
P R O T O K Ó Ł  NR XVIII/2008

z posiedzenia  XVIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 27 lutego 2008 
roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1215.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Otwieram XVIII sesję Rady 
Miejskiej. Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza z gronem urzędników. 

D o    p u n k t u   2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 13 radnych – jednogłośnie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zaawansowanie budowy – mała i duża obwodnica.
6. Przyjęcie  informacji  na  temat  realizacji  Miejskiego  Programu  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej w Gostyninie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  długoterminowego  kredytu 

preferencyjnego na zadanie p.n.  „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Armii 
Krajowej  1  w  Gostyninie”  dla  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  z  tytułu  kredytu 
udzielonego Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółka z  o.o.  W 
Gostyninie, ulica Bierzewicka 14a.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  długoterminowego  kredytu 
preferencyjnego  na  zadanie  p.n.  „Budowa  budynku  mieszkalnego  przy  ulicy 
Bierzewickiej  –  drugi  etap”  dla  Banku Gospodarstwa Krajowego z  tytułu  kredytu 
udzielonego Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółka z  o.o.  W 
Gostyninie, ulica Bierzewicka 14a.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat 
za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

12. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

D o    p u n k t u   3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski  odczytał  sprawozdanie  za  okres  od  22 
stycznia 2008 roku do 27 lutego 2008 roku – sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu.

Radny Andrzej Reder – Proszę powiedzieć coś więcej na temat tych gruntów kolejowych

Burmistrz Miasta – Jestem o tym przekonany, że Gmina Miasta Gostynina objęła te grunty 
w dniu 27 maja  1990 roku,  kiedy to  na mocy ustawy powstały samorządy,  cały majątek 
skarbu państwa przeszedł na rzecz samorządu. Ponieważ te nieruchomości są w granicach 
miasta  w  związku  z  tym  bezsprzecznie  należą  się  miastu.  W latach  90-  tych  kierownik 
geodezji gostynińskiej wydał decyzję i jakby tą decyzją nadał użytkowanie wieczyste PKP. 
Użytkowanie to nie zostało wykorzystane, bo nigdy Polskie Koleje Państwowe tej sprawy nie 
załatwiły do końca. My musimy to wszystko odkręcić. Odpowiednie dokumenty wysłaliśmy 
do wojewody i do ministra. Jestem przekonany, że tę sprawę wygramy ponieważ tak stanowi 
ustawa o samorządzie gminnym. Będziemy się domagać, żeby zostało to skomunalizowane na 
rzecz  miasta  na  mocy  decyzji  administracyjnej  wojewody.  Już  dzisiaj  gminy  nie  mogą 
podejmować  uchwał  odnośnie  komunalizacji,  bo  minął  termin.  Dzisiaj  taką  decyzje 
podejmuje sam wojewoda. Jeśli u nas jest taka komisja to trzeba ją uchwałą  zlikwidować, 
gdyż jest niezasadna. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk-Szyperska  -  W  „Głosie  Gostynińskim”  pojawiła  się 
informacja o powołaniu komisji ds. przetargowych w kwestii inwestycji termy. Dlaczego taka 
decyzja? Czy chodzi o odciążenie od kosztów miasta. W tym przypadku nie powinna być 
tajemnica kto miałby się tym zająć. 
W jakim procencie jest przygotowana dokumentacja wykonana przez firmę „Pion”. Proszę o 
podanie orientacyjnych kosztów. Na grudniowej  sesji była  mowa o kwocie 350 milionów 
złotych netto.  Skąd weźmiemy środki na wkład własny.

