
P R O T O K Ó Ł  NR XVI/2004

z posiedzenia XVI  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  29 kwietnia 2004 roku.

 
Stan Rady - 21

Obecnych - 20

                                                       
Lista obecności w załączeniu.

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1200

 
D o    p u n k t u  1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam Państwa . Otwieram obrady XVI  sesji Rady Miejskiej  IV 
kadencji. Witam Pana Burmistrza z zastępcami. Witam naszego stałego gościa  Pana Przewodniczącego Rady Powiatu 
Mariana Pagórka.

 
D o    p u n k t u   2.

Uchwalenie zmian porządku obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał  porządek posiedzenia.

 
Za porządkiem posiedzenia opowiedziało się 15 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.      Obwodnica miasta Gostynina – zaawansowanie budowy.

6.      Promocja Miasta Gostynina;

Ø      współpraca z miastem partnerskim Langenfeld,

Ø      formy promocji miasta.

7.      Informacja dotycząca zastosowania umorzeń podatkowych od osób prawnych w roku 2003.

8.      Ocena realizacji budżetu miasta za 2003 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2004 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju 
Mazowsza.

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

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



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

15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.  Sprawy różne.

17.  Zamknięcie obrad.

 

                  
D o    p u n k t u   3.

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.

 
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za okres od 29 marca  do 
29 kwietnia 2004 roku - sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

 
Do przedłożonego sprawozdanie nie wnoszono uwag.

 
D o    p u n k t u  4.

Interpelacje i zapytania radnych.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Do biura Rady Miejskiej nie wpłynęła pisemna interpelacja.

 
Radny Piotr Jankowski – Na wcześniejszych posiedzeniach Rady wnioskowałem do Komisji Rewizyjnej o 
przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów komunalnych. Okazało się, że Komisja  nie ma takich uprawnień, 
jedynie może zbadać umowę, która została zawarta pomiędzy miastem a najemcą, dzierżawcą. Dotychczas nie słyszę, 
żeby w tym temacie coś się działo i składam zapytanie do pana burmistrza, (ja to zapytanie napiszę na piśmie) 
Dochodzą niepokojące informacje na temat tego wysypiska dlatego chciałbym się dowiedzieć czy w umowie jest punkt 
mówiący o możliwości rozbudowy tego wysypiska?

Pytałem o kanalizacje na ulicy Bema. W okresie deszczów tworzą się wielkie kałuże. Czy jest możliwe szybkie 
udrożnienie studzienki przy ulicy Bema między budynkami 6 a 8. Po pracach nad wodociągiem ona została zasypana i 
nie jest drożna. Proszę o odpowiedź na piśmie.

Dochodzą informacje, że jest jakiś zator płatniczy dla świetlicy miejsko – parafialnej. Nie są przelewane środki, które 
wynikają z umowy. Czy sprawy finansowania przebiegają zgodnie z harmonogramem?

Przesuwaliśmy środki na kąpielisko w Bratoszewie. Czy podjęto działania w tej sprawie?

Na sesji budżetowej podjęliśmy decyzję o budowie Skate Parku. Czy podjęto działania w tej sprawie? Proszę o 
odpowiedź również na piśmie.

 
Radny Grzegorz Kołodziej – Zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku przy ulicy Polnej 12 z prośbą o interwencję u pana 
burmistrza w sprawie jakości wody. Przeczytam fragment pisma mieszkańców „ jakość wody przy ulicy Polnej 
pozostawia wiele do życzenia w większości dni, szczególnie rano. Dostarczona woda ma zabarwienie żółte z różnym 
nasileniem. Po spuszczeniu jej z wanny pozostawia drobnoziarnisty, ciemny osad czasami osad jest nawet smolisty do 
rzadkości należą dni kiedy woda ma odpowiednią przejrzystość i barwę. Często zdarza się, że barwa wody jest tak 
odstręczająca, ze trudno dokonać czynności higienicznych, a co dopiero używać jej do picia” 

Mam taką prośbę, żeby pan burmistrz zainterweniował u prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 
Radny Paweł Kijek – Kiedy będą wymienione oprawy oświetleniowe przy Gimnazjum nr 1?

Pan burmistrz wspomniał w swoim sprawozdaniu, że nadal są prowadzone prace na basenie. Z tego co mi wiadomo 
prace wykończeniowe i oddanie basenu miały się   zakończyć w kwietniu. Czy jest jakiś nowy aneks przedłużający 
zakończenie tej budowy i oddanie tej inwestycji? Już były 2 terminy na oddanie basenu. Co jest powodem .



Radny Tadeusz Gryning – Na ulicy Bema na odcinku od Alei do szkoły SP 3 miał być robiony chodnik. Czy pan 
burmistrz może podać w jakim terminie będzie realizacja?

Zgłaszałem na komisji, że jest potrzeba zamontowania łapacza piłek pomiędzy osiedlem a boiskiem szkoły SP 3.

 
Radny Włodzimierz Stefaniak – Teren przy Zalewie Piechota jest w dalszym ciągu degradowany. Słupy połamane, 
poprzewracane. Czy miasto podejmuje w tym kierunku jakieś działania. To nie jest teren naszego miasta, ale jest to 
wizytówka naszego miasta. My jako miasto musimy się tym zająć.

 
Do Punktu 5

Obwodnica miasta Gostynina – zaawansowanie budowy.

 
Burmistrz Miasta odczytał informację na temat obecnego stanu inwestycji pn. Obwodnica miejska. Materiał na piśmie 
stanowi załącznik do protokołu sesji.

 
Do odczytanego materiału radni nie wnosili uwag.

 
Do Punktu 6.

Promocja Miasta Gostynina;

Ø      współpraca z miastem partnerskim Langenfeld,

Ø      formy promocji miasta.

 
Burmistrz Miasta odczytał informację na temat współpracy naszego miasta z miastem partnerskim Langenfeld. Materiał 
na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

 
Do zaprezentowanego materiału radni nie wnosili uwag.

 
Burmistrz odczytał informację na temat form promocji miasta Gostynina. Materiał na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu sesji.

 
Do zaprezentowanego materiału radni nie wnosili uwag.

 
Do Punktu 7

Informacja dotycząca zastosowania umorzeń podatkowych od osób prawnych w roku 2003.

 
Burmistrz Miasta odczytał informację o umorzeniach podatków w roku 2003. Wszyscy radni otrzymali informację na 
piśmie. Stanowi ona załącznik do protokołu sesji.

 
Do przedłożonego materiału nie wnoszono uwag.

 
Do Punktu 8

Ocena realizacji budżetu miasta za 2003 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proponuję następującą kolejność. Najpierw poprosiłbym o 
prezentację Sprawozdania budżetu miasta za 2003 rok, potem odczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
tym sprawozdaniu, zostaną zaprezentowane opinie poszczególnych komisji, następnie wniosek Komisji Rewizyjnej, 
opinia RIO o tym wniosku, dyskusja i na koniec głosowanie nad uchwałą. A teraz proszę panią Asystent ds. 
Finansowych o prezentację Sprawozdania.

 
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Podsumowując realizację budżetu za 2003 rok w kategorii 
dochodów należy stwierdzić, że zostały one zrealizowane o 4 punkty procentowe wyżej w stosunku do roku 2002. 
Czyli o wiele lepiej. Tak jak wiemy nasze dochody składają się głównie z podatków i opłat lokalnych i z subwencji oraz 
dotacji celowych. Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne to również występuje wzrost realizacji tych dochodów, ale jak 
co roku odnotowujemy niską realizacje w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. PIT jak i w 
podatku od osób prawnych tzw. CIT. Ta sytuacja niskiej realizacji przewija się w zasadzie od momentu kiedy 
otrzymaliśmy te udziały. Ten plan nigdy nie został zrealizowany w takiej wysokości jak określa nam Ministerstwo 
Finansów. Odnotowujemy niską realizacje w dochodach z majątku gminy. Wynika to z mniejszego zainteresowania 
zakupem naszego mienia komunalnego, chodzi tu również o grunty, działki budowlane jak i mieszkania komunalne. W 
kategorii dochodów dotacji celowych realizacja jest prawie w 100%. Taka sama realizacja przedstawia się w 
subwencjach, które występują pod 4 rodzajami i ta realizacja wynosi 100%. W roku 2003 zrealizowaliśmy dochody w 
wysokości 24.832.758 złotych i z tych dochodów realizowany był plan wydatków. Wydatki dzielimy według takich 
dwóch kategorii. Wydatki bieżące stanowią większą część naszego planu wydatków. Wydatki bieżące zostały 
zrealizowane w 97 punktach procentowych. Są one realizowane według zadań jakie zostały nałożone na gminy. Chodzi 
tu głównie o utrzymanie naszych jednostek oświaty. Jest to największa grupa wydatków w naszym budżecie, bo 
stanowi prawie 50% ogólnego budżetu. Pozostałe to: opieka społeczna, kultura, wydatki administracyjne Urzędu 
Miasta, gospodarka mieszkaniowa. Pozostałą część środków przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne i zostały one 
wykonane w wysokości 5.011.000 złotych Ta realizacja w stosunku do planu jest niska. Jest to spowodowane tym, że w 
ciągu roku budżetowego 2003 wprowadziliśmy bardzo duże zadanie inwestycyjne, jest to termomodernizacja naszych 
budynków komunalnych i następne mniejsze zadanie, to jest budowa kotłowni olejowych w Kruku. Mieliśmy 
przyrzeczone środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu w formie pożyczki, które mieliśmy otrzymać w końcówce 
roku 2003 ale okazało się, że zadanie zostało przyjęte do planu, ale z uwagi na brak mocy przerobowej w 
Wojewódzkim Funduszu nie doszło do podpisania umowy pomiędzy miastem a Funduszem. W związku z tym obniżyły 
nam się wydatki na tym zadaniu. Ta obniżka wynosiła 1 ml. zł. natomiast jeśli chodzi o kotłownię w Kruku to 217.800 
zł. i na następne zadanie,  czyli Pływalnią Miejską też nie została podpisana umowa na 300.000 zł. jako dotacja z 
MENiS mimo że otrzymaliśmy decyzje w miesiącu sierpniu  poprzedniego roku o przyznaniu tych środków. Do chwili 
obecnej ta umowa nie została podpisana ale wczoraj dotarło do nas pismo w którym  zapraszają nas do podpisania 
umowy. Czyli te środki automatycznie, (dotyczące trzech zadań inwestycyjnych) dopiero znajdą się w budżecie roku 
2004.

Należy dodać, że realizując dochody bardzo dobrze wypadła realizacja podatków od nieruchomości. Poprawiła się 
również windykacja tych należności, przy pomocy Urzędu Skarbowego. Oceniając całościowo realizację budżetu za rok 
2003 odnotowujemy poprawę biorąc pod uwagę te zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane ale to już nie z 
przyczyn urzędu, a z przyczyn zewnętrznych,  które w jakiś sposób odbiły się na tej realizacji. 

 
Burmistrz Miasta – zadania tak naprawdę zostały zrealizowane ponieważ kotłownia w Kruku, jak i termomodrenizacja 
zostały rozpoczęte w roku 2003 i fizycznie zostały zrealizowane. Natomiast wartość nie wpłynęła z Wojewódzkiego 
Funduszu jeszcze do końca grudnia 2003 roku, a w styczniu, lutym już mamy wypłacane. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – sprawozdanie to było opiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej (przewodniczący RM odczytał uchwałę nr 222/2004/P w sprawie wydania opinii o przedłożonych 
przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 rok  – stanowi załącznik do 
protokołu).

 
Stanowiska Komisji Rady Miejskiej

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – opinia pozytywna.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Komisja Edukacji – opinia pozytywna.

Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna.

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



Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Komisja Rewizyjna – przewodniczący komisji odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Gostynina 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał uchwałę nr 232/2004P składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez KomisjęRrewizyjną Rady Miejskiej 
w Gostyninie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

 

 Radny Zbigniew Królikowski – jako radny nie mam uwag co do realizacji budżetu. Chociaż wiem, że co roku budżet 
jest korygowany i że jego wykonanie nie wygląda tak jakbyśmy chcieli. Oprócz tego, co mówimy o budżecie to 
powinniśmy powiedzieć również o innych sprawach, które nurtują nas radnych. Ja osobiście nie jestem zadowolony z 
pewnych działań przedstawicieli władz wykonawczych miasta, mam na myśli Burmistrza i biuro Burmistrza. Nie 
jestem zadowolony z działalności Straży Miejskiej, o tym mówiłem od lat. Nie krytykuję tutaj pracowników Straży 
Miejskiej ani komendanta tylko tą osobę, która nimi zarządza. Uważam, że zarządzani są źle nie robią tego co powinni 
robić np. już zimą mówiłem o tym, że Straż Miejska nie reagowała na zasypane śniegiem ulice, uważam że nie 
wykonują tego do czego są powołani. Ponadto uważam, że również nie realizują zadań wynikających z zapobiegania, 
niszczenia naturalnego środowiska. Okoliczne lasy wycinane są przez złodziei, a Straży tam nie ma jest to ich zadanie. 
Brak jest reakcji na fakt ustawiania aut w miejscach niedozwolonych jak i również na trawnikach. Na niektórych 
uliczkach m.in. osiedlowych są tak poustawiane auta, że przechodzeń idąc ulicą musi te auta omijać. Na  ul. 
Kutnowskiej jest ścieżka rowerowa, bardzo często zajęta przez auta. Nasze miasto w części centralnej jest czyste, ale 
dwa kroki dalej widzimy brud na ulicach. To też powinna być rola Straży Miejskiej. My siłami pracowników 
interwencyjnych tego nie zrobimy. Wystarczy wejść na teren cmentarza, gdzie drzewa zasypane są śmieciami do 
połowy ich wysokości. Rolą kościoła jest wywóz tych śmieci, a nie zasypywanie naturalnego środowiska. Uważam, że 
istnieją w tym mieście inwestycje, które są już od dawna realizowane i zastanawiam się