstawiła funkcjonowanie placówki – materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Stanisław Wróblewski omówił funkcjonowanie placówki – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Edyta Mikulska  przedstawiła funkcjonowanie placówki – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i zapytań.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej –  Państwu dziękuję za udział  w sesji  i  życzę wszystkiego 
dobrego.

Do Punktu 6
Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  -   W  pierwszym półroczu  2007  roku 
uzyskaliśmy dochody w  wysokości  20.362.728  złotych,  co  stanowi  55,32%  przyjętego  planu 
budżetowego. Realizacja tych dochodów jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 2 punkty 
procentowe.  W  skład  dochodów  wchodzą  podatki  i  opłaty  lokalne,  jak  również  udziały  we 
wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. W naszym budżecie jest to dość pokaźna 
kwota.  Została  ona  zrealizowana  prawie  w  49%.  Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  od  kilku  lat 
obserwujemy  wyższy  dochód  z  tego  podatku.  Ministerstwo  Finansów  dokładniej  stara  się 
wyszacować  te  udziały  dla  gmin,  dlatego  też  jest  wyższa  ich  realizacja.  W  stosunku  do 
analogicznego okresu roku ubiegłego kwota ta jest wyższa o 6 punktów procentowych. 
Drugą  pokaźną  kwotę  w  naszych  dochodach  stanowi  podatek  od  nieruchomości  od  osób 
fizycznych jak i prawnych. Podatek ten został zrealizowany w 50%. 
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Kolejne wyższe kwoty dotyczą  dochodów z  tytułu podatku od czynności  cywilnoprawnych i 
opłata skarbowa. Udziały z tego tytułu też przekraczają 50%. Dość dużą kwotę stanowią dochody 
z majątku gminy. Ta kwota za I półrocze została zrealizowana w 74%.  Realizując te dochody 
musieliśmy podejmować kroki windykacyjne wysyłając upomnienia i tytuły wykonawcze.
Poza naszymi dochodami własnymi w skład budżetu wchodzi również subwencja ogólna, która 
została  zrealizowana  w  61%.   Największą  pozycję  w  subwencji  ogólnej  stanowi  subwencja 
oświatowa. Każdego roku budżetowego w miesiącu marcu otrzymujemy 2/13 przyjętego planu 
subwencji, z uwagi na wypłatę trzynastych pensji dla oświaty. Stąd wyższa w pierwszym półroczu 
ich  realizacja.  Pozostałe  subwencje  stanowią mniejsze  kwoty, ale  zostały one zrealizowane w 
50%.  Otrzymujemy też  dotacje  celowe  na  realizację  własnych  zadań  gminnych,  jak  i  zadań 
zleconych.  Plan  dotacji  na  2007  rok  wynosi  6.611.720  złotych.  My w  pierwszym  półroczu 
otrzymaliśmy  kwotę  3.476.072  złote,  co  stanowi  52,57%.  Najwyższa  część  tych dotacji  jest 
wydatkowana  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  głównie  na  wypłatę  zasiłków 
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.  Z osiągniętych dochodów realizowany był plan wydatków. 
Ogółem plan ten został przyjęty na kwotę 46.354.205 złotych z czego kwotę 16.097.766 złotych 
stanowił  plan  na  wydatki  inwestycyjne,  a  30.256.439  złotych  wydatki  bieżące.  Wydatki 
inwestycyjne zostały zrealizowane w 22,72%. Jest  to wyższy wynik jak w roku ubiegłym o 9 
punktów  procentowych  .  Realizacja  wydatków  inwestycyjnych  w  I  półroczu  zawsze  jest 
ograniczona  z  uwagi  na  warunki  atmosferyczne.  Obecnie  realizacja  tych wydatków  wygląda 
zupełnie inaczej, jest ona o wiele wyższa. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,28%.
W  roku  bieżącym  planowaliśmy  pożyczki  i  kredyty  w  kwocie  9.772.296  złotych  a 
wykorzystaliśmy  tylko  500.000  złotych.  Spłaciliśmy  wcześniej  pobrane  kredyty  na  kwotę 
1.054.856 złotych.  Naszą gospodarkę finansową można ocenić jako dobrą. Nie występują żadne 
zagrożenia i należy ten budżet dalej realizować według planu. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  poinformowała,  że  sprawozdanie  było  prezentowane  na  
posiedzeniach wszystkich komisji i zostało przyjęte bez uwag.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą  
sprawozdania – załącznik do protokołu. 