Burmistrz Miasta – Dla bezpieczeństwa jeszcze państwu nie powiem, która spółka zostanie 
wytypowana.  Dlaczego  będziemy  wykonywać  zadanie  poprzez  spółkę,  dlatego,  żeby  nie 
zadłużać  budżetu.  Będą  konieczne  kredyty  z  instytucji  samorządu  województwa 
mazowieckiego. Mówimy tu o 30 latach i spłacie z przyszłych przychodów. Jest to specjalna 
preferencja,  środki  pomostowe  dla  gmin  i  miast  przy  realizacji  zadań  finansowanych  ze 
środków unijnych.  My skorzystamy z takiego kredytu  długoterminowego.  Zadanie  będzie 
realizowane przez spółkę dlatego, żeby nie zadłużać budżetu miasta.  Kredyt zaciągnie spółka 
i poręczycielem też nie będzie miasto. 
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Jeśli  chodzi o firmę 'Pion”, to firma ta nie jest zdolna wykonać tego projektu. Są wielkie 
kłopoty, jest wiele spotkań, dużo krzyków, awantur z przedstawicielami biura projektowego. 
Zapłaciliśmy za projekty, które wykonali. Zrobili koncepcję programowo przestrzenną, która 
nam się przyda.  Podpisałem już dokument  o odstąpieniu od umowy.  Przygotowujemy już 
przetarg,  potrzebna  nam  jest  cena  do  pre  umowy.  Jeżeli  beneficjent  nie  wywiąże  się  z 
pewnych założeń dokumentacyjnych to wtedy upadnie pre umowa. Ogłaszamy przetarg pod 
hasłem  „Zaprojektuj,  wybuduj”  przy  czym  przedstawiamy  koncepcję.  Mam  kontakt  z 
projektantem z Austrii, pomagają mi ludzie z Litwy, gdzie wybudowano nowe 2 obiekty. Ja 
byłem tam, oglądałem i już nawiązałem współpracę. 
Koszt  tego obiektu przewidujemy na około 350 – 400 milionów złotych.  Jeśli  to zadanie 
wykona spółka, to odzyska VAT. Dla urzędu Miasta VAT jest kosztem, a spółka będzie miała 
zwrot  VAT. Dlatego też odwiert  robiliśmy przez spółkę.  100% kosztów odwiertu  zostało 
sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam już 
pewne uzgodnienia z NFOŚiGW odnośnie urządzeń dla Zakładu Geotermalnego. Na drugi 
otwór środków nie dostaniemy bo nie ma takiej możliwości, ale dostaniemy na urządzenia, co 
nam zwróci  koszt  drugiego  otworu.  Ten  drugi  otwór  jest  potrzebny  właściwie  tylko  dla 
wytwarzania energii cieplnej czy elektrycznej. Do basenów absolutnie nie jest nam potrzebny 
drugi odwiert,  dlatego, że woda basenowa nie może być wtłaczana z powrotem do ziemi. 
Temperatura wody z odwiertu ma 92 stopnie Celsjusza. To jest bardzo wysoka temperatura. 
Nigdzie w Polsce nie ma takiej temperatury, w związku z tym warto wykonać drugi odwiert, 
by tą energię do celów grzewczych wykorzystać.  Woda ma bardzo dobre zmineralizowanie. 
Od chwili wywiercenia otworu możemy się ubiegać o status uzdrowiska. 

D o    p u n k t u   4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  W  okresie  międzysesyjnym  do  Biura  Obsługi  Rady 
Miejskiej nie wpłynęła pisemna interpelacja. Odpowiedź na interpelację radnego Sławomira 
Majewskiego z poprzedniej sesji zostanie odczytana w punkcie 13. Czy są zapytania do pana 
burmistrza?

Radni nie zgłaszali zapytań.

D o    p u n k t u   5
Zaawansowanie budowy – mała i duża obwodnica.

