
P R O T O K Ó Ł  NR XIII/2007

z posiedzenia XIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  29 października  2007 
roku.

Stan Rady - 15
Obecni - 12
                                                       
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1435

D o    p u n k t u  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak - Otwieram obrady XIII sesji Rady 
Miejskiej  V  kadencji.  Witam  wszystkich  radnych,  witam  pana  burmistrza  Włodzimierza 
Śniecikowskiego,  panią  Jadwigę  Kaczor  wiceburmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz 
pełnomocnika  ds.  finansowych,  panią  Romę  Trwczyńską  radcę  prawnego.  Witam  bardzo 
serdecznie zaproszonych gości w osobach pana Andrzeja Jakubowskiego prezesa Przedsiębiorstwa 
Komunalnego  i  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  i  pana  Karola  Podleśnego  kierownika 
Zakładu  Usług  Miejskich.  Witam  przedstawicieli  gostynińskiej  prasy  oraz  wszystkich,  którzy 
przybyli na dzisiejszą sesję. 

D o    p u n k t u   2
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska-Szymczak   odczytała   porządek posiedzenia 
oraz poinformowała, iż punkt dotyczący gazyfikacji miasta Gostynina nie będzie realizowany z 
uwagi na nieobecność kierownika rozdzielni gazu w Kutnie, pana Marka Gańczyka.
 
Burmistrz  Miasta –  pani  przewodnicząca,  wysoka  rado  mam  prośbę,  aby  wprowadzić  do 
dzisiejszego porządku obrad trzy projekty uchwał:  I –  podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowych  pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
przy ul.Dmowskiego 10 i Kościuszkowców 2 w Gostyninie”  II –  Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, III – Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wszystkie te projekty 
uchwał były opiniowane przez komisję Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – chcę wnieść jeden punkt pod 
obrady tj. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, 
złożonych do 30 kwietnia 2007 roku. Jest to konieczność obligatoryjna.

Za  wprowadzeniem  punktu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowych  
pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  
dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  „Termomodernizacja  budynków  mieszkalnych  przy 



ul.Dmowskiego 10       i Kościuszkowców 2 w Gostyninie” opowiedziało się 11 radnych głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Punkt wprowadzono do porządku jako 9. 

Za wprowadzeniem punktu „Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia stawki  procentowej  opłaty  
adiacenckiej” opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Punkt wprowadzono do porządku jako 10. 

Za  wprowadzeniem  punktu  „Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym” opowiedziało się 11 radnych głosów  
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Punkt wprowadzono do porządku jako 11. 

Za  wprowadzeniem  punktu  „Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  Radnych  Rady  
Miejskiej  w Gostyninie,  złożonych do 30 kwietnia 2007 roku” ” opowiedziało się 11 radnych  
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Punkt wprowadzono do porządku jako 16. 

Za porządkiem posiedzenia  wraz  z  wprowadzonymi punktami opowiedziało się  11 radnych – 
jednogłośnie. 

Przyjęty porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Infrastruktura techniczna miasta:

 funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,
 funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,
 ciągi komunikacyjne,
 ciągi piesze.

6. Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na 2008 rok.
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  długoterminowych  pożyczek  z  Wojewódzkiego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie  zadania 
inwestycyjnego  „Termomodernizacja  budynków  mieszkalnych  przy  ul.Dmowskiego  10 
i Kościuszkowców 2 w Gostyninie”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. 
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  oraz  warunków  i  sposobu 

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 127/XIV/03 

z dnia 4 listopada 1993r. w sprawie ustanowienia medalu honorowego „Zasłużony dla miasta 
Gostynina”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.
16. Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie, 

złożonych do 30 kwietnia 2007 roku.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji rady Miejskiej.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

                 
                                                                                                 

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

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie międzysesyjne  za okres od 
dnia  25  września  2007r.  do  dnia  24  października  2007r.  -  sprawozdanie  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.

Radny Andrzej Robacki – proszę o sprecyzowanie adresu budynku 60 rodzinnego.  

Burmistrz Miasta – budynek ten będzie należał już do ul. Spółdzielczej i tak będą zameldowani 
mieszkańcy.

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  w  sprawozdaniu  odczytał  pan  burmistrz,  iż  zostało 
wymeldowanych 8 osób z pobytu stałego, jakie są przyczyny wymeldowań.

Burmistrz Miasta – jeżeli ktoś nie zamieszkuje ponad dwa miesiące, czyli ponad 60 dni, to można 
go wymeldować. Zawsze wcześniej prowadzone jest postępowanie administracyjne i wyjaśniające.

Radny  Krzysztof  Giziński –  mam  pytanie  w  kwestii  inwestycji  związanej  ze  źródłami 
geotermalnymi.  W  sprawozdaniu  było  zawarte,  że  firma  projektowa  oddała  część  elementu 
związanego z projektem, czyli mamy rozumieć, że nie wywiązała się z tej umowy. Czy wobec tej 
sytuacji  miasto  rozpisze  nowy  przetarg  na  dokończenie  projektu,  i  czy  będą  stosowne  kary 
umowne jeżeli  chodzi  o  firmę,  która  nie  wywiązała  się  z  tej  umowy. Drugie pytanie  dotyczy 
zamku gostynińskiego - konsorcjum firm Hydropol - Budrox wstrzymało prace remontowe. Czy 
było to związane z ceną kontraktu i czy te prace będą kontynuowane?

Burmistrz Miasta  - najpierw odpowiem na pytanie drugie. Aby ustalić wzrost cen konsorcjum 
musi wystąpić z wnioskiem do sądu, który może podwyższyć cenę. Ja nie mogę zmieniać wartości 
umowy. Jest to skala środków między 400 – 500 tyś. zł. (zwiększenia wartości).
Pierwsze pytanie. Umowa była zawarta na czas określony (na1,5 roku) i 30 września wygasła, 
sama  się  rozwiązała.  Firma  projektowa,  nie  wykonała  projektów  kompletnych,  część  z  tych 
projektów, jak mała obwodnica, została wykonana i tutaj zapłaciliśmy. Projekty hotelu, projekty 
wykonawcze  niekompletne  i  wiele  elementów z  całego  programu funkcjonalnego  nie  zostały 
zaprojektowane.  W  związku  z  czym  najprawdopodobniej  ogłosimy  przetarg  na  dokończenie 
projektów.  Z  prawnikami  pracujemy  nad  tym,  żebyśmy  nie  byli  ciągani  po  sądach,  a 
prawdopodobnie sprawa w sądzie epilog będzie miała. Natomiast należy sprawdzić, czy ta firma 
od miasta nie będzie żądała odszkodowań. 

3



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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –do  Biura  Rady  Miejskiej  nie 
wpłynęła żadna pisemna interpelacja. 

Radny Andrzej Reder – ostatni tydzień był burzliwy jeśli chodzi o komentarze i informacje na 
temat odwiertu. Chciałbym uzyskać informację oficjalną w kwestii zaawansowania odwiertu w 
stosunku do podanej informacji na ostatniej sesji. Co  w ciągu miesiąca się wydarzyło?

Radny Andrzej Robacki – mam dwa pytania. Jedno dotyczy mieszkańców osiedla sąsiadującego 
z boiskiem Szkoły Podstawowej nr 3 ul.Bema  - czy jest możliwość, aby zasięg monitoringu jaki 
tam będzie rozszerzyć o boiska, z uwagi na zdarzenia do których tam dochodzi. Drugie pytanie 
dotyczy wniosku jaki skierowała Komisja Bezpieczeństwa do burmistrza w kwestii możliwości 
podglądu  monitoringu miejskiego bezpośrednio w Komendzie Policji.   

Do punktu 5

Infrastruktura techniczna miasta:

 funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,

Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  pan  Andrzej  Jakubowski przedstawił  informację  o 
przebiegu  realizacji  zadań  gospodarczych  PK za  I  półrocze  2007  roku  –  materiał  na  piśmie 
stanowi załącznik do protokołu.

Radny Andrzej Reder – czy koszty związane z budową nowej siedziby przedsiębiorstwa nie 
obciążą  ceny wody i  ścieków ponoszonych przez  mieszkańców miasta.  Jeżeli  tak to  w jakiej 
wysokości?

Prezes PK Andrzej Jakubowski – w związku z  tą budową PK zaciągnęło kredyt hipoteczny 
długoterminowy od 300 tyś zł. do 350 tyś zł. który jest spłacany w ratach, więc mieszkańcy tego 
nie odczują. Z uwagi na fakt, iż działki pod tymi budynkami są własnością miasta,  w tej chwili są 
przekazywane na stan firmy. Budynek przy ul. Bagnistej jest w złym stanie, a przeprowadzenie 
remontu  nie  ma  sensu,  stąd  padła  propozycja  budowy  nowej  siedziby.  Nowy  budynek  jest 
posadowiony w miejscu centralnym, więc obsługa mieszkańców będzie lepsza. Jest tam termostat 
ciśnień z zakresu wody i wiemy co się dzieje w mieście, kiedy następuje awaria. 

Radny Marek Małkowski – chciałem zapytać o inwestycję przy ul. Czapskiego. Czy wykonawca 
przewiduje wykonanie dokumentacji w tym roku i czy możemy liczyć, że wykonamy tę inwestycję 
w przyszłym roku. 

Prezes  PK Andrzej  Jakubowski –  wykonawca na  pewno się  wyrobi  z  projektem,  ponieważ 
widzę  postęp  prac.  W  tej  chwili  przygotowuje  warunki  zabudowy  i  zdąży  z  tym  tematem. 
Natomiast  zakres wykonawstwa będzie zależał od pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Zadania przy 
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ul. Czapskiego i Targowej są dużymi zadaniami, dlatego o terminach wykonania możemy mówić 
po wykonaniu projektu.  Na oba te zadania będę występował o środki z zewnątrz, co wiąże się z 
dużymi możliwościami. 

Radny Krzysztof Giziński – mam pytanie odnośnie dużych odbiorców. W swej wypowiedzi pan 
prezes powiedział, że rozliczono zaległe płatności jeśli chodzi o ZOZ, to rozliczenie odbyło się na 
zasadzie windykacji sądowej. Jaka była wysokość tego zobowiązania windykowanego. Chodzi mi 
również o najbliższy okres bieżący dostawy wody i ciepła, czy dyrekcja podjęła już rozmowy, czy 
jest jakaś koncepcja i wizja z bieżącymi dostawami?. Drugie pytanie dotyczy odbiorcy MTBS. 
Była tam realizowana ugoda i  pan prezes wyjaśnił,  że ten problem jest  już załatwiony, czy te 
kwoty zostały całkowicie spłacone, czy też może ta ugoda jest w dalszym ciągu realizowana. 

Prezes  PK Andrzej  Jakubowski –  windykacja  dotyczyła zaległości  za  długi  okres  czasu,  za 
wodę,  ścieki  i śmieci. Odzyskanie zaległości z zakresu wody i kanalizacji trwało 4 lata, a śmieci 
przez rok i cztery miesiące wywoziliśmy za darmo. Ta zaległość wynosiła około 92,5 tyś zł. (51 
tyś. zł. za śmieci, natomiast pozostała  kwota dotyczyła wody i kanalizacji). Chodzi o obciążenie 
byłego budynku szpitalnego, gdzie znajduje się teraz Dom Opieki. Na tą chwilę chciałem w tej 
sprawie  porozmawiać z kimś z ZOZ-u, ponieważ pozostał jeszcze problem z 30% zadłużeniem, 
ale niestety nie ma dyrektora.  MTBS z zakresu wody jest  na bieżące,  natomiast  z  ciepłem są 
problemy, ale współpraca jest dobra, więc nie ma się o co martwić. 

 funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,

Prezes  PEC  pan  Andrzej  Jakubowski przedstawił  informację  o  przebiegu  realizacji  zadań 
gospodarczych PEC za I półrocze 2007 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Andrzej Reder – czym grzejemy w ciągu całego roku? Jaki jest stopień zużycia kotła 
fluidalnego?

Prezes PEC pan Andrzej Jakubowski – dwa lata temu był przeprowadzony generalny remont 
kotła  fluidalny  i  wszystkie  pomysły  kierownika  i  pracowników  PEC  zostały  przetworzone. 
Wszystkie niedomagania kotła zostały przerobione i  na tą chwilę stan jest  zadowalający. Przy 
przeróbkach zrobiliśmy ważną rzecz, teraz kocioł fluidalny może pracować w niższych mocach 
niż przedtem.  W tej chwili „chodzi” w granicach 6 megawat. Odpowiem na pierwsze pytanie – 
częściowo grzejemy gazem, ponieważ poza sezonem grzewczym odbieramy od 2,5 do 3 megawat, 
a żeby uruchomić kocioł fluidalny musi być około 6 megawat. Od początku sezonu grzewczego 
włączamy kocioł fluidalny, który na tę chwilę tylko sam pracuje. Kotły małe 4 megawatowe w 
okresie letnim pracują na zmianę, każdy po tygodniu. Na 4 lata mamy zapewnioną obsługę pieca 
w  zakresie  konserwacji  i  naprawy.  Na  tą  chwilę  przynajmniej  przez  10  lat  kocioł  fluidalny 
wytrzyma. 

Burmistrz Miasta – mamy w tej chwili 28 megawat mocy, a maksymalnie wykorzystujemy 15 
megawat,  więc  mamy  duży  zapas  i  miasto  może  się  rozwijać.  Warto  też  powiedzieć  o 
termomodernizacji budynków, co spowodowało, że ciepła zrobiło się za dużo. 

Prezes PEC pan Andrzej Jakubowski – nawet do 40% przy pełnej termomodernizacji budynku 
można  zaoszczędzić  na  cieple.  Myślimy o  przejęciu  pod obsługę  osiedla  Budopol,  ale  mamy 
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problem ze  znalezieniem dwóch różnorzędnych działek,  gdzie  będziemy mogli  przeprowadzić 
ciepłociąg.  Mamy również  do podłączenia  budynek przy ul.  Floriańskiej  5  oraz  dwa budynki 
MTBS  przy ul.Wyszyńskiego. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – efekt cieplny został uzyskany, ale nie wszyscy mieszkańcy są z tego 
rozwiązania zadowoleni, dużo osób się skarży, że ceny ogrzewania zdrożały. 

Prezes PEC pan Andrzej Jakubowski – na pewno w jakimś stopniu mieszkańcy mogą odczuć 
podwyżki, ponieważ wszystko kosztuje. Natomiast ja współpracuję ze spółdzielniami i na razie 
nie słyszałem o podwyżce. 

 ciągi komunikacyjne,
 ciągi piesze.

Kierownik Zakładu Usług Miejskich pan Karol Podleśny przedstawił sprawozdanie z realizacji 
robót drogowych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 22 października 2007r. – materiał na piśmie  
stanowi załącznik do protokołu.

Radna  Lidia  Pawikowska –  podał  pan  informację,  że  dokonano  naprawy  chodnika  z  płyt 
betonowych w ul.  Kilińskiego.  Na ten chodnik wjechał  ciężki  sprzęt  i  uszkodził  go.  Czy ten 
chodnik będzie poprawiony i dokończony. 

Burmistrz  Miasta  – z  chwilą  kiedy  będziemy  kończyć  podwórze  i  chodnik  przy  ul.  Armii 
Krajowej dokończymy dalszy ciąg chodnika przy ul. Kilińskiego. 

Radny Marek Małkowski – chodzi  mi o ścieżkę rowerową do Zalesia,  czy jej  nawierzchnia 
będzie taka sama jak na ścieżce do Lucienia. 

Burmistrz  Miasta –  Nadleśnictwo  nie  wyraża  zgodny  na  żadną  inną  nawierzchnię  jak 
nawierzchnię żwirową zaglinioną z  grubym kamieniem. Są to ścieżki  w lesie i  będą porastać, 
trudno  będzie  je  utrzymać.  Wystosowałem  pismo  do  Nadleśnictwa  o  położenie  tam  kostki 
betonowej z „polbruku”, bądź nawierzchni asfaltowej, ale takiej zgody nie wyrazili. Na pewno 
będę czynił starania, aby rozmawiać z prawowitym właścicielem, zarządcą w Łodzi, aby zmienić 
nawierzchnię. Jest taka możliwość, aby na tą podbudowę, która jest, położyć warstwę z asfaltu. Ta 
ścieżka kosztuje miasto około 700 tyś. zł. ma ona ponad 2,5 metra szerokości z obrzeżami. Mur, 
który znajduje się przy szpitalu jest on  w środku ścieżki i jest do rozebrania. 

Radny Przemysław Łudczak – w ulicy Kolejowej są bardzo duże dziury, czy można je załatać. 

Kierownik  ZUM –  półtora  miesiąca  temu  ta  ulica  była  naprawiana.  Tam  jeżdżą  ciężkie 
samochody. 

Radny  Andrzej  Reder –  ponawiam  prośbę  o  zaplanowanie  zieleni  w  mieście.  Są  do  tego 
odpowiednie firmy, które specjalizują się w urządzaniu zieleni miejskiej, dobierają odpowiednie 
rośliny i robią to w sposób profesjonalny. Sadzenie roślin wężykami jest trochę wczorajsze. 

6



Burmistrz Miasta  - 4 lata temu była opracowana dokumentacja przez architektów urządzania 
zieleni i jeśli chodzi o pasy wjazdowe do miasta jest to zaprojektowane łącznie z gatunkami roślin. 
Co do nasadzeń kwiatowych i jednorocznych tutaj kompozycje wizji plastycznych są dobierane 
przez ludzi zarządzających. Gdyby zlecić to firmie będą wysokie koszty. Płock na zieleń wydaje 
około 3 mln zł.  Myślę, że na razie musimy sami to robić z wykorzystaniem tego projektu, który 
jest. Kwiaty sezonowe są wymieniane dwa razy. 

Radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska – czy są planu utwardzenia ulicy Morenowej i jaki jest 
na dzień dzisiejszy plan co do ulicy Floriańskiej- czy jest to drogą powiatową, czy gminną.  Mam 
prośbę o naprawę przejścia - chodnika przy Urzędzie Miasta. 

Burmistrz Miasta – ulica Floriańska jest ciągle ulicą powiatową. Ta ulica jest w naszym planie 
WPI.

Kierownik ZUM Karol Podleśny – Przejście przy Urzędzie Miasta poprawimy.

Radny  Andrzej  Robacki –  kostka  przy  aptece  na  Placu  Wolności  jest  w  złym  stanie,  są 
nierówności, czy można ją przełożyć.

Burmistrz Miasta – jest projektowana koncepcja architektoniczna całego rynku, jeszcze nie ma 
uzgodnień z  konserwatorem. Projektanci  robią  trzecią  zmianę do koncepcji  jaką opracowali  z 
uwagi  na  wymogi  konserwatora.  Po  zatwierdzeniu  koncepcji  architektonicznej,  rozwiązań 
plastycznych i  wizualnych rynku będzie wykonana dokumentacja budowlana i podejdziemy do 
rewitalizacji Rynku. Na razie nie będziemy inwestować tu pieniędzy, aż dojdzie do rewitalizacji.

Do punktu 6

Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na 2008 rok.

Burmistrz Miasta odczytał informację – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedstawionej informacji nie zgłaszano pytań.

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  Proponujemy  państwu  zwiększenie 
dochodów budżetowych o kwotę 508.000 złotych. O taką samą kwotę zmieniamy plan wydatków 
w budżecie roku 2007. Wymienione dochody  pochodzić  będą  z podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych. Dotyczy to podatku od spadków i darowizn, jak również podatków od czynności 
cywilnoprawnych. Proponujemy również wprowadzić zmiany dotyczące zwiększenia  wpływów z 
tytułu opłaty skarbowej i o  250.000 złotych zwiększamy dochody pochodzące z udziału w podatku 
od osób fizycznych tzw. PIT. Po dokonaniu analizy za 9 miesięcy bieżącego roku doszliśmy do 
wniosku,  że  te  dochody  należy  zwiększyć,  bo  ich  realizacja  jest  wysoka,  już  za  3  kwartały 
bieżącego roku. 
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W  planie  wydatków,  w  dziale  „Oświata  i  wychowanie”  przenosimy  środki  dotyczące 
„Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3”.  Jest to kwota 1.327.312 złotych i pochodzi ze 
środków  unijnych.  Była  ona  przewidziana  w  innym  paragrafie,  ale  rozporządzenie  Ministra 
Finansów  z  września  bieżącego  roku  zmieniło  kwalifikacje  i  dlatego  przenosimy te  środki  z 
jednego na  inny paragraf.  Są  to  zadania  inwestycyjne,  ale  ich  pochodzenie  trzeba  wykazać  w 
odpowiednim  paragrafie.  Proponujemy  też  zwiększyć  zadania  inwestycyjne  na  gminne  drogi 
publiczne o kwotę  342.000 złotych. Te środki będą w częściach wykorzystywane na realizacje 
zadań w ulicy Kutnowskiej,  w ulicy Armii  Krajowej i  ścieżki  rowerowej  do Zalesia.  O kwotę 
166.000  złotych  proponujemy zwiększyć  plan  wydatków  w  dziale  „Gospodarka  Komunalna  i 
Ochrona Środowiska”. Z tego kwotę 18.600 złotych przeznaczyć na oczyszczanie miasta. Dotyczyć 
to  będzie  wypłaty  wynagrodzeń,  jak  i  pochodnych  od  wynagrodzeń,  zakupu  energii,  podróże 
służbowe,  jak  i  zakupu  drobnych  materiałów  potrzebnych  do  realizacji  zadania  w  zakresie 
oczyszczania miasta.  Kwotę 42.000 złotych chcemy przeznaczyć na utrzymanie zieleni w mieście. 
Te środki w części będą przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup 
drobnych materiałów potrzebnych do realizacji  tego zadania.  W dziale  „Pozostała działalność” 
proponujemy zwiększenie wydatków o 105.400 złotych, z tego 51.300 złotych, to kwota, która 
dotyczy zwiększenia planu wydatków na opłaty ekologiczne. Jest to związane z wycinką drzew 
przy  ulicy  Bierzewickiej.  Te  środki  wpłyną  na  konto  naszego  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska. 
Kolejna  propozycja  zmiany dotyczy Miejskiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej,  gdzie  proponujemy zwiększyć dochody o  170.000 złotych i  przeznaczyć je  na zakup 
pojemników  do  segregacji  odpadów  oraz  kwotę  120.000  złotych  przeznaczyć  na  zadania 
inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych.

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 81/XIII/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  jest  następstwem  przed 
momentem podjętej uchwały. Tutaj wprowadzamy zmiany w transporcie i zwiększamy środki o 
342 tyś. zł. na wydatki związane z drogami publicznymi gminy. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.
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Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 82/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowych  pożyczek  z  Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie  zadania  
inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Dmowskiego 10               i  
Kościuszkowców 2 w Gostyninie”.

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  w  ostatnim  czasie  otrzymaliśmy 
informację, że możemy skorzystać z preferencyjnych pożyczek jakie udziela Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska na  termomodernizację  budynków mieszkalnych.  W ostatnim czasie  na te 
zadania  Wojewódzki  Fundusz  nie  udzielał  żadnych  pożyczek  i  teraz  zmieniła  się  sytuacja  bo 
znalazły  się  dodatkowe  środki  i  mamy  taką  możliwość.  Jest  to  pożyczka  preferencyjna  z 
możliwością umorzenia jej do 25%, może być nawet do 35% w zależności od tego jak się uplasuje 
nasz dochód na jednego mieszkańca. Stopa oprocentowania również jest niska. Te dwa zadania 
były planowane w naszym budżecie z własnych środków. Skoro mamy możliwość pozyskania tych 
środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu  i  jeszcze  skorzystania  z  umorzenia  uważam,  że  należy 
skorzystać. Mamy jeszcze taką informację, że jeżeli uda nam się szybko uzyskać opinię z RIO to 
nawet w tym tygodniu może być podpisana umowa. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 83/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Burmistrz Miasta – nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 24 sierpnia 2007 
roku wprowadza zmiany polegające na tym, że opłaty adiacenckie naliczamy do 30%. Wcześniej 
było  do  50%.  Obecnie  według  obowiązującego  stanu  prawnego,  jeżeli  w  wyniku  podziału 
nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł 
opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Burmistrz może ustalić 
w drodze  decyzji  opłatę  adiacencką  z  tego  tytułu  w wyokosci  nie  większej  niż  30% różnicy 
wartości  nieruchomości  przed  podziałem  i  po  jej  podziale.  Gminy  z  chwilą  podziału, 
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przekształcenia  gruntów  zaczynają  ponosić  koszty  np.  budowy  dróg,  budowy  wodociągu, 
kanalizacji. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 84/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o  
charakterze socjalnym. 

Burmistrz  Miasta –  podniesienie  kwot  stypendiów  dla  uczniów  pozwoli  na  pełniejsze 
wykorzystanie  środków finansowych  otrzymanych  przez  miasto  na  realizację  zadania  ‘Pomoc 
materialna dla  uczniów o charakterze socjalnym”.  Zmiana uchwały pozwoli  na wykorzystanie 
przyznanych środków a jednocześnie wzrost kwot maksymalnych stypendiów szkolnych z 112 zł. 
do kwoty 128 zł. miesięcznie dla jednego ucznia.

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 85/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  oraz  warunków  i  sposobu 
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Inspektor ds. oświaty Janina Bałko – jest artykuł w Karcie Nauczyciela, który mówi  o pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli. To jest o takiej pomocy, która wykracza poza te formy  świadczeń 
zdrowotnych  z  których  każdy  obywatel  i  nauczyciel  ubezpieczony  może  korzystać.  Jest  to 
świadczenie  dodatkowe.  W tym artykule  została  wprowadzona  zmiana.  Przed  zmianą  artykuł 
obligował organy prowadzące szkoły do przeznaczenia w budżecie każdego roku odpowiednich 
środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  korzystających z 
opieki zdrowotnej. Treść tego artykułu została rozszerzona. Do obowiązku przeznaczania środków 
finansowych  dopisano  jeszcze  taki  obowiązek,  że  organ  prowadzący  poza  wyodrębnieniem 
pieniędzy ma określić na jakie rodzaje świadczeń je przeznacza oraz jakie są warunki i sposoby 
przyznania  tej  pomocy zdrowotnej  dla  nauczycieli  leczących  się  czy  korzystających  z  opieki 
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zdrowotnej.  Ten  artykuł  w  poprzednim  brzmieniu  jak  i  aktualnym  brzmieniu  odnosił  się  do 
nauczycieli pracujących aktywnie, obecnie zatrudnionych, będących pracownikami jak i do byłych 
pracowników. Uchwała,  której  projekt  teraz jest  przedmiotem sesji  uzupełnia  brakującą część, 
określa rodzaje świadczeń, warunki i sposoby przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom. 
Uchwała mówi o warunkach ubiegania się  o pomoc, fakt  leczenia  się,  leczenia  w poradniach 
specjalistycznych z powodu cięższej choroby, generalnie są to osoby, które się leczą. Pomoc jest w 
formie dofinansowania. Ten projekt opisuje, co należy zrobić po kolei, w jaki sposób ubiegać się o 
taką pomoc. Należy złożyć projekt do burmistrza dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza, 
dołączyć  faktury,  rachunki  za  poniesione  koszty  i  informację  o  wysokości  dochodów 
przypadających na jedną osobę w rodzinie.  Jeżeli  nauczyciel  chorujący,  nauczyciel  emeryt nie 
byłby w stanie zrobić tego sam to w jego imieniu mogą zrobić inne osoby np. dyrektor szkoły, 
nawet osoba opiekującą się tym chorym. 

Opinia komisji
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radny Andrzej  Robacki –  mam wątpliwość  czy  zapis  w  §  4  „wniosku  zawierającego  opis 
choroby oraz toku leczenia” jest niezbędny. Czy nie wystarczy tylko słowo „wniosku”. Wnioskuję 
aby  wykreślić w § 4 zapis „zawierającego opis choroby oraz toku leczenia”.

Za wnioskiem  opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęty. 

Za  podjęciem   uchwały  wraz  z  wnioskiem  opowiedziało  się  11  radnych,  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 86/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie Nr 127/XIV/03 z  
dnia 4 listopada 1993r. w sprawie ustanowienia medalu honorowego „Zasłużony dla miasta  
Gostynina”.

Wiceprzewodniczący Kapituły Medalu Honorowego Andrzej Robacki – chcemy wprowadzić 
zmianę  kosmetyczną  w  zapisie  do  regulaminu  w  pkt.  8  „Wybór  Przewodniczącego  Zespołu 
Opiniującego, jego zastępcy oraz przyjęcie  regulaminu pracy Zespołu następuje na pierwszym 
posiedzeniu Zespołu zwołanym przez Przewodniczącego  Rady Miejskiej. Następne posiedzenie 
zwołuje Przewodniczący Kapituły” i wykreślić po słowach „przyjęcie regulaminu” wyrazy „pracy 
Zespołu”. Przy wyborze nowej rady pierwsze posiedzenie nowej rady zwołuje Przewodniczący 
rady  w   związku  z  tym,  że  regulamin  nadania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  miasta 
Gostynina” jest już uchwalony, czyli zespół opiniujący przyjmuje ten regulamin ale jednocześnie 
obliguje do tego że przyjmuje również regulamin pracy zespołu. Nie ma potrzeby takiej aby był 
regulamin pracy zespołu ponieważ jest regulamin już przyjęty przez radę. Proszę, aby wykreślić 
ten zapis „pracy zespołu”. Kapituła nie tworzy dodatkowych dokumentów. W projekcie uchwały 
jest drobna pomyłka w § 1 wyrazy „przed słowami” należy zastąpić wyrazami „po słowach”. 
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Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 87/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Przewodniczący Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Andrzej Robacki odczytał 
protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 16 października 2007 roku. – kserokopia protokołu stanowi  
załącznik. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – proszę państwa zanim przejdziemy 
do głosowania  nad  wyborem ławników,  najpierw musimy wybrać  Komisję  Skrutacyjną,  która 
przeprowadzi  głosowanie nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie  i  Sądu 
Okręgowego w Płocku. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji.

Radny Andrzej Robacki – zgłaszam kandydaturę pana Arkadiusza Górskiego.

Radny Arkadiusz Górski – wyrażam zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłaszano.

Za  zgłoszoną  kandydaturą  radnego  Arkadiusza  Górskiego  na  przewodniczącego  Komisji  
Skrutacyjnej  opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Kandydaturę przyjęto.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  proszę  o  zgłaszanie  dwóch 
kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

Radny Zdzisław Tarka – zgłaszam kandydaturę radnego Marka Małkowskiego.

Radny Marek Małkowski – wyrażam zgodę.

Radny Andrzej Nyckowski – zgłaszam kandydaturę radnej Lidii Pawikowskiej. 

Radna Lidia Pawikowska – wyrażam zgodę.

Radny Andrzej Robacki – wnoszę o zamknięcie listy.

Za zamknięciem listy kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 11 radnych,  
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Listę zamknięto.
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Za  kandydaturami  radnej  Lidii  Pawikowskiej  i  radnego  Marka  Małkowskiego  na  członków 
Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Kandydatury przyjęto.

10 minut przerwy (przygotowanie kart do głosowania i regulaminu głosowania).

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Arkadiusz  Górski  odczytał  regulamin  głosowania 
wyboru kandydatów na  ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie  i  Sądu Okręgowego w 
Płocku przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2007 roku – regulamin 
stanowi załącznik. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali  karty do głosowania w sprawie wyboru ławników do 
orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie.

Głosowanie odbywało się poprzez wywołanie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wg 
listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej  
wrzuca do niej kartę do głosowania.

10 minut przerwy.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Arkadiusz  Górski odczytał  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej wybranej na XIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 29.10.2007r. dla ustalenia 
wyników głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie – protokół  
wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 88/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Arkadiusz  Górski odczytał  regulamin  głosowania 
wyboru kandydatów na  ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie  i  Sądu Okręgowego w 
Płocku przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2007 roku – regulamin 
stanowi załącznik. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali  karty do głosowania w sprawie wyboru ławników do 
orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku .

Głosowanie odbywało się poprzez wywołanie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wg 
listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej  
wrzuca do niej kartę do głosowania.

10 minut przerwy.
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Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Arkadiusz  Górski odczytał  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej wybranej na XIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 29.10.2007r. dla ustalenia 
wyników głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku –  protokół  
wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 89/XIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16

Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie,  
złożonych do 30 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  odczytała:
- informację  dotyczącą oświadczeń  majątkowych radnych rady  Miejskiej  w Gostyninie  ,  

złożonych do 30 kwietnia 2007r. 
-  pismo od naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie informujące o przeprowadzeniu 

analizy przesłanych oświadczeń majątkowych za 2006 rok radnych Rady Miejskiej,
- pismo od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przedstawienia  

wyników  analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2006  rok  burmistrza  Włodzimierza 
Śniecikowskiego i przewodniczącej Rady Jolanty Syski-Szymczak.

Do punktu 17

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta – odpowiem na pytanie pana Andrzeja Redera - roboty związane z odwiertami 
posuwają się i nieprawdą jest to co napisała gazeta „Życie Gostynina”. Napisali kompletne bzdury 
poprzez co zasiali niepokój społeczny w mieście. Pojawiło się masę zapytań i wpisów na stronie 
internetowej Gostynina.  Ma to również wymiar gospodarczy dla miasta, ponieważ zaczęli się 
pojawiać  inwestorzy, którzy teraz rezygnują z pewnych zamierzeń inwestycyjnych, z uwagi na 
zamieszanie jakie wynikło, po ukazaniu się artykułu. Myślę, że ten fakt będzie miał dalszy ciąg. Ja 
wystąpiłem do nich o sprostowanie na pierwszej stronie i jeżeli tego nie zrobią epilog tej sprawy 
znajdzie się w sądzie. 
Zaawansowanie w ciągu miesiąca – wiercenie odbywa się dzień i noc, została zmieniona wiertnia 
(o tym wiedzieliśmy wcześniej dlatego, że musi być wiernita od pewnej głębokości o większej 
nośności dźwigowej). Na dzień dzisiejszy temperatura wody ma 650 C, nie było jeszcze badań 
szczegółowych. Cały czas jest to pod nadzorem geologicznym firmy „Polgeol”, która projektowała 
również nasz projekt geologiczny na zlecenie urzędu. Ta firma nadzoruje inwestycję również w 
ruchu  ciągłym,  pobiera  próbki  co  kilka  metrów i  archiwizuje  je.  Odwiercone  jest  2  km 300 
metrów. Geologowie określili parametry odwiertu, na tym etapie wydajność jest ok. 150m3  wody 
na godzinę. Na głębokości 2660 metrów zakłada się temperaturę wody nawet do 85  0  C. Mapa 
zasobów geotermalnych pokazuje temperatury wody w Polsce i okazuje się, że Gostynin leży w 
miejscu  gdzie  jest  ona  najwyższa.  Próby  szczegółowe  będą  polegały  na  tym,  że  wtłoczą 
odpowiednie ciśnienie atmosferyczne, podniosą poziom wody, zmniejszą ciśnienie hydrostatyczne 
i wtedy będą badać parametry. Geotermię można wydobywać do celów energetycznych w systemie 
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zamkniętym i  wtedy mówimy o  geotermii  odnawialnej.  Wodę nie  koniecznie  trzeba  wtłaczać 
można ją wpuszczać do rzeki,  tej wody nigdy nie braknie. 

Radny Andrzej Reder – sprawa jest ważna. Artykuł z gazety był poprzedzony falą plotek. Tutaj 
czerpiemy informację oficjalną i  prawda materialna w tej  sprawie jest  jedna.  Natomiast  szum 
informacyjny powstał.  Na stronie internetowej miasta znajduje się pana wypowiedź, że „woda 
będzie  pobierana z  głębokości  2300 metrów”, a  tutaj  pan przed chwilą  powiedział,  że  będzie 
pobierana z głębokości 2600 metrów - powstaje pewna niespójność.  Mnie się wydaje, że w tej 
sprawie  powinno  być  więcej  informacji.  Zwołana  konferencja,  to  bardzo  dobry  pomysł,  aby 
rozwiać  wątpliwości,  ale  wypowiedzi  fachowców  (geologa  i  przedstawiciela  firmy  górniczo 
wiertniczej)  zaproszonych  na  konferencję  były  niefortunne.  Kolejna  sprawa,  która  wymaga 
wyjaśnienia  -  pan geolog przy omawianiu prognozy badania wody stwierdził,  że  przy kolejny 
otworze może nastąpić jej schłodzenie. Aby uniknąć kolejnego szumu, należy przedstawiać więcej 
informacji na ten temat.  

Burmistrz Miasta – ludzie, którzy nie mają wiedzy o tym wchodzą w niuanse techniczne, czy 
hydrogeologiczne. Woda była przez cały czas. Mamy studnie na głębokości 2300 m, natomiast 
360 m to  jest  otwór „ulgi”  z  filtrem.  Mówiłem o  tym,  że  dokumentacja  przewiduje  otwór o 
głębokości  2660  m,  woda zaś  będzie  pobierana  z  poziomu 2300 m.  Odwiert  brutto  kosztuje 
14.100 tyś. zł. W całej sprawie najistotniejszy jest fakt, że woda ma wydajność 150 m3 na godzinę 
i  odpowiednią  temperaturę.  Po  wykorzystaniu  wody  do  balneologii  i  basenów  rekreacyjnych 
solankowych nie  można zatłaczać tej  wody do drugiego otworu.   Zatłacza się  wodę tylko do 
wykorzystania energetycznego. 

Radny Andrzej Reder – fachowca się nie powinno tłumaczyć, bo to oznacza, że on źle mówił. 
Geolog  powinien  lepiej  być  przygotowany,  ponieważ  jest  to  związane  z  promocją  całego 
przedsięwzięcia. 

Burmistrz Miasta – geolog mówił o małej wiedzy świata naukowego na temat geotermii, która 
była mało wykorzystywana szczególnie do celów energetycznych. Teraz, kiedy jest konieczność 
korzystania ze źródeł odnawialnych zajęli się tym. W Polsce nie ma basenów balneologicznych z 
termalną gorącą wodą, te które są w Kudowie Zdrój czy Lądku są ze studni solankowych zimnych 
i one są podgrzewane. Nie ma żadnego zagrożenia. Na kongresie geotermalnym w Radziejowicach 
był obecny świat naukowy zajmujący się geologią,  geotermią i  mówiono o przedsięwzięciu w 
Gostyninie. 

Burmistrz  Miasta –  pan  radny  Andrzej  Robacki  –  mieszkańcy  osiedla  Bema  proszą  o 
rozszerzenie  monitoringu o teren boisk przy Szkole Podstawowej nr  3.   W ramach programu 
Ministra Edukacji „Monitoring w każdej szkole” chcemy zainstalować 5 kamer, przy wszystkich 
drzwiach wejściowych oraz wewnątrz przy kotłowni i Szkole Muzycznej. Otrzymaliśmy na ten cel 
środki w wysokości 30.800 zł. i drugie 30.000 zł.  musimy dofinansować z własnych środków. Jest 
możliwość obserwacji boisk z dwóch kamer. 
Koleje pytanie dotyczy podglądu monitoringu na policji. To się nie uda zrobić, ponieważ wiąże się 
z dużymi nakładami. Sprawa była rozeznawania i z uwagi na fakt, że nie ma przeprowadzonych 
kanalizacji  telekomunikacyjnej  w  ul.  3-go  Maja  i  ul.Kościuszki  nie  ma  możliwości 
przeprowadzenia monitoringu. Za korzystanie z takiej kanalizacji telekomunikacyjnej płacimy nie 
małe pieniądze. Natomiast do monitoringu policja ma dostęp, posiadają klucze, znają kod i  są 
upoważnieni  do korzystania  z  niego.  Przeprowadziliśmy nabór  na strażników, spośród 7 osób 
wybraliśmy  3  odpowiadające  kryteriom.  Ogłosiliśmy  również  nabór  na  kolejnych  dwóch 
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strażników. Łącznie dokładamy 5 strażników. Trzeba pamiętać o tym, że poprzez monitoring jest 
ograniczana swoboda obywatelska i tak mocno nie można napierać na to, aby ludzi kontrolować. 
Może być to w różny sposób wykorzystywane. Przy zwiększonej liczbie strażników monitoring 
będzie dłużej obsługiwany.  

Radny Andrzej Robacki – komisji Bezpieczeństwa chodziło o to, aby monitoring był efektywniej 
wykorzystywany. Specjaliści stwierdzili, że nie jest to duży koszt, żeby taki podgląd był na policji. 
Skoro to mają być duże koszty i ograniczenie swobód, to należy się nad tym zastanowić. Ale jeżeli 
będzie wydłużona praca Straży Miejskiej to w jakiś sposób efektywność się poprawi.

Do punktu 18
 
Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  czy  macie  państwo  uwagi  do 
protokołów.

Radni nie zgłaszali uwag.

Za przyjęciem protokołów z XI i  XII sesji  Rady Miejskiej  opowiedziało się 9 radnych głosów,  
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokoły przyjęto.

Do punktu 19

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak odczytała  pismo  ze  Starostwa 
Powiatowego w Gostyninie w sprawie wyboru przez Radę Miejską w Gostyninie przedstawiciela 
do Rady Społecznej przez SPZZOZ w Gostyninie.

Radny Czesław Jaśkiewicz – na komisji komendant Policji nie wyrażał ochoty, aby monitoring 
umieścić w komisariacie policji, ponieważ wiązałoby się to z dodatkowymi etatami. 

Radny Krzysztof  Giziński –  na  wspólnym posiedzeniu  Komisji   Rozwoju  Gospodarczego  i 
Budżetu i Komisji Bezpieczeństwa była dyskusja odnośnie artykułu z gazety „Życie Gostynina”, 
który wniósł zamęt wśród społeczeństwa. Mamy wrażenie, że „Życie Gostynina” generalnie trochę 
omija to czym się zajmujemy jako radni, co się dzieje w mieście w sensie inwestycji i wydarzeń. 
Nie chodzi o to, aby chwalić to co jest złe, ale ewentualnie chwalić co jest dobrze robione, dobre 
pomysły,  działania,  natomiast  ganić  te  elementy,  które  się  nie  udają.  Rada  Miasta  Gostynina 
mogłaby wystosować jakieś pismo do władz „Życia Gostynina”, aby jednak starali się bardziej 
obiektywnie te  obrazy czy wydarzenia  przekazywać w tym tygodniku.  Ja  kupuję tę  gazetę  co 
tydzień i odniosłem wrażenie, że od dłuższego czasu nie ma notatek z sesji. W mojej ocenie jest to 
ignorancja  tego co się  dzieje  w mieście.  Być może jest  to podłoże personalne.  Głos  radnych, 
którzy  reprezentują  społeczność  lokalną,  jednak  w  tej  sprawie  powinien  być  i  poprzez 
przewodniczącą rady wszyscy powinniśmy podpisać się pod pismem do „Życia Gostynina” w 
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kwestii przedstawiania wydarzeń obiektywnie. Nie na tyle, aby pewne rzeczy wymuszać, ale aby 
informacje były rzetelnie i obiektywnie przekazywane, bo przecież o tym stanowi prawo prasowe. 

Radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska – w poprzedniej kadencji zupełnie inaczej wyglądało 
przedstawiane relacji np. z sesji Rady Miejskiej, przez nasze lokalne media „Głos Gostyniński” i 
Telewizję  Kablową.  W chwili  obecnej  te  wskazane  media  przekazują  relacje  tylko  radnych z 
Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej i pana burmistrza, natomiast nas siedzących po tej stronie 
stołu nie ma w ogóle, tak jakbyśmy nie uczestniczyli w sesji, jakby nas nie było. Jeżeli ktoś z nas 
zabiera głos to jest relacja przekazana skrótowo lub nas w ogóle wycinają. W poprzedniej kadencji 
często puszczano relacje z sesji w całości, w tym momencie są tylko sprawozdania międzysesyjne 
burmistrza, goście zaproszeni na sesję i oczywiście wypowiedzi państwa radnych ze Wspólnoty. 
Według mnie jest to nierzetelne przedstawiane obrazu pracy rady. W „Głosie Gostynińskim” tylko 
są  informacje  o  działalności  Gostynińskiej  Wspólnoty  Samorządowej.  Interpelacje  lub  głos 
zabrany ze strony Porozumienia Ziemi Gostynińskiej wcale nie są pokazane. Odbyłam rozmowę z 
panem Ulanowskim i dowiedziałam się, że dobrze byłoby zebrać pieniądze na emitowanie sesji w 
telewizji kablowej. Może jest to wyjście z sytuacji, skoro pan burmistrz ma możliwość przekazać 
informacje, to można również pokazać obrady z sesji Rady Miejskiej. Póki co „Życie Gostynina” i 
inne media faktycznie mało piszą o pracy Rady. Pan radny ma zastrzeżenia w stosunku do „Życia 
Gostynina”,   natomiast ja mam w stosunku do telewizji lokalnej. 

Radny Krzysztof  Giziński – bałem się sformułowania, że media gostynińskie są podzielone, że 
„Głos Gostyniński”  jest głosem Gostynińskiej Wspólnoty, a „Życie Gostynina”  - Porozumienia 
Ziemi Gostynińskiej. Mamy zbliżone stanowisko w kwestii przekazywania relacji np. z pracy rady. 
Możemy rozmawiać z naszą lokalną telewizją w kwestii powrotu do tamtej praktyki emitowania, 
raz  w miesiącu  obrad  z  sesji  Rady Miejskiej.  Nie  jest  to  nadmierny wysiłek,  żeby telewizja 
gostynińska towarzyszyła tym obradom, a z drugiej strony społeczność lokalna miałby możliwość 
również przyjrzenia się obradom. 

Radna Agnieszka  Korajczyk-Szyperska –  w poprzedniej  kadencji,  zgłaszane  przez  radnych 
zapytania były imiennie wymieniane, jaki problem radny zgłosił, jaka była odpowiedź. Teraz tego 
nie ma, nie mamy możliwości wykazania się. 

Radny  Krzysztof  Giziński –  tutaj  jesteśmy  zgodni.  Może  wystosujemy  wniosek  do  pani 
przewodniczącej aby zaprosić np.  na komisję, przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  może  porozmawiać  indywidualnie  z  każdym 
przedstawicielem prasy i telewizji lokalnej. 

Radny Krzysztof Giziński – za każdym razem na sesji jest osoba z  „Życia Gostynina” która robi 
zdjęcia, ale tylko raz ukazało się zdjęcie z sesji w gazecie. W związku z tym, dla mnie jest to 
pozorowanie pracy, a może rzeczywiście nie chcą tego pokazywać. Dla nas wszystkich ważne jest, 
aby nas rzetelnie przedstawiano w mediach.

Radny  Andrzej  Robacki –  na  pewno  temat  jest  ważny.  Najbardziej  widoczna  gazeta  w 
Gostyninie to „Życie Gostynina” ukazująca się co tydzień, druga gazeta to „Głos Gostyniński” 
ukazująca się raz na miesiąc  i  trzecia to telewizja kablowa, która jest tam gdzie ją zaproszą. 
Uważam, że po naszej stronie też jest trochę winy, bo być może powinniśmy zapraszać media na 
konferencje  prasowe  i  wtedy  by  obiektywnie,  rzetelnie  informowały.  Z  reguły  uchwały  są 
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podejmowane na sesji  bez dyskusji,  ponieważ opiniuje się je na komisjach i   tam odbywa się 
dyskusja. 

Radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska – rzeczywiście media mogą odnosić takie wrażenie, że 
nic się nie dzieje, nie ma podejmowanych dyskusji  na temat danej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – można wytypować przedstawicieli klubów radnych do udziału 
w konferencji.

Radna Lidia Pawikowska – z dużym zaciekawieniem (nie będąc radną) kupowałam gazetę po to 
żeby wiedzieć co się dzieje. Każdy z nas radnych ma coś do powiedzenia i niech o tym napiszą, że 
np. Kowalska w danym temacie zabrała głos. 

Radny Andrzej Reder – mnie ta dyskusja rozczarowuje, my sami o sobie mówimy, że jesteśmy 
strasznie  nudni,  nikt  się  nami  nie  chce  zainteresować.  Zgłaszajmy problemy i  z  determinacją 
domagajmy się realizowania ich,  wtedy media przyjdą i będą pisać. Rzeczywiście jest tak, że 
czyta się uchwałę i podnosi rękę za głosowaniem. Pan burmistrz zorganizował konferencję,  w 
temacie bardzo gorącym, która była bardzo potrzebna. Nikt nikomu niczego nie zabrania, jeżeli 
ktoś sobie zorganizuje konferencję i zainteresuje media to oni przyjdą. Natomiast myślę, że można 
uwagę skierować do „Głosu Gostynińskiego”, ponieważ pełni rolę biuletynu urzędu, w związku z 
tym taki ukłon w stronę rady może skierować.

Radny Andrzej Robacki – zabrałem głos dlatego, żeby wzmóc dyskusje i przedstawić jakie są 
możliwości. Jeżeli jest informacja do przekazania z naszej strony, to nie musi jej przekazywać 
burmistrz, może przewodnicząca. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk-Szyperska –  może  wyjściem  z  sytuacji  byłby  pomysł  z 
zarezerwowaniem w budżecie miasta środków np. na promocję rady i wtedy wykupujemy czas w 
telewizji lokalnej np. na emisję jednej sesji. 

Radny  Andrzej  Reder –  zgadzam  się  z  tym,  że  przedkładane  uchwały  są  dobrze 
przedyskutowanie na komisjach.  Natomiast  „Głos  Gostyniński”  ma trochę inne obowiązki  niż 
lokalne media komercyjne, które należy zostawić.  

Burmistrz Miasta –  nie  możemy dopuszczać do pisania  nieprawdy,  musimy interweniować. 
Nieprawdy nie  wolno pisać  jest  przecież  prawo prasowe.  Przez  rok  nie  mogłem wprowadzić 
pomysłu związanego z geotermią ponieważ rada była w opozycji. Dzisiaj komuś bardzo zależy na 
tym, aby psuć  to  co zostało zrobione,  wypisywać teksy,  że  nie  będzie  żadnego finansowania. 
Redaktor  naczelny „Życia  Gostynina”  powinien  dopilnować  i  zmienić  osobę  pisząca.  Po  tym 
artykule  widać  jak  ludzie  interesują  się  inwestycją,  jak  tym żyją.  Publikacja  takiego  artykułu 
zasiewa  niepokój,  a  to  jest  niedopuszczalne.   Według  mnie  powinien  być  proces  przeciwko 
właścicielowi gazety. Prawnicy pracują nad tym i myślę, że epilog tej sprawy będzie w sądzie, 
chyba, że na pierwszej stronie gazety napiszą prawdę, to wtedy odstąpię. Jeżeli tak się nie stanie, 
to na pewno będę się domagał również odszkodowania za straty materialne miasta. Okazuje się że 
wielu ludzi wierzy w to co pisze gazeta. Wiele razy, kiedy były złożone przez gazetę zapytania do 
urzędu odpowiadaliśmy szeroko, opis był  rozbudowany, okazywało się że w artykule były dwa 
zadania  i  do  tego  źle.  Po  telefonie  dlaczego  nie  zamieścili  artykułu  usłyszeliśmy,  że  to  oni 
decydują co zamieszczają.  
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Otrzymaliśmy pismo od nich (bez podpisu), że z plotek wiedzą, że wody nie ma i co będzie ze 180 
milionami złotych. W dniu 8 października przynieśli zapytania, a 9 już złożyli gazetę. Jeśli ja mam 
odpowiedzieć na pytania, to muszę je autoryzować. Ja odpowiem na zadane mi pytania, a jak 
redaktor napisze to musi przyjść, ja wtedy podpisuję, że akceptują i wtedy można wydrukować.  
Oni są na tym rynku i oni powinni zabiegać, próbować promować to miasto i rozsławiać je w jakiś 
sposób. To nie jest wcale tak, że to dotyczy tylko mnie, bo też i was dotyczy. Wszystkie działania 
inwestycyjne muszą być poparte  uchwałą rady. 

Do punktu 16

Zamknięcie obrad.                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej – zamykam obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Protokołowały:
Elżbieta Cierpikowska
Małgorzata Sandecka

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Jolanta Syska-Szymczak
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