
P R O T O K Ó Ł  NR XV/2007

z posiedzenia XV  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  29 listopada 2007 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1400

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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak -  Witam  wszystkich  państwa 
serdecznie. Otwieram obrady XV sesji Rady Miejskiej V kadencji.  Witam naszych gości, których 
obecność związana jest z częścią merytoryczną sesji. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak odczytała  porządek posiedzenia.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  Proszę  o  wprowadzenie  do  porządku obrad 
projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Mazowieckiego 
Stowarzyszenia  Gmin  na  rzecz  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego.  Powstała  grupa 
inicjatywna,  która  jest  zainteresowana  rozwojem  gmin  na  rzecz  budowania  społeczeństwa 
informacyjnego.  Obecnie  grupa  liczy  27  gmin  chcących  rozwijać  ideę  społeczeństwa 
informacyjnego. Jest to projekt SIRMA finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy w 
stanie  utworzyć  e-mailowy  urząd.  Wszystkie  sprawy  w  przyszłości  mogą  być  załatwione 
internetowo,  bez  konieczności  przychodzenia  do  urzędu.  Istnieje  możliwość  połączenia 
bezpośredniego z jednostkami wojewódzkimi i administracją rządową

Za  wprowadzeniem  do  porządku  posiedzenia  projektu  wymienionej  uchwały  głosowało  10 
radnych – jednogłośnie.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z poprawką opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących się nie było.

Porządek sesji:
       
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Kultura w Gostyninie:

 działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 organizacja miejskich imprez kulturalnych o masowym charakterze,
 działalność pozagminnych organizacji i stowarzyszeń o charakterze kulturotwórczym.



6. Funkcjonowanie Urzędu Miasta.
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  procedury  uchwalania  budżetu  Miasta  Gostynina,  rodzaju  i 

szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu,  zakresu  i  formy 
informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  roku  budżetowego  oraz  informacji  o 
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora  samorządowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 2008 rok.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości  na 
2008 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 

2008.
15. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
16. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2008 rok.
17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2008 rok”.
18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Europejskiego  Centrum 

Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

marca 2007r. w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowych na rzecz 
Województwa Mazowieckiego  z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi  wojewódzkiej  nr  265 
/obwodnicy/ w Gostyninie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Zamkową.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  członka  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

21. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad.

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

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski -   oczytał sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta  
za okres od  25 października do 26 listopada 2007 roku  -  sprawozdanie na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Radny Arkadiusz Górski – Odczytał pan, że pojawią się 34 nowe lampy. Czy to chodzi o nowe 
oprawy, czy  dotyczy to także osiedla Zazamcze?

Burmistrz Miasta –  Tu chodzi o nowe punkty świetlne. Na osiedlu Zazamcze jest uwzględniona 
ulica Morenowa.

Radny  Andrzej  Reder –  Czy  mógłby  pan  powiedzieć  kilka  słów  na  temat  sporu  z  gminą 
żydowską.
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Burmistrz Miasta  - Ta sprawa ciągnie się od 7 lat. Urząd Mienia Żydowskiego wydał  decyzję 
zatrzymującą pewne działania  dotyczące danej  nieruchomości,  ale  to  nie  rozwiązuje problemu 
własności.  Oni nie potrafią przedstawić odpowiednich  argumentów, dowodów. Ja wciąż piszę 
monity,  bo oni nam przyblokowali pewne działania. Przysłali dokumenty, które były zamazywane 
korektorem. My je odesłaliśmy, bo w żaden sposób nie możemy ich przyjąć. Ta sprawa powinna 
się niebawem skończyć, bo akurat ten teren, który oni wskazują nie był terenem przeznaczonym 
dla kultu religijnego. Trochę dalej była buźnica, ale oni nie potrafią nic udowodnić.

Radny Krzysztof Giziński – Proszę o podanie kilku informacji na temat małej i dużej obwodnicy 
oraz etapu związanego z odwiertem. 
Czy te detonacje, jakie miały miejsce w związku z budową  „małej obwodnicy” są zagrożeniem 
dla mieszkańców? Czy gdyby się pojawiły pewne skargi dotyczące potencjalnych uszkodzeń to 
wtedy odpowiada miasto, inwestor czy wykonawca?

Burmistrz Miasta – Realizowany jest I etap „małej obwodnicy”,  który kończy się na tunelu, 
drugi etap to będzie rondo plus most. Co do umacniania terenu, to wywołało ono trochę niepokoju, 
nawet pojawiły się jakieś podania. Zaczęli też przychodzić zaniepokojeni ludzie. Skierowaliśmy 
pisma do pomysłodawcy umacniania terenu, pana profesora Sikory, na ten temat wypowiadał się 
też kierownik budowy „małej obwodnicy”, który powiedział, że fale, ruchy sejsmiczne wywołują 
drgania,  ale  w  żaden  sposób  nie  szkodzą  one,  okolicznym  budynkom.  Gdyby  takie  szkody 
powstały,  to odszkodowanie wypłaca generalny wykonawca. W tej  sytuacji  nie odpowiada ani 
miasto ani inwestor. 
Co  do  dużej  obwodnicy.  Został  wyłoniony  wykonawca  za  kwotę  120  milionów  złotych.  W 
przypadku  kiedy  inwestycja  przekracza  100  milionów  złotych,  to  jest  obowiązek  poddania 
kontroli procedury przetargowej do Urzędu Zamówień Publicznych. Na to UZP ma aż 30 dni. Po 
dokonaniu kontroli zostanie podpisana umowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
mówi, że wejdą na budowę jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na 24 
miesiące, a więc obie obwodnice będą realizowane mniej więcej w tym samym czasie. 

Radny  Sławomir  Majewski –   W  sprawozdaniu  pojawiła  się  informacja,  że  miasto 
zakwestionowało wysokość odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości 
miejskiej przeznaczonej na cel publiczny, a dokładnie terenów pod budowę obwodnicy. Czy to 
znaczy, że proponowana cena była za niska? 

Burmistrz Miasta – Ja nie przyjąłem proponowanej ceny. Złożyłem pismo i podałem argumenty. 
Wykup gruntów pod dużą obwodnicę trwał 5 lat. Przyjęto cenę 15 złotych za 1 metr kwadratowy, 
kiedy my kupujemy grunty  po 40 i nawet po 60 złotych za 1 metr kwadratowy.
Muszą jeszcze raz zrobić operat  szacunkowy przy cenach obecnie obowiązujących na naszym 
rynku. Ceny sprzed kilku lat nas nie interesują. Jak dobrze pamiętam to według ich propozycji 
wychodzi około 107 tysięcy złotych a my chcemy przynajmniej 250 tysięcy złotych. 

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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  W  okresie  międzysesyjnym  nie  wpłynęła  pisemna 
interpelacja.

Radni nie zgłaszali pytań.
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D o     p u n k t u   5.
Kultura w Gostyninie 

 działalność Domu Kultury.

Dyrektor Domu Kultury pan Jacek Michalski  przedstawił informację o działalności Domu 
Kultury w Gostyninie – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
  

   działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Miejskiej  Jolanta  Bigus  odczytała  informację  na  temat 
działalności placówki  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

 działalność pozagminnych organizacji i stowarzyszeń o charakterze 
kulturotwórczym.

Dyrektor Biblioteki  odczytała  informację  na  temat  pracy klubu  poetyckiego –  informacja  na 
piśmie stanowi załącznik.

Prezes  Gostynińskiego  Towarzystwa  Popierania  Twórczości  Plastycznej   Paweł  Tencer  – 
omówił kalendarz i zasady funkcjonowania Towarzystwa. Informacja została złożona na piśmie i 
stanowi załącznik do protokołu.

 organizacja miejskich imprez kulturalnych o masowym charakterze,

Dyrektor Domu Kultury odczytał informację na temat miejskich imprez organizowanych w roku 
2007 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu sesji.

Radna Anna Szczepanowska – Przy wynajmowaniu lokalu w Domu Kultury – dawnej kawiarni 
„Klaps”, proszę zwrócić uwagę, żeby to nie było pomieszczenie w którym spożywa się alkohol. 

Do Punktu 6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta zrelacjonował przedmiotowy temat – materiał pisemny stanowi załącznik do 
protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i zapytań.

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

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Przedstawiamy państwu projekt zmian do budżetu z 
autopoprawką. W wyniku zaproponowanych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
nasz  budżet  zwiększy  się  o  kwotę  24.654  złote.  W  dziale  „Gospodarka  mieszkaniowa” 
proponujemy zwiększyć dochody o kwotę  77.300 złotych,  która będzie  pochodziła  z  najmu i 
dzierżawy składników majątkowych i z opłaty adiacenckiej, zmniejszenie planu wpływów z opłat 
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za zarząd. Tu w tym miejscu wprowadzamy autopoprawkę w kwocie 3.000 złotych. Jednocześnie 
w tym dziale proponujemy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 33.800 złotych, pochodzi ona z 
opłat za wieczyste użytkowanie. 
W dziale  „Administracja  Publiczna”  proponujemy zwiększyć plan  dochodów o  kwotę  14.500 
złotych na którą składają się różne wpływy, takie jak odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, 
zwrot  kosztów  procesu.  W  dziale  „Dochody  od  osób  prawnych  i  fizycznych”  proponujemy 
zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.000  złotych z tytułu opłaty targowej. W dziale „Oświata i 
wychowanie” zwiększają  się  dochody o kwotę 6.654 złote,  z  czego 5.500 złotych pochodzi  z 
tytułu zwiększenia planu dochodów, zwrotu nadwyżki środków obrotowych, a kwota 1.154 złote 
pochodzi  ze  środków z  Narodowego  Centrum Kultury  na  dofinansowanie  programu rozwoju 
chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
W  planie  wydatków,  w  dziale  „Transport  i  łączność”  proponuje  się  przesunięcia  między 
paragrafami   w  kwocie  36.340  złotych.  W dziale  „Dochody  od  osób  prawnych,  fizycznych, 
wydatki związane z ich poborem” proponuje się zwiększyć o kwotę 15.000 złotych , dotyczy to 
prowizji od opłaty targowej.
W dziale „Oświata i wychowanie” wprowadzamy dotację w kwocie 5.500 złotych. Jest to dotacja 
celowa  dla  miasta  Płocka  na  pokrycie  kosztów pobytu  w przedszkolu  niepublicznym dziecka 
zamieszkałego na terenie Gostynina.  Również wprowadzamy dotację celową w kwocie 1.154 
złote na wydatki związane z realizacją programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. 
Jednocześnie  w  „Pozostałej  działalności”  proponujemy  przenieść  kwotę  145.000  złotych  na 
kulturę fizyczna i sport, środki te zostaną przeznaczone na zorganizowanie sztucznego lodowiska 
w  naszym  mieście.  W  dziale  „Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego  wprowadzamy 
zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 złotych w postaci dotacji dla Domu Kultury na organizacje 
imprez. 
W dziale  „Kultura  fizyczna i  sport”  proponujemy przenieść kwotę  3.000 złotych na  Pływalni 
Miejskiej  zmniejszając plan wydatków bieżących i  zwiększając plan zakupów inwestycyjnych, 
dotyczy zakupu sprzętu komputerowego obsługującego system ewidencji klientów pływalni.

Opinia komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 93/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   8
Podjęcie  uchwały  zmieniająca   w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza  Miasta  
Gostynina na lata 2003-2007.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska - Projekt uchwały jest związany z przed chwilą podjętą 
uchwałą o zmianach w budżecie miasta na 2007 rok. Dotyczy zmian wynikających z inwestycji 
miejskich.

Opinia komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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UCHWAŁA  NR 94/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
D o    p u n k t u   9
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  Miasta  Gostynina,  rodzaju  i  
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora  samorządowego

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława Pilichowicz  –  W tej  uchwale  chodzi  o  zwrócenie 
uwagi  na  podsektor  samorządowy,  a  do  niego  należą  nasze  dwie  instytucje  kultury.  Jest  to 
Biblioteka  i  Dom Kultury.  Ustawa o  finansach publicznych z  2001 roku wprowadziła  bardzo 
szczegółowy zakres dotyczący przedkładania projektu budżetu.  Nasz projekt budżetu łącznie z 
jednostkami podsektora samorządowego zawsze zawierały te  informacje bardzo szczegółowe i 
one mieściły się w zakresie nowej ustawy. Terminy przygotowywania i  przedkładania projektu 
budżetu nie ulegają zmianie.

Opinia komisji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 95/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok.

Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Andrzej  Jakubowski –  Zgodnie  z  ustawą z  dnia  7 
czerwca 2001 roku o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków 
Przedsiębiorstwo  Komunalne  w  terminie  70  dni  przed  planowanym  dniem  wejścia  w  życie 
nowych  taryf  przedstawia  burmistrzowi  wniosek  o  ich  zatwierdzenie,  do  którego  dołącza 
szczegółową kalkulacje cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Burmistrz sprawdza, czy taryfy i 
plan  zostały  opracowane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  i  weryfikuje  koszty  pod  względem 
celowości ich ponoszenia.
Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  o  zatwierdzeniu  taryf  w  terminie  45  dni  od  dnia  złożenia 
wniosku,  albo  o  odmowie  zatwierdzenia  taryf,  jeżeli  zostały  one  sporządzone  niezgodnie  z 
przepisami.
Na początek chciałbym omówić stawki wody. Od razu zwrócę uwagą na proporcje jakie zaczynają 
u  nas występować. Mam tu na myśli  odbiorców prywatnych i  pozostałych.  Tu zrobiła  się  już 
bardzo  mała  różnica.  Od kilku  lat  próbujemy dojść  do  momentu  kiedy obie  ceny wody  dla 
odbiorców prywatnych i pozostałych się zrównają. To już jest trzeci rok, kiedy to cena wody dla 
odbiorców pozostałych nie jest podnoszona. Głównymi czynnikami, które powodują wzrost cen 
kosztów jest opłata środowiskowa, która w roku 2008 będzie znacznie wyższa. Zakładamy też 
delikatny wzrost płac dla pracowników, bo już trzeci rok z rzędu takiego wzrostu u nas nie było. 
Średnia płaca w przedsiębiorstwie brutto  wynosi  około 1.750 złotych.  Wszystko tu  zależy od 
sprzedaży.   Otrzymaliście  państwo  dla  porównania  zestawienie  cen  za  wodę  i  ścieki  jakie 
obowiązują w innych gminach. W małych gminach takich jak Gmina Gostynin do wody i ścieków 
stosuje się dofinansowanie z budżetu gminy. Dla odbiorców prywatnych proponujemy wzrost cen 
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wody o 3 grosze. W roku ubiegłym było 2,16 złotych a teraz proponuje się 2,19 złotych, przy tym 
zostawiając cenę wody dla odbiorców pozostałych – czyli 3,60 złotych. Gdybyśmy zaproponowali 
dla wszystkich taką samą cenę byłaby ona 2,36 złotych. 
Przy ściekach mamy stary układ kanalizacyjny, ogólnospławny i starą oczyszczalnię ścieków to 
koszty z roku na rok wzrastają. Zakładamy wzrost  sprzedaży ścieków na kwotę około 10.000 
złotych.  To  dotyczy  nowych  odbiorców.  Są  nowe  zakłady,  które  powstają  na  terenie  miasta. 
Jeszcze należy tu pozyskać odbiorców „niegrzecznych”,  którzy dołączą do grona płacących za 
ścieki. Jeżeli zakładamy przyjąć więcej ścieków, to czekają nas większe koszty z tytułu opłaty 
środowiskowej.  Średnia  cena  kosztowa  na  ściekach  wychodzi  nam  3,55  złotych.  My 
zaproponowaliśmy cenę za ścieki dla gospodarstw domowych w wysokości 2,96 złotych, a w roku 
ubiegłym obowiązywała  cena  w wysokości  2,80  złotych,  natomiast  odbiorcy pozostali  płacili 
dotychczas 6,55 złotych a teraz zaproponowaliśmy cenę 6,70 złotych. Ponosimy koszty z tytułu 
ISO, opłaty z zakresu transportu, osadu pościekowego. Wywieźliśmy ostatnio zapas osadu z 20 lat. 
Mamy plac do dyspozycji.  Nie wiemy co będzie dalej.  Osad jest  dobry technologicznie, jeżeli 
chodzi  o  wykorzystanie  rolnicze  i  gospodarcze,  natomiast  wysypiska  nie  przyjmują  osadów. 
Skorzystaliśmy z tego, że u nas była rekultywacja, ale transport kosztował nas bardzo dużo. Co 
rok drożeje chemia, bez której byśmy sobie nie poradzili.  
Średnia  zużycia  wody  dla  rodziny  czteroosobowej  w  skali  miesiąca  wynosi  10-12  metrów 
sześciennych. Wyliczyliśmy, że po podwyżce cen rodzina ta poniesie koszt wyższy z tytułu wody i 
ścieków o kwotę 1,90 złotych. 

Opinie komisji.

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

Radny  Marek  Małkowski –  Kolejne  inwestycje  przysporzą  nam  klientów.  Jakie  inwestycje 
przewiduje Przedsiębiorstwo Komunalne?

Prezes  Andrzej  Jakubowski –  Inwestujemy co  roku,  cała  amortyzacja  jest  przeznaczona  na 
inwestycje. Jeśli chodzi o kanalizację to planujemy inwestycje na osiedlach: Czapskiego, Zatorze i 
Targowa II. Pamiętajmy, że to się odbije na amortyzacji. 

Radny Andrzej Reder – Radni Porozumienia Ziemi Gostynińskiej  nie zamierzają poprzeć tej 
uchwały, nie będziemy też głosowali przeciw. Wstrzymamy się od głosu z kilku powodów. Po 
pierwsze  kwestionujemy  samą  zasadę,  że  Rada  Miejska  ma  ustalać  ceny.  Wpływ  Rady  na 
funkcjonowanie  Przedsiębiorstwa  jest  niewielki.  Nie  kwestionujemy przedstawionych  danych, 
nigdy nie mieliśmy zastrzeżeń do rzetelności, do tego co mówi pan prezes. 
Dziękujemy za ten materiał porównawczy, który pan przedstawił. Jeśli chodzi o wodę i ścieki dla 
odbiorców domowych to mieścimy się w średniej. Niepokojąca jest cena ścieków dla odbiorców 
pozostałych. Nie wiem, czy nie można by było zróżnicować tego na poziomie trzech grup, czyli: 
ludność, cele produkcyjne i pozostali odbiorcy. Rozumiemy, że te ceny powinny się wyrównywać, 
ale  nie  chcielibyśmy,  żeby to  się  odbywało  tylko  kosztem gospodarstw  domowych,  bo  kiedy 
zrównamy ceny, to zdecydowanie wyprzedzimy pozostałe miejscowości jeśli chodzi o cenę wody i 
ścieków.

Radny  Krzysztof  Giziński –  Staraliśmy się  rozłożyć  na  czynniki  pierwsze  kalkulacje,  którą 
przedstawił  prezes  Jakubowski.  Uznaliśmy,  że  ponieważ  miasto  Gostynin  nie  dotuje  wody to 
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rachunek  ekonomiczny  wykazał,  że  wskaźnik  podwyżki  cen  był  zasadny.  Nie  zrozumiałem 
intencji wypowiedzi radnego Redera. Jeżeli ustawa nakazuje, by rady gmin wypowiedziały się co 
do propozycji związanej z ceną wody i ścieków to bardziej czytelne byłoby wypowiedzenie się na 
zasadzie „jestem za” lub „jestem przeciw”. 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego – Od 2009 roku jest dyrektywa Unii Europejskiej, żeby 
ceny wody wprowadzać jednakowe. Stąd nasze dążenia do tego. Co do ścieków, to na razie nic się 
na ten temat nie mówi. Kiedyś większość przerzucaliśmy na duże zakłady, żeby mniej obciążać 
tego przysłowiowego Kowalskiego. Pan Reder mówił o podziale na 3 grupy. Jest  u nas grupa 
budżetowa o której tu nie zostało powiedziane, bo szkoły, przedszkola  i domy dziecka obciążamy 
po cenie wody jak pozostałych odbiorców, a za ścieki jak prywatni odbiorcy.  

Radny Przemysław Łudczak –  Stoimy przed przykrym obowiązkiem głosowania nad uchwałą, 
która spowoduje podwyżkę cen wody i ścieków, za które płacimy wszyscy. Musimy opowiedzieć 
się za lub przeciw. Sprawa ta była dyskutowana na dwóch komisjach. Tam można było zadawać 
pytania, odliczać, przeliczać i kalkulować. Jak pamiętam obie komisje jednogłośnie zaopiniowały 
ten  projekt  pozytywnie.  Pan  prezes  poinformował  nas  o  skutkach  i  powodach  podwyżki. 
Gdybyśmy jako  radni  przyjęli   taki  model  postępowania,  że  w  przypadku  trudnych  tematów 
będziemy wstrzymywać się od głosu to pan burmistrz mógłby przeprowadzać wszystko bez nas.

Radny Andrzej  Reder –  Trzeba  czytać uzasadnienia,  które  mówi,  że  „jeżeli  rada gminy nie 
podejmie uchwały w ustalonym terminie, to taryfy zweryfikowane prze wójta, burmistrza wchodzą 
w życie po upływie 70 dni”.
Ustawodawca  już  coś  takiego  przewidział,  że  rady  gmin  mogą  nie  chcieć  tego  ustalać.  W 
demokracji jest tak, że można być za, można być przeciw i można się wstrzymać. Około 15% 
podmiotów,  które  mogą ustalać ceny wody i  ścieków nie  podjęło  stosownych uchwał.  Wtedy 
uchwała nie obowiązuje, natomiast obowiązuje cena. Przypomnę, że kiedyś już tak się zdarzyło. 

Burmistrz Miasta – Ja jestem przeciwny takiemu głosowaniu. Albo jestem za, albo przeciw. Jak 
się wstrzymuję to znaczy, że nie mam wiedzy. 
Zdrożała  energia  elektryczna,  po  drugie  mamy już  3%  inflację,  więc  o  czym mówimy.  Jeśli 
podwyżka jest na poziomie 3%, to jest ona na poziomie inflacji.
W  przyszłym  roku  się  przyjrzymy,  może  już  podwyżki  nie  będzie.  Na  dzisiaj  tak  wygląda 
kalkulacja.  Jeżeli  nie  będzie  odpisu  amortyzacyjnego,  to  nie  będzie  z  amortyzacji  działań 
inwestycyjnych. Nie będzie się podnosić majątek spółki czyli spółka będzie pomniejszała swój 
kapitał,  inaczej  będzie  osiągała  straty.  Ustawodawca  zapisał,  że  rada  wyda  opinię,  może  też 
zaproponować swoją cenę, ale musi w budżecie wyasygnować dotację na pokrycie tej różnicy. 
Ścieki przedsiębiorców są gorszymi ściekami i zasadne jest ustalenie dla tej grupy wyższej ceny. 
Firmy mają bardziej agresywne ścieki, które wymagają stosowania więcej piksów. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  9  radnych,  głosów  przeciwnych  nie  było,  5  głosów 
wstrzymujących.

UCHWAŁA  NR 96/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 
rok.
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Pełnomocnik  ds.  Finansowych  –  Przedstawiliśmy  państwu  projekt  uchwały  określający 
wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Podatek od nieruchomości 
pobieramy  w oparciu o  ustawę o podatkach i  opłatach lokalnych. Przygotowując ten projekt 
uchwały podaliśmy państwu stawki jakie obowiązywały w roku 2007,  stawki górne i te jakie teraz 
proponujemy. Do tego projektu dołączyliśmy informacje,  która pokazuje  podstawy służące  do 
opodatkowania. Mamy około 3 tysięcy podatników w postaci osób fizycznych i 123 podatników 
mających  status  osób  prawnych.  Przy  zaproponowanych  przez  nas  stawkach  podatek  od 
nieruchomości w roku 2008 wynosiłby 7.690.000 złotych. Ponieważ zaproponowane przez nas 
stawki nie są stawkami górnymi, obniżka w roku 2008 wynosiłaby 222.000 złotych. Zwalniamy 
dwa podmioty gospodarcze, które są zakładami pracy chronionej. Te zwolnienia będą wynosiły 
około 78.000 złotych,  z  tym, że  są  one refundowane.  Dla mieszkańca,  który ma 50 metrowe 
mieszkanie to ten podatek w roku 2008 będzie wynosił 43,50 złotych, natomiast w roku 2007 
wynosił on 39,00 złotych. Różnica jaka wychodzi stanowi 4,50 złotych rocznie, czyli 0,38 złotych 
miesięcznie.  Natomiast  w  przypadku  budynku  jednorodzinnego,  który  ma  powierzchnie  100 
metrów kwadratowych i przy działce 500 metrów kwadratowych podatek w roku 2008 wynosiłby 
207  złotych  natomiast  w  roku  2007  wynosił  on  178  złotych.  Jest  to  różnica  29  złotych. 
Miesięcznie  jest  to  kwota  2,42  złote.  Podatek  od  nieruchomości  jest  w  naszym  budżecie 
największym dochodem własnym. Z tego pokrywamy wszystkie zadania jakie określa nam ustawa 
samorządowa. 

Opinie komisji.

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

Radny Paweł  Kijek – W imieniu klubu Porozumienia Ziemi Gostynińskiej  składam wniosek 
o utrzymanie stawek na poziomie roku 2007. 
Większość proponowanych stawek jest  w górnej  granicy stawek maksymalnych, a mieszkańcy 
naszego miasta nie należą do zamożnych. 

Radny  Krzysztof  Giziński –  Czy  chodzi  o  wszystkie  punkty  projektu  uchwały? 
Niekonsekwencja  wypowiedzi  pana  Kijka  dotyczyła  społeczeństwa  naszego  miasta,  które  jest 
mniej zamożne, czy średnio zamożne. Pan radny powiedział, że miasto do bogatych nie należy. 
My wiemy,  że  budżet  miasta  nie  pęka  w szwach.  Budżet  ten  po  stronie  przychodów ma 38 
milionów złotych a po stronie wydatków ma 48 milionów złotych. Czyli wydajemy więcej niż do 
kasy  wpływa.  Nie  wydajemy na  zasadzie  konsumpcji  środków czy  na  zasadzie  rozrzutności. 
Wydajemy środki na zadania powierzone przez ustawodawcę ale z drugiej strony mamy zadania 
własne, które z kasy tego budżetu musimy realizować. Wszyscy chcielibyśmy mieszkać w mieście 
ładnym, w mieście, w którym coś się dzieje. Chcemy również, żeby w tym mieście inwestowano. 
Czy przyciągniemy do miasta inwestycje kiedy będziemy przygotowani do infrastruktury, kiedy 
będziemy przygotowani w sensie innych elementów istotnych dla przyciągnięcia biznesu. Przed 
miastem stoją olbrzymie zadania i to miasto dzisiaj będzie i zamierza realizować inwestycje, które 
dla mieszkańców w najbliższej,  średniej  i  długoterminowej przyszłości będą przynosiły pewne 
efekty. Temat podatków jest drażliwy nie tylko na szczeblach konstrukcji budżetu państwa ale i 
tworzenia  budżetów lokalnych.  Ja  też  chciałbym,  żeby w ogóle  podatków nie  było.  Wszyscy 
chcemy, żeby nasze dzieci chodziły do szkoły publicznej, niepłatnej, chcemy, żeby służba zdrowia 
była niepłatna,  chcemy, żeby były ładne drogi,  żeby były chodniki,  oświetlenie itd.  Gdybyśmy 
wcale nie płacili podatków to by się okazało, ze kasa budżetu państwa i budżetu miasta jest pusta. 
Mamy  taki  dyskomfort  psychiczny,  bo  z  jednej  strony  jesteśmy  członkami  tej  społeczności 
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lokalnej,  jesteśmy obywatelami  tego kraju i  tego miasta,  każdy z  nas  prowadzi  gospodarstwo 
domowe i najchętniej te wydatki chcielibyśmy ograniczyć do niezbędnego minimum. Z drugiej 
strony  mamy pewne  wymagania.  Z  punktu  widzenia  konstrukcji  budżetu,  zasada  jest  prosta. 
Musimy tak  kształtować  wpływy,  żeby one  pokryły wydatki.  Nie  ma  innej  możliwości,  żeby 
podatek zastąpić jakąś inną formą. Chciałbym, żeby tu było pewne zrozumienie, że ta podwyżka 
nie jest dla podwyżki samej w sobie, ona nie będzie elementem związanym z konsumpcją czy 
rozdawnictwem, tylko ona wróci do lokalnej społeczności poprzez realizowane inwestycje. 

Radny Paweł  Kijek –  Trochę się  panu dziwię,  bo  wytoczył  pan  bardzo  katastroficzną  wizję 
miasta. My nie mówimy, żeby nie płacić podatków. My mówimy, żeby te podatki utrzymać w 
pełnym, rozsądnym układzie.  Trzeba umieć wywarzyć cele,  zamiary i ocenić na co nas stać. My 
nie możemy się porównywać do Płocka i innych miast. My żyjemy w Gostyninie. To co musimy u 
nas zrobić  musi  się mieścić w naszych wpływach. Mówiąc o zamożności  miasta mówi pan o 
budżecie  miasta.   Nie  chciałbym tego  porównywać,  bo  maksymalne  stawki  to  powinien  być 
maksymalny budżet i maksymalna zamożność miasta. My dobrze wiemy na co nas stać. Być może 
nasze miasto się rozwinie dzięki inicjatywie pana burmistrza i inwestycjom jakie są czynione w 
naszym mieście. Stawiamy naszych mieszkańców w roli tych, którzy mieszkają w miastach dużo 
bogatszych,  zamożniejszych,  tych,  którzy  otrzymują  dużo  większe  zarobki.  Proszę,  żeby  nie 
maksymalizować górnych pułapów jeżeli  chodzi  o  podatki.  Jeżeli  dzisiaj  czegoś  nie  zrobimy, 
dobrze, będą wpływy większe, będą inwestycje, będzie rozwijał się przemysł, to zrobimy to w 
późniejszym terminie. Nie chciałbym, żeby pan tak katastroficznie przedstawiał wizję miasta, w 
związku z tym,  że my chcemy utrzymać stawki podatków w 2008 roku na poziomie stawek z 
2007 roku. 

Burmistrz Miasta – Nikt nie chciałby płacić podatków, ale proszę pamiętać, że odkąd powstał 
cywilizowany świat to podatki były zawsze. W Stanach Zjednoczonych przez 200 lat nie było 
podatków  państwowych,  tylko  lokalne,  bo  to  jest  podatek  podstawowy.  Jeżeli  powiem,  że 
zostawiamy podatki  na  tym samym poziomie  to  proszę  mi  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy dla 
jednostek i szkół dajemy budżety także na tym samym poziomie?  Jeśli tak, to możemy tak zrobić. 
Pan Kijek, który tu dziś zajmuje głos mówi często o oświetlaniu ulic. Wzrastają opłaty za energię 
elektryczną, czy mamy je zostawić na tym samym poziomie? Państwo chcecie, żeby budować 
lokale mieszkalne, to je budujemy. Rok w rok 2 bloki powstają, a nawet w tym roku 4 bloki. Dwa 
bloki komunalne i 2 bloki MTBS. Czy ceny usług budowlanych mamy zostawić na tym samym 
poziomie? Dobrze wiemy, że te ceny wzrosły aż o 50%.  Chciałem też się odnieść do niskich 
podatków i  opłat  w Gostyninie.  Chodzi  o  szpitale  i  gabinety lekarskie,  jakie mają zwolnienie 
podatkowe. To radni poprzedniej kadencji i pan panie radny również głosował za zwolnieniem 
szpitali. Przecież mamy zadania priorytetowe takie jak termy gostynińskie, które realizujemy nie 
zaniedbując  innych  ważnych  zadań.  Wszystkie  lokale  mieszkalne,  drogi,  chodniki.  Skądś  te 
pieniądze  muszą  pochodzić.  Czasem  rozsądek  musi  brać  górę.  Jeżeli  realizuje  się  ważne  na 
dziesięciolecia,  dla  rozwoju  tego  miasta  zadania  to  czasem  trzeba  trochę  pasa  zaciągnąć. 
Podwyżka nie wynika z widzimisie burmistrza, czy radnych. Ona wynika z górnych stawek jakie 
ustalił  minister  finansów.  Dla  obciążenia  portfela  podatnika  to  jest  to  obciążenie  wyższe  na 
poziomie 4 czy 4,5 %. Nie są to nadzwyczajne podwyżki, są przecież u nas także zwolnienia.

Radny  Andrzej  Reder –  Personalnie  do  pana  burmistrza  powiem.  W  poprzedniej  kadencji 
zdarzyło  się  tak,  że  Rada  Miejska  obniżyła  podatki,  pan  był  wtedy  bardzo  przeciwny  w 
wystąpieniu  bardziej  emocjonalnym niż  dzisiaj.  Ja  wtedy powiedziałem,  że  mistrza  widać  w 
ograniczeniu. Pan sobie z tym zmniejszeniem poradził. Nie odczuliśmy tego. Panie Krzysztofie 
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nie  były  obskurne  pomoce  naukowe,  szkoły,  a  wręcz  przeciwnie  dokupiło  się  co  nieco.  Bez 
demagogii.  Z tym dzisiaj też by pan sobie poradził.  Mistrza widać w ograniczeniach. Pan jest 
burmistrzem  doświadczonym  i  pan  dokładnie  wie,  że  trochę  się  ścisnąć  i  by  było.  W 
proponowanej uchwale 5 stawek jest niemalże maksymalnych.  Podatek od gruntów zajętych pod 
budownictwo mieszkaniowe proponuje się wzrost o 20%. Kto dziś takie podwyżki stosuje. Latarń 
się nie wyłączy, bo wtedy też się nie wyłączyło. 

Radny Paweł Kijek – Panie burmistrzu pan mówi, że jak podniósł minister to musi podnieść i 
rada.  Pan  mówi,  że  mieszkańcom  mało  tych  pieniędzy  ubędzie.  Może  zrobić  tak,  żeby  tym 
mieszkańcom przybyło.  Może pan  wpłynie  na pracodawców,  żeby mieszkańcom w portfelach 
przybyło. Rynek pracy jest taki jaki jest. Pan Krzysztof Giziński powiedział, że jest wiele istotnych 
elementów  dla   przyciągnięcia  przedsiębiorców.  Można  ściągnąć  przedsiębiorców  niskimi 
podatkami. To będzie zachęta do inwestowania. 

Radny Krzysztof Giziński – Są inne instrumenty przyciągnięcia biznesu. Nie tylko obniżanie 
podatków. Możemy rzucać różne pomysły. Możemy zwalniać z podatku na rok, dwa, czy trzy. 
Takie zwolnienie od nieruchomości jest również przemyślane. Jeżeli pracodawca zatrudni 5,10, 15 
czy  50  osób,  to   po  pierwsze  ci  ludzie  będą  mieli  pieniądze  z  pensji  a  po  drugie  podatki 
dochodowe od tych pracowników zasilą kasę budżetu miasta. Takie napędzanie koniunktury to jest 
pewien łańcuszek. 

Burmistrz Miasta –  Każdy mówi,  żeby ściągać przedsiębiorców.  Przecież  nie  ma gdzie  tych 
przedsiębiorców ściągać. Wszystko jest już zagospodarowane w mieście. Nie ma miejsca żeby 
jakaś firma przyszła. U nas jest wszystko zagospodarowane. Nasz rozwój jest w turystyce. Tu jest 
park krajobrazowy, tu są rezerwaty przyrody.  

Za  wnioskiem  radnego  Pawła  Kijka   głosowało  4  radnych,  8  głosów   przeciwnych,  głosów 
wstrzymujących się nie było.

Wniosek odrzucono.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciw 4, głosów wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 97/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzenie obrad  przejął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki.

D o    p u n k t u   12
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej –  Państwo  otrzymaliście  projekt  uchwały  który  był 
opiniowany przez  dwie  komisje.  Proszę  przewodniczących komisji  o  podanie  wypracowanych 
opinii. Czy jest potrzeba omawiania tego projektu?

Radni nie zgłaszali takiej woli.

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

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 98/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   13
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Burmistrz Miasta – Chcę wprowadzić autopoprawkę. Proponuję na 2008 rok opłatę od jednego 
psa w wysokości 20 złotych.

Radny Paweł Kijek – Cieszę się z autopoprawki pana burmistrza. Popieram. Co jest  w temacie 
czipów. 

Burmistrz Miasta – W skali roku ten podatek wnosi do budżetu miasta 6.800 złotych. Ta kwota 
nie  ma  większego  znaczenia,  ale  może  to  poprawić  ściągalność,  poza  tym  będzie  łatwiej 
zidentyfikować bezpańskie psy.  Schronisko kosztuje, stawka dzienna od jednego psa wynosi 4 
złote. Latami te psy w schronisku są, bo nie ma takich mądrych, żeby udowodnić, że to nie jest 
nasz pies. 
W tym roku ja będę chciał uruchomić sprawę czipów dla psów odłowionych. Żeby do schroniska 
trafiały z czipem. Żebyśmy byli w stanie zidentyfikować nasze psy.

Za podjęciem uchwały z autopoprawką zgłoszoną przez burmistrza głosowało 11 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 99/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
w roku 2008.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Na posiedzeniach komisji projekt ten był szczegółowo 
omawiany. Czy radni życzą sobie ponownej prezentacji projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. 
Przystępujemy do przedstawienia opinii komisji.

Opinie komisji.

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

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 100/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   15
Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
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Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –  Informacja  była  odczytana  i  przyjęta  na  posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.

Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionej informacji?

Za przyjęciem informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2008 rok głosowało 11 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Informacja została przyjęta.

D o    p u n k t u   16
Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2008 rok.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –  Informacja  była  odczytana  i  przyjęta  na  posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Każdy z państwa otrzymał kserokopię tej informacji.

Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionej informacji?

Za przyjęciem informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2008 rok głosowało 11 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Informacja została przyjęta.

D o    p u n k t u   17
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2008 rok”.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –  Projekt  tej  uchwały  opiniowała  Komisja  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. Proszę o odczytanie opinii w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i  Opieki  Społecznej Przemysław 
Łudczak – Opinia komisji była pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  – Czy ktoś z  państwa ma jakieś uwagi czy zapytania do 
projektu uchwały?

Radni nie zgłaszali uwag w przedmiotowym temacie.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 101/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Europejskiego Centrum  
Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych.
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Burmistrz Miasta – Proponuję,  żeby miasto  Gostynin przystąpiło  do Europejskiego Centrum 
Ochrony  Środowiska  –  Stowarzyszenia  Inicjatyw  Ekologicznych.  Udział  w  Stowarzyszeniu 
zaproponowali nam liderzy ekologii polskiej, jak również prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 
tych  gmin,  które  posiadają  certyfikat  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  „Mecenasa  Polskiej 
Ekologii”.  Koszt uczestnictwa w Stowarzyszeniu wynosiłby 2 tysiące złotych rocznie. Nie są to 
wielkie  pieniądze.  Mamy  wspólnie  występować  o  środki,  mamy  wspólnie  realizować  cele 
ekologiczne 

Radni nie zgłaszali uwag.

Opinia komisji.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 102/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
28 marca 2007r. w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowych  
na  rzecz  Województwa  Mazowieckiego  z  przeznaczeniem  pod  budowę  odcinka  drogi  
wojewódzkiej nr 265 /obwodnicy/ w Gostyninie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Zamkową.

Burmistrz  Miasta –  Sprawa  jest  oczywista.  Przekazujemy  grunty  na  rzecz  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego pod planowaną inwestycję czyli budowę obwodnicy.

Opinia komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 103/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   20
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z upływem kadencji Rady 
Społecznej  Starostwo Powiatowe zwróciło się do Przewodniczącej Rady Miejskiej  o wybranie 
przedstawiciela na następną kadencję. W poprzedniej kadencji reprezentował nas pan Grzegorz 
Kołodziej.

Radny Marek Małkowski  – Na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Gostyninie  proponuję  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego 
Burmistrza miasta. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Czy pan burmistrz wyraża zgodę?

Burmistrz Miasta – Wyrażam zgodę, bo w tej radzie są sami wójtowie.

Radni nie zgłaszali innych kandydatur.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 104/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   21
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –  Na  komisji  uchwałę  tę  bardzo  szczegółowo  pan 
burmistrz uzasadniał. Czy jest potrzeba uzasadniania jej teraz?  

Radni nie zgłaszali uwag.

Opinia komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 105/XV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Nie zgłosiliście państwo żadnych interpelacji i zapytań.

D o    p u n k t u   23
Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem protokołów głosowało 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Protokóły z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej  zostały  przyjęte.

D o    p u n k t u   24
Sprawy różne.

Radny  Marek  Małkowski –  Proszę  o  podanie  informacji  na  temat  obecnego  stanu  „Dużej 
obwodnicy” i więcej szczegółów na temat zaawansowania budowy „Małej obwodnicy”.
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Burmistrz Miasta – Wczoraj otrzymałem telefon od dyrektora, że właśnie tego dnia rozstrzygnęli 
przetarg na budowę dużej obwodnicy i wybrali oferenta. Teraz dokumentację skierują  do Urzędu 
Zamówień  Publicznych  do  kontroli.  Wszystkie  inwestycje,  które  przekraczają  100  milionów 
złotych muszą być kontrolowane przez UZP. Pan dyrektor powiedział,  że  jeszcze w tym roku 
postarają się przeciąć symboliczną wstęgę.
Co  do  małej  obwodnicy to  zaawansowanie  robót  jak  widać  jest  spore.  Są  umacniane  grunty 
metodą mikrowybuchów. To jest patent polski profesora Sikory. Miała być zastosowana metoda 
palowania, my się nie zgodziliśmy, bo dowiedzieliśmy się, że są metody dużo, dużo tańsze. 
Ta droga, będzie miała 2 pasy ruchu w jedną stronę, ze ścieżką rowerową i ciągiem spacerowym 
do zamku. 
Jeśli chodzi o odwiert to będzie on miał docelowo głębokość prawie 3 kilometrów, aż do jury 
dolnej  woda będzie  miała  około 80 stopni  Celsjusza.   Polska Akademia Nauk wskazywała w 
swym  projekcie,  że  pozyskanie  wody  będzie  wynosić  100m3 na  godzinę.  Dzisiaj  geolodzy 
twierdzą,  że  będzie  ona  powyżej  150m3.  Miał  być  zakładany  filtr  Johnsona,  ale  geolodzy 
stwierdzili, że porowatość skał jest duża i pompy nie będą narażone a za te pieniądze  rurę w 
środku wyłożymy plastikiem. 

Radny Paweł Kijek – Proszę, żeby zwrócić uwagę kierownikowi Zakładu Usług Miejskich, żeby 
wywiązywał  się  ze  swoich  zobowiązań.  Ponad  miesiąc  temu  zgłaszałem  potrzebę  naprawy 
uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej. Obiecał, że za 2 – 3 dni zrobi, ale do tej pory jest dziura.

Burmistrz Miasta – Na sesji  grudniowej  będziemy podejmować uchwałę o likwidacji  ZUM. 
Koszty utrzymania tego zakładu są jeszcze raz tak wysokie jak byśmy sami prowadzili.  Teraz 
dostaliśmy wspaniałą specjalistyczną maszynę sprzątającą. Część osób zatrudnionych w ZUM ma 
umowy do końca roku, część osób tam pracujących do 8 stycznia 2008 roku i chyba 3 osoby do 
marca, to jakoś ich zagospodarujemy. 

Radny  Andrzej  Reder –  Proszę  o  informację  na  temat  organizacji  wspomnianego  już  dziś 
lodowiska.

Burmistrz Miasta – Chcemy uruchomić lodowisko przed świętami, w środku rynku, przy ratuszu, 
bo tu zawsze wszystko wychodzi. Tu są kamery, tu jest oświetlenie. Będzie ono funkcjonować do 
końca marca roku przyszłego. Jeśli chodzi o opłaty, to będzie ona wynosić jakieś 2-3 złote.
Powierzchnia lodowiska będzie 16x50 metrów, to jest 800 metrów kwadratowych. 

Radna Anna Szczepanowska – Czy będą zachowane wszystkie względy bezpieczeństwa jeśli 
chodzi o lodowisko? 
Kiedy powstanie  łącznik  ulic:  Ozdowskiego i  Armii  Krajowej?  Tam zostały położone  płyty i 
ludzie jeżdżą między garażami. Nie ma możliwości zatrzymania się samochodem. Czasem ludzie 
wjeżdżają  na  dziedziniec  szkoły.  Żeby  była  przepustowość  to  się  zatrzymują  ,  wypuszczają 
dziecko i odjeżdżają. Dziedziniec przez to jest zmasakrowany. 
Jaki był cel wycięcia drzew wzdłuż ulicy Armii Krajowej i co dalej z chodnikiem? 

Burmistrz Miasta – Wprawdzie to się przedłuża, ale jest już zrobiona dokumentacja łącznika z 
dzisiejszą ulicą Spółdzielczą. 
Cel wycięcia drzew jest wiadomy, bo tam zakładamy chodniki. Już połowa od strony Czapskiego 
została zrobiona. 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej –  Wojewoda  Mazowiecki  przesłał  państwu  radnym 
imienne powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych w ustawowym terminie, 
tj. 3 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia. 

D o    p u n k t u  25
Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XV sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki                                                       Jolanta Syska Szymczak
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