Przedstawiciel  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  Rejon  Drogowy  w 
Gostyninie pan Krzysztof Zając – Inwestycja związana z budową „Małej obwodnicy” jest 
realizowana  na  podstawie  zawartego  porozumienia  między  województwem mazowieckim 
a miastem Gostyninem. Pierwszy etap obejmuje fragment docelowego odcinka drogi nr 265 
i  przebudowę skrzyżowania  z  drogą krajową nr  60 oraz fragment  Alei  Popiełuszki,  która 
wchodzi w skład skrzyżowania.  Dokumentację  na ten odcinek obwodnicy wykonała  firma 
„Pion”  na  zlecenie  Urzędu  Miasta  Gostynina.  Całość  zadania  jest  finansowana  przez 
Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Warszawie.  Wartość  tego  pierwszego  etapu 
wynosi  16.625.400  złotych.  Termin  zakończenia  robót  jest  planowany  na  dzień  30 
października  2008  roku.  Z  upoważnienia  Wojewódzkiego  Zarządu  nadzór  nad  całością  I 
etapu  sprawuje  kierownik  projektu,  którym  jest  dyrektor  Mirosław  Kaczmarek.  Funkcje 
nadzorcze  sprawuje  inżynier  kontraktu,  czyli  wyłoniona  w drodze  przetargu  firma  BUD-
INVENT z Warszawy. Wykonawcami jest konsorcjum, gdzie liderem jest Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg  i  Mostów z  Mińska  Mazowieckiego  a  partnerami  Przedsiębiorstwo  Robót 
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Drogowo-Budowlanych  z  Gostynina,  Polibud  Pomorze  z  miejscowości  Pakość, 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Budrox z 
Gostynina,  firma  Pekum  z  Gostynina  i  Przedsiębiorstwo  Instalacyjno  –  Usługowe 
„Wereszczyński” z Płocka.
Jeśli chodzi o zaawansowanie robót, to są one skoncentrowane głównie na umocnieniu terenu. 
Dotychczas wykonano wzmocnienie słabonośnego terenu – te prace są wykonane w 100%, 
dotyczy to zarówno mikrowybuchów jak i wbijania kolumn (metoda dynamiczna), wykonany 
jest  fragment  kanalizacji  deszczowej,  został  przełożony  fragment  wodociągu  i  sieci 
telekomunikacyjnej i teraz powstają mury oporowe. Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy 
wynosi 42%, na łączną wartość 6.977.064 złotych. Te prace mogły być wykonane ze względu 
na sprzyjającą pogodę. Teraz jest wiosna, więc myślę, że terminy prac będą dotrzymane. 

Radny Andrzej  Robacki – Mam nadzieję,  że możemy spotykać się na sesjach i  bieżące 
informacje uzyskiwać, bo dla nas i dla mieszkańców są to bardzo ciekawe informacje. 

Przedstawiciel  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie  – 
Kierownik projektu ze strony inwestora pani Ewa Gniwek – W dniu 6 lutego br. został 
przekazany teren wykonawcy a w dniu 14 lutego rozpoczęły się pierwsze prace tj. Wycinka 
drzew i  karczowanie  terenu.   Wykonawcą  robót  jest  konsorcjum firm,  gdzie  liderem jest 
POLIMEX  MOSTOSTAL,  a  partnerem  firma  WAKOZ.  Wartość  kontraktowa  wynosi 
160.000.000  złotych  brutto.  Jest  to  na  razie  wartość  szacunkowa,  gdyż  nie  mamy 
rozstrzygniętych  wszystkich  przetargów  związanych  z  tą  inwestycją.  Harmonogram  prac 
przedstawia  się  następująco:  przebudowa  związana  z  linią  energetyczną,  przebudowa 
skrzyżowania  w Kraśnicy,  budowa wiaduktu  I  i  II  będzie  wykonana  w 2008 roku,  poza 
oświetleniem  skrzyżowanie  Legarda  będzie  wykonane  również  w  tym  roku.  W  dalszym 
terminie , tj. w 2009 roku zostaną przeprowadzone prace związane z odcinkiem 400 metrów 
początkowej trasy i 1,5 kilometra odcinka trasy końcowej obwodnicy ponieważ chodzi tu o 
włączenie  do istniejącej  drogi.  Budowa ostatniego z wiaduktów oraz mosty planowane są 
także na 2009 rok. 

D o    p u n k t u   6
Przyjęcie informacji na temat realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii.

Inspektor  Wydziału  Rozwoju,  Aktywizacji  i  Promocji  Miasta  Teresa  Kiereś  odczytała  
informację o realizacji programu. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie wnosili uwag.

D o    p u n k t u   7
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej w Gostyninie.

Przedstawiciel  biura  projektowego  pan  Andrzej  Szymczak  –  Teren,  którego  dotyczy 
uchwała graniczy na południu z ulicami Zamkową i Kardynała Wyszyńskiego, na wschodzie 
z ulicami Jana Pawła II, Bierzewicką i Ziejkowa, na północy z określonymi działkami ulicy 
Łąkowej oraz od zachodu z ulicą Zamkową i zachodnią granicą działki nr ew. 522.
Dominującą funkcją miejscowego planu jest funkcja usługowo- rekreacyjno- sportowa, pod 
inwestycję Termy Gostynińskie. Na terenach przyległych są przewidziane funkcje usługowo – 
mieszkaniowe  i  usługowe.  Cała  procedura  została  przeprowadzona  zgodnie  z  ustawą  o 
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planowaniu przestrzennym. Zostały spełnione wszystkie wnioski i uwagi inwestorów z tego 
terenu. Plan jest zgodny ze studium i gotowy do uchwalenia.

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Burmistrz Miasta – Plan ustala stawki procentowe, na podstawie których ustalana jest opłata 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu.  Jak to wygląda w 
praktyce.  Jeśli  coś  jest  warte  100.000 złotych,  a  po uchwaleniu  planu jest  warte  130.000 
złotych to od tej różnicy będzie opłata w wysokości 30%. 

Radca  Prawny  pani  Agnieszka  Morawska  Anyszka  –  Do  podstawy  prawnej  należy 
wprowadzić  artykuł  4  ustęp  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  roku  o  ogłoszeniu  aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Radny Andrzej  Reder – Czy były uwagi,  bądź protesty do tego planu i  jak zostały one 
rozstrzygnięte.

Burmistrz  Miasta- Była  to  jedna  sprawa,  dotyczyła  sklepu  Lidl.  Konkretnie  chodziło 
o pobudowanie przy sklepie wyższego budynku, niż było to w założeniach. Lidl zwracał się 
też o poszerzenie terenu od linii rozgraniczającej koryto rzeki. W obu przypadkach uwagi te 
wzięliśmy pod uwagę. Ostatecznie ustępstwa były z obu stron. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 119/XVIII/08 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska -  W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta na 2008 rok proponujemy zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 513.643 
złote.  Po  zmianach  dochody  budżetowe  będą  wynosić  40.512.785  złotych.  Proponujemy 
również zwiększyć  planowane wydatki  budżetowe o kwotę 700.353 złotych.  Na tę  kwotę 
składają się środki z paragrafu 1 i 3. Wydatki po zmianie będą wynosić 51.041.228 złotych. 
Zwiększamy też planowane przychody budżetowe o kwotę 186.710 złotych, przychody te po 
zmianie będą wynosić 13.158.289 złotych. W załączniku do budżetu miasta Gostynina na rok 
2008  wprowadzamy  plan  przychodów  i  wydatków  Zakładu  Oczyszczania  Miasta  w 
Gostyninie.  Kwota  513.643  złotych  wynika  z  wyliczenia  przez  Ministra  Finansów 
ostatecznych  kwot części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na  2008 rok i  obejmuje  głównie 
podwyżki płac dla nauczycieli. Jeśli chodzi o zmiany w przychodach na 2008 rok, to kwota 
186.710  złotych,  pochodzi  z  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  z  przeznaczeniem  na 
termomodernizację  budynku  przy  ulicy  Dmowskiego  10  oraz  budynku  przy  ulicy 
Kościuszkowców  2.  W  związku  z  likwidacją  z  dniem  31  grudnia  2007  roku  jednostki 
budżetowej  jaką  był  Zakład  Usług  Miejskich  zadania  przejął  Urząd  Miasta  dlatego  też 
zachodzi konieczność włączenia planu finansowego zaplanowanego dla tej jednostki do planu 
budżetowego Urzędu Miasta. 
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Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

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

UCHWAŁA  NR 120/XVIII/08 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   9
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  długoterminowego  kredytu  
preferencyjnego  na  zadanie  p.n.  „Budowa  budynku  mieszkalnego  przy  ulicy  Armii  
Krajowej  1  w  Gostyninie”  dla  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  z  tytułu  kredytu  
udzielonego  Miejskiemu  Towarzystwu  Budownictwa  Społecznego  spółka  z  o.o.  w  
Gostyninie, ul. Bierzewicka 14a.

Burmistrz Miasta – Poprzez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego budujemy 
84 lokale mieszkalne. Finansowanie wygląda w ten sposób, że przyszli mieszkańcy wpłacają 
partycypację 25% wartości lokalu, 70% wartości pochodzić będzie z Krajowego Funduszu 
Mieszkalnictwa, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i 
5% pokrywa miasto. Trzeba zaciągnąć ten długoterminowy, preferencyjny kredyt (do 2045 
roku) Miasto musi udzielić poręczenia, bo spółka nie ma takiego majątku, który wystarczyłby 
na poręczenie takiego zobowiązania.  Poręczenie  dotyczy kredytu na zadanie  pn. „Budowa 
budynku mieszkalnego – Armii  Krajowej  nr  1 w Gostyninie”  do kwoty 795.000 złotych. 
Zabezpieczenie  poręczonego  kredytu  wraz  z  odsetkami  stanowi  hipoteka  kaucyjna  na 
nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gostyninie  przy  ulicy  18  Stycznia  o  wartości 
1.176.046 złotych i łącznej powierzchni 1,7594 ha, chodzi o budynek Domu Kultury.

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Burmistrz  Miasta  – Są  przymiarki,  jest  przygotowywany  projekt  ustawy  dotyczący 
uwłaszczenia mieszkańców MTBS. 

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

UCHWAŁA  NR 121/XVIII/08 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  długoterminowego  kredytu  
preferencyjnego na zadanie p.n. „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej  
– drugi etap” dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu udzielonego Miejskiemu 
Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Gostyninie, ul. Bierzewicka 14a.
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Burmistrz  Miasta -  Poręczenie  dotyczy  kredytu  na  zadanie  pn.  „Budowa  budynku 
mieszkalnego  przy  ulicy  Bierzewickiej  –  II  etap  i  opiewa  do  kwoty  300.000  złotych. 
Zabezpieczenie  poręczonego  kredytu  wraz  z  odsetkami  stanowi  hipoteka  kaucyjna  na 
nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ulicy Bema, chodzi o halę sportową 
przy Szkole Podstawowej nr 3.

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

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

UCHWAŁA  NR 122/XVIII/08 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   11
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  sprawie  
określenia szczegółowych warunków przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia od opłat za  
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Iwona Kowalczyk - 
Jako  MOPS  zwracamy  się  z  prośbą  o  zmianę  taryf  odpłatności  za  1  godzinę  usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego. 
Jest  to  jedno z  zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.  Usługi  te  świadczone  są  przez  firmę 
„Mewa”,  która  została  wyłoniona  w  drodze  przetargu  w roku  ubiegłym.  Ustalono  wtedy 
stawkę 1 godziny usługi na kwotę 8 złotych od stycznia bieżącego roku. Wcześniej ta kwota 
wynosiła  4,18  złotych.  Znaczny  wzrost  stawki,  a  także  duża  liczba  osób  wymagających 
pomocy usługowej w ośrodku wpłynęła na trudności finansowe związane z realizacją danego 
zadania.  W  związku  z  taką  sytuacją  postanowiliśmy  renegocjować                 z 
przedstawicielem firmy niższa stawkę za 1 godzinę usługi. Wspólnie ustaliliśmy, że kwota za 
1 godzinę usługi wynosić będzie od dnia 1 lutego 2008 roku 7,20 złotych. Niższa odpłatność 
za usługę wpływa na zmianę odpłatności 1 godziny usługi ponoszonej przez korzystających z 
tej formy pomocy. 

Opinie komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  głosów  przeciwnych  nie  było,  1  radny 
wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA  NR 123/XVIII/08 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   12
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej

Radni nie wnosili uwag do przedmiotowego protokołu.
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Za  przyjęciem  protokołu  z   XVII  sesji  Rady  Miejskiej  głosowało  13  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokół z XVII sesji został przyjęty.

D o    p u n k t u   13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  odczytała  odpowiedź  na  interpelacje  radnego  Sławomira 
Majewskiego – załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta – Nie możemy robić wszystkiego na raz. Trzeba się na coś zdecydować. 
Większość ulic na osiedlu 18 Stycznia jest bardzo wąska i nie ma możliwości na założenie 
chodnika.  Na  ulicy  Prusa  jest  chodnik,  który  należy  wymienić  na  estetyczny  z  kostki 
brukowej i ustawić tablice wprowadzenia strefy zamieszkania i ciągu pieszo – jezdnego. 

D o    p u n k t u   14
Sprawy różne.

Radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska – Czy mógłby pan burmistrz powiedzieć jaki jest 
efekt spotkania z mieszkańcami osiedla Czapskiego w sprawie kanalizacji na osiedlu.

Burmistrz Miasta – Ja już informowałem, że w tej  sprawie został  ogłoszony przetarg na 
dokumentację .Ze spotkania wszyscy wyszli zadowoleni.

Radny Andrzej Reder – Chcę nawiązać do tematu zieleni miejskiej. Zbliża się wiosna i z 
dużym  zadowoleniem  bym  przywitał  trochę  ambitniejsze  zamierzenia  co  do  zieleni  w 
mieście. Ja rozumiem, że szczególnego działania wymaga obszar centrum miasta, ale rejon 
Domu Kultury i ten okalający park wymaga działań.  Teraz Dom Kultury odzyska nowy blask 
w sensie nowej powłoki zewnętrznej i może przy tej okazji należy tam zadbać o zieleń. 

Burmistrz Miasta – Jeśli chodzi o obsadzenie kwietników i zieleń w mieście to działania 
mają się ku końcowi. Nawiązaliśmy kontakt z paniami architektkami zieleni z Płocka. Obszar 
działań obejmuje także teren przy Domu Kultury. Za tym budynkiem należy tylko utrzymać 
czystość, bo docelowo ma tam powstać centrum kultury. Ustaliliśmy także rodzaj zieleni w 
ciągach  komunikacyjnych  wjazdowych  do  miasta.  Tam  można  zastosować  wieloletnie 
rośliny, takie, które będą już na stałe. Niebawem ruszymy z rewitalizacją miasta. To będzie 
duża  rewitalizacja  rynku  zgodnie  z  projektem  architektonicznym.  Całkowity  koszt  tego 
przedsięwzięcia  będzie  wynosił  około  6-7  milionów  złotych.  Wtedy  miasto  zmieni  swe 
oblicze.  

Radny Andrzej Reder – Obraz miasta też kształtują właściciele posesji prywatnych i na to 
jest dużo mniejszy wpływ. Chciałbym nawiązać do swojego pobytu w Langenfeld gdzie te 
posesje są piękne i bardzo ukwiecone. Może podjąć jakieś działania, zachęcające do poprawy 
wyglądu własnych posesji. Może należy ogłosić konkurs. Gdyby wydział promocji opracował 
jakieś założenia z nagrodami, to zachęciłoby mieszkańców do działania.

Burmistrz Miasta – Ja to biorę pod uwagę. 
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D o    p u n k t u   15
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej – dziękuję za udział w sesji. Zamykam obrady XVIII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
M. Sandecka
E.Cierpikowska

           Przewodniczący Rady Miejskiej

                               Jolanta Syska-Szymczak
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