Radny Paweł Kijek – W dziale 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” w § 0750 jest kwota 403.384 
złotych za czynsz od przyjmowanych odpadów na wysypisko. Czy są to ostatnie wpływy z tego 
tytułu. 
W  dziale  „Gospodarka  Mieszkaniowa”  w  §  0310  –  podatek  od  nieruchomości  jest  jedno 
umorzenie na kwotę 34.909 złotych. Jakimi kryteriami pan burmistrz się kierował, że tak dużą 
kwotę umorzył? 

Burmistrz Miasta – Jeśli chodzi o czynsz z wysypiska, to jest to już ostatnia należność z tego 
tytułu. Umorzenie na wymienioną kwotę zostało przyznane firmie „Senator”. Trochę tej firmie 
pomagamy. Szykują kolejne miejsca pracy, poza tym inwestują. Całość zadłużenia wynosiła około 
70 tysięcy, a umorzenie dotyczyło jednego półrocza. 

Za przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 roku opowiedziało się  
11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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

Pełnomocnik ds.  finansowych Wiesława Pilichowicz –  Zmiany w projekcie uchwały dotyczą 
głównie Szkoły Podstawowej nr 3. Wiemy, że otrzymamy dotację unijną, wiemy, że otrzymamy 
też 132.731 złotych dotacji, 10% budżetu państwa. Ponieważ w naszym uchwalonym budżecie te 
środki były wykazywane jako dochody ze środków unijnych. Uważaliśmy, że to zadanie zostanie 
rozpoczęte dużo wcześniej i zakończone w tym roku kalendarzowym, ale okazało się, że dopiero 
w przyszłym tygodniu ma być podpisywana umowa. Już wiemy, że te środki mamy przyznane, ale 
będziemy musieli  finansować  to  zadanie  z  kredytu dlatego też  należy wprowadzić  zmiany w 
budżecie pomniejszając te dotacje ze środków unijnych, a wprowadzając kredyt. Refinansowanie 
tych środków nastąpi w roku przyszłym. 
Zmienia nam się załącznik w budżecie dotyczący przychodów. Wcześniej środki te występowały 
jako  unijne,  a  teraz  przenosimy je  do  kredytu i  zwiększamy o  10% tych środków z  budżetu 
państwa. Po rozstrzygnięciu przetargowym zadanie to zwiększyło się o kwotę 213.000 złotych i tę 
zmianę  również  trzeba  wprowadzić  do  uchwały   budżetowej  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego. 
Proponujemy zwiększyć dochody budżetowe  o  kwotę  639.000 złotych.  Duża  część  tej  kwoty 
pochodzi  z  dzierżawy wysypiska,  jest  to  kwota  397.000 złotych.  Proponujemy też  zwiększyć 
dochody budżetowe o kwotę 22.000 złotych. Kwota ta pochodzi z wpływów z podatków od osób 
fizycznych i prawnych. W dziale „Oświata” wprowadzamy kwotę 150.000 złotych, jako dotację. 
Są  to  środki  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  na  dofinansowanie  inwestycji 
Termomodernizacji  sali  sportowej   przy SP  3.  W dziale  926 „Kultura  Fizyczna i  Sport”  jest 
propozycja  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  70.000  złotych  z  przeznaczeniem  dla  Pływalni 
Miejskiej.  Nasza  pływalnia  będzie  realizowała  program  nauki  pływania  dzieci  i  młodzieży 
mieszkających w Gostyninie.  Na  ten  program została  przyznana dotacja  w wysokości  40.000 
złotych, a pozostałe 30.000 złotych będzie pochodziło z opłat za korzystanie z pływalni miejskiej.
W związku ze zmianą dochodów zmienią się też wydatki budżetowe. W dziale 600 proponujemy 
zwiększyć wydatki  o  kwotę  397.000 złotych z  przeznaczeniem na  drogi  publiczne  gminne,  a 
konkretnie na modernizację chodników w ulicy Kutnowskiej i ulicy Armii Krajowej.
Proponujemy też zwiększyć wydatki o kwotę 89.000 złotych na modernizację Gimnazjum nr 1. W 
„Gospodarce  Komunalnej”  zwiększymy wydatki  o  22.000  złotych,  w  tym 11.000  złotych na 
oczyszczanie miasta, 9.200 złotych , 1.600 złotych i 200 złotych na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  pracowników  ZUM  pracujących  przy  porządkowaniu  miasta  i  przy  pielęgnacji 
zieleni. W dziale Kultura Fizyczna i Sport zwiększamy plan wydatków o 70.000 złotych. W dużej 
części  na  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  pracowników  pływalni  oraz  na  zakup  usług 
remontowych i pozostałych usług. 
W przychodach budżetowych następuje  przesunięcie  środków z  dotacji  na przychody z  tytułu 
pożyczek i kredytów. 

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia pozytywna.

Radna Anna Szczepanowska – Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000 złotych na remont 
elewacji budynku SP 1. O co tu chodzi?

Burmistrz  Miasta –  Będziemy  korzystać  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska, który daje nam umorzenie do 30% ale to nie zmienia zakresu prac.
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Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 73/XII/07 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.

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  Ten  projekt  uchwały  jest  ściśle 
powiązany z wcześniej przyjętą uchwałą. Dotyczy on zadań inwestycyjnych. Głównie chodzi tu o 
zwiększenie  środków  w  dziale  „Transport”  jak  również  dotyczy zmian,  które  omawiałam w 
poprzednim projekcie uchwały w części oświatowej, tzn. Szkoły Podstawowej nr 1, remontów w 
Gimnazjum,  sali sportowej przy SP 3 i termomodernizacja budynku SP 3.

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 74/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  dofinansowanie  
inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. 

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  Realizujemy  zadanie  pod  tytułem 
„Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej nr 3” Otrzymaliśmy środki unijne i  środki 
budżetowe  na  realizację  tego  zadania,  z  tym,  że  one  wpłyną  dopiero  po  całkowitym  jego 
zakończeniu.  Zadanie  trzeba  zrealizować  ze  swoich  środków  bądź  z  kredytów,  dlatego  też 
wystąpiliśmy z propozycją zaciągnięcia tego kredytu. W roku ubiegłym zaciągnęliśmy kredyt w 
wysokości 5 milionów złotych, który nie został w całości wykorzystany, zostało jeszcze 50% do 
wykorzystania.  Chcieliśmy teraz aneksem do umowy skorzystać z  tego kredytu, ale prawnicy 
stwierdzili,  że jest to zbyt ryzykowne i opiera się na dwóch ustawach (ustawa o zamówieniach 
publicznych i  ustawa o dyscyplinie budżetowej).  Zatem zdecydowaliśmy, że tamten kredyt nie 
zostanie  wykorzystany  a  zachodzi  konieczność  zaciągnięcia  nowego  kredytu  w  wysokości 
2.100.000 złotych. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 75/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Do Punktu 10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia  
położonego pomiędzy ul.18-go Stycznia, projektowaną obwodnicą, lasem i torami kolejowymi. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
aktem  prawa  miejscowego  a  jednocześnie  jest  instrumentem  realizacji  polityki  przestrzennej 
zapisanej  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gostynina. Studium to wskazuje tereny, na których niezbędne jest  wprowadzenie miejscowego 
planu. Takim terenem jest teren, o którym mowa w niniejszej uchwale, czyli pomiędzy ulicą 18 
Stycznia, torami  kolejowymi i lasem. Przez środek tego terenu przebiega już zagospodarowany 
teren przy ulicy Kolonia.
Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  będzie  określał  szczegółowo przeznaczenie 
terenu, formę zabudowy, możliwości dokonania podziału istniejących działek.
Podjęcie tej  uchwały jest  niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z  realizacją planu i 
przygotowania postępowania przetargowego. 

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 76/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 11
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  miasta  Gostynina  przy  ul.Krośniewickiej  
obejmującego działki nr ew. 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 783.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  Tematycznie sprawa jest identyczna jak poprzednia, 
natomiast opracowanie będzie dotyczyć innego terenu. Chodzi o teren przy ulicy Krośniewickiej, 
w niedalekiej odległości od wsi Kozice, oczywiście w granicach administracyjnych miasta.  Tu 
chciałabym zgłosić  autopoprawkę.  Należy  dopisać  jeszcze  jeden  numer  ewidencyjny  działki. 
Chodzi o działkę 775. 

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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UCHWAŁA  NR 77/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 12
Podjęcie uchwały  w sprawie nadania medalu honorowego „Zasłużony dla miasta Gostynina”. 

Przewodniczący Kapituły Medalu  Arkadiusz Górski odczytał wniosek oraz uzasadnienie do 
wniosku  o  przyznanie  medalu  honorowego  dla  pana  Lucjana  Ogłodzińskiego.  Powyższe 
dokumenty znajdują się w teczce Kapituły Medalu.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 78/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Burmistrz Miasta – Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej  proponujemy nazwać część ulicy 
Armii Krajowej „ulica Spółdzielcza”. Ta ulica nie jest dotychczas rozpoznawalna. Nazwa ta jest 
adekwatna do faktu, że przy tej ulicy niej mieści się siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Opinie komisji

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej  – opinia pozytywna.

Radny  Paweł  Kijek  –  Ile  rodzin  będzie  musiało  zmienić  adres  zamieszkania  w  związku  ze 
zmianą nazwy ulicy?

Burmistrz Miasta – Tylko dwie rodziny: państwo Tokarscy i państwo Trojanowscy.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 79/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 14
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  opiniującego  kandydatów  na  ławników  do  
sądów powszechnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Mamy potrzebę powołania zespołu, który na następną sesję 
Rady Miejskiej  przygotuje  nam materiały do głosowania.  Proszę  o zgłaszanie  kandydatów na 
przewodniczącego zespołu.

Radny Arkadiusz Górski – Zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Robackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy radny Andrzej Robacki wyraża zgodę?
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Radny Andrzej Robacki – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków tego zespołu.

Radny Paweł Kijek  – Zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Redera.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy radny Andrzej Reder wyraża zgodę?

Radny Andrzej Reder – Nie, nie wyrażam zgody.

Radny Czesław Jaśkiewicz -  Zgłaszam kandydaturę radnego Marka Małkowskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy radny Marek Małkowski  wyraża zgodę?

Radny Marek Małkowski  – Tak, wyrażam zgodę.

Radny Andrzej Robacki – Zgłaszam kandydaturę radnej Lidii Pawikowskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy radna Lidia Pawikowska   wyraża zgodę?

Radna Lidia Pawikowska   – Tak, wyrażam zgodę.

Radny Marek Małkowski -  Zgłaszam kandydaturę radnego Krzysztofa Gizińskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy radny Krzysztof Giziński   wyraża zgodę?

Radny Krzysztof Giziński   – Tak, wyrażam zgodę.

Radny Arkadiusz Górski – Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy.

Za wnioskiem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 80/XII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała odpowiedź na interpelację radnej Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej złożoną  na sesji w dniu 27 września br. Przedmiotowa odpowiedź stanowi załącznik  
do protokołu sesji.

Burmistrz  Miasta –  pan  radny Andrzej  Robacki  pytał  o  stan  zaawansowania  małej  i  dużej 
obwodnicy.
Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na I etap małej obwodnicy.  Wykonawcą małej obwodnicy 
będzie  konsorcjum  firm  reprezentowane  przez  Lidera  Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo  Budowy 
Dróg i  Mostów spółka  z  o.o.  z  Mińska  Mazowieckiego,  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo – 
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budowlanych S.A.  z  Gostynina, POLBUD – POMORZE spółka z  o.o.  z  miejscowości  Łącko, 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” 
Spółka z o.o. z Gostynina, PEKUM S.A. z Gostynina i Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe 
„WERESZCZYŃSKI” z Płocka. Wybrano ofertę za kwotę 16.625.445,01 złotych. Do przetargu 
stanęły jeszcze 2 firmy. Jedna z nich została wyeliminowana  z przetargu a druga firma austriacka 
STRABAG zaproponowała cenę 28.284.036,47 złotych. Łącznie obwodnica będzie kosztowała 
około 40 milionów złotych, taka jest wartość drogi o długości 606 metrów.  W ramach obwodnicy 
dla  miasta  Gostynina  –  etap  I  obejmuje:  budowę  drogi  wojewódzkiej  nr  265  wraz  z 
ukształtowaniem terenu i murami oporowymi w tym: wzmocnienie podłoża  w pasie drogowym, 
przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa 
zjazdów na posesje,  budowa sieci kanalizacji  deszczowej,  przebudowa sygnalizacji  świetlnej  i 
oświetlenia ulicznego, budowa tunelu dla pieszych pod drogą wojewódzką wraz z wykonaniem 
instalacji oświetlenia elektrycznego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, 
przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,  przebudowa sieci teletechnicznej w ulicy Jana Pawła II i 
ulicy Popiełuszki.  Jeśli  chodzi  o  drugą  obwodnicę,  czyli  obejście  drogi  nr  60  o  długości  8,8 
kilometrów.  Na  tę  inwestycję  został  ogłoszony  przetarg.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  4 
października.  Zatem jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęta budowa dużej obwodnicy.  Obie 
obwodnice rusza w podobnym terminie.  Gostynin będzie miał to szczęście, że w tej kadencji rady 
zostaną  tu  wpompowane  bardzo  duże  pieniądze.  Przewiduje  się,  że  duża  obwodnica  będzie 
kosztowała około 150 milionów złotych. 
Pan radny Andrzej Reder pytał o szkołę wyższą w Gostyninie. Jeśli chodzi o nabór na uczelnię 
warszawską  to  tylko  12  osób  się  zgłosiło.  Uniwersytet  Warszawski  ma  tą  poprzeczkę  dość 
wysoko. Jeśli chodzi o drugą uczelnię - Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa oddział Gostynin, 
to na dzień dzisiejszy zakwalifikowano około 40 studentów. Będą prowadzone 2 lub 3 grupy. W 
dniu 14 października w sali urzędu miasta jest inauguracja roku akademickiego. Najpierw będzie 
stopień  licencjacki,  a  potem  stopień  magisterski.  Jest  to  pewien  sukces,  bo  ranga  Gostynina 
wzrasta. Przyszłość i rozwój miasta jest też związany z kształceniem.
W kwestii  zapytania o teren po byłej mleczarni to przedstawiciele urzędów d/s nieruchomości 
żydowskich  nie są w stanie wygrać tego. Ja rozeznałem się w przepisach prawa i wiem, że nic się 
nie stanie jeśli sprzedamy te działki a później się z tego rozliczymy. 
Pan radny Kijek pytał o plac przy ulicy Armii Krajowej 35. To podwórko będzie robione jeszcze 
w tym roku. Trochę nam się przedłużyły inne prace. Przy okazji chcemy tam inaczej zorganizować 
wjazd i wyjazd. 
Radny Krzysztof Giziński pytał o stan prac przy odwiertach. Już odwiert jest na głębokości 2.300 
metrów, a pozostaje jeszcze 360 metrów do odwiertu. Tyle, że ten odcinek będzie trochę dłużej 
wiercony, gdyż  będzie zastosowana inna technologia.  Przez cały czas trwania odwiertów jest 
obecny geolog, który został tu skierowany przez ministerstwo.  Na głębokości 2 kilometrów była 
woda  o  temperaturze  60  stopni.  Przedsiębiorstwo  Wiertniczo  –  Górnicze  z  Warszawy,  które 
wykonuje odwierty, aktualnie buduje zbiornik  na 40 tysięcy metrów sześciennych oraz rurociąg, 
który będzie łączył ten zbiornik  wraz z odwiertem. W kontrakcie jest zapisane, że ukończenie 
odwiertu  będzie  do  20  stycznia 2008 roku.  Ja  myślę,  że  wykonawca  zrobi  to  przed  czasem. 
Odwiert został przeprowadzony przez naszą spółkę PEC i po ukończeniu zostanie przekazany na 
własność miasta. Wszystko jest w porządku. 
Radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska pytała o czyszczenie rzeki Skrwy. Już od strony zakładu 
Elgo zostało rozpoczęte oczyszczanie koryta rzeki. Obecnie prace są zatrzymane na wysokości 
ulicy Legionów Polskich. Oczekujemy  na wypożyczenie odpowiedniego sprzętu.
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Do Punktu 16
Przyjęcie protokołów z VIII, IX i X sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem protokołów z VIII, IX i X sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 12 radnych, głosów  
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Protokoły zostały przyjęte.

Do Punktu 17
Sprawy różne.

Burmistrz  Miasta  odczytał  odpowiedź  na  zgłoszony  przez  radnego  Andrzeja  Redera  wniosek  
podczas  obrad  IX  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu  27  czerwca  2007  roku.  Wniosek  dotyczy  
finansowania inwestycji „Termy Gostynińskie” i stanowi załącznik do protokołu.

Radna  Anna  Szczepanowska –  Czy  wiadomo  jakie  będzie  przeznaczenie  terenu  od  ulicy 
Spółdzielczej w kierunku torów.

Burmistrz  Miasta –  Tam  jest  zaprojektowana  droga  łącząca  ulicę  Ozdowskiego  z  ulicą 
Spółdzielczą. Od wielu lat były podejmowane próby i myślę, że to rozwiązanie będzie na tyle 
satysfakcjonujące  Powiatową  Komisję  Organizacji  Ruchu  Drogowego,  że  w  końcu  wyrażą 
pozytywną opinię na połączenie tych dwóch ulic. 
Zauważcie państwo jakie pieniądze zostaną w Gostynin wpompowane. Jedna obwodnica, druga 
obwodnica,  termy. Jeżeli  mój  plan,  moja  cała inżynieria finansowa się  sprawdzi,  to  na sezon 
marzec/kwiecień  2011 roku cały ośrodek będzie gotowy. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej   odczytała   pięć  pism:   1)  z  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  
Gostyninie z zaproszeniem do wzięcia udziału w biegu Jesieni 2007 ogólnopolskiej akcji „Polska  
biega”  2)  od  organizatorów  edycji  ogólnopolskiej  kampanii  profilaktycznej  pod  hasłem 
„Zachowaj  trzeźwy umysł”,  3) od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w  
Warszawie z prośbą o przekazanie informacji o organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży  
Niepełnosprawnej,  4)  z  Państwowej  Komisji  Wyborczej  informujące  o  terminach  i  zadaniach  
powierzonych organom samorządu terytorialnego, 5) od radnej Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej  
w sprawie rozważenia budowy ogródka jordanowskiego na terenie miasta oraz o podjęciu działań  
w kierunku remontu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Domu Kultury w Gostyninie.
Przedmiotowe pisma stanowią załącznik do materiałów sesji.

Burmistrz  Miasta –  Ta  sprawa dotycząca pomieszczeń  w Domu Kultury była poruszana  na 
komisjach,  gdzie  powiedziałem,  że  jeśli  zgłosi  się  jakaś  instytucja  pozarządowa,  sportowa, 
harcerska to kupię materiały  a oni pod nadzorem urzędu mogą wykonać remont pomieszczeń i 
korzystać.  Jeśli chodzi o ogródek jordanowski to nie jest to dobry pomysł, bo  kto tam z dziećmi 
pójdzie w tę część miasta. Muszą to być place zabaw przy blokach, żeby matka widziała i miała na 
oku swoje dziecko.  Poza tym przy projektowanych termach będzie miejsce na tego typu obiekty. 

Radny Czesław Jaśkiewicz- Czy funkcjonuje już Rada Powiatu Gostynińskiego.
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Burmistrz Miasta – Od 12 lipca są przywrócone wszystkie prawa, bo 11 lipca zapadły wyroki w 
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Będą opublikowane 3 wyroki,  w których sąd uznał, że 
nie było żadnego rażącego naruszenia prawa w tym przypadku, bo wojewoda nie ma uprawnień, 
żeby uchylać uchwały samorządu.  Jak  są uchybienia to  może je  tylko wskazać.  Wojewoda to 
organ  nadzoru  tylko nad  tworzonym prawem.  Trzeba  pamiętać,  że  jest  rozdział  państwa  od 
samorządu. Samorządy posiadają osobowość prawną. Sąd orzekł, że nie było rażącego naruszenia 
prawa, nie było zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, które mówiło kto wszedł do Rady 
Powiatu za osobę, która  z tytułu pełnienia funkcji burmistrza czy wójta nie mogła sprawować 
funkcji radnego. Sąd uznał, że jak jakiegoś świstka papieru z PKW nie ma, to nie można mówić o 
tym, ze jest to rażące naruszenie prawa. Ten świstek nie ma wpływu, kto następny jest na liście  po 
tych dwóch osobach. O tym już zdecydowali 12 listopada mieszkańcy, wyborcy. To od razu było 
widać, że jest to naciąganie jakiejś opcji politycznej. 

Do Punktu 18
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej     
                  

                                 Jolanta Syska-Szymczak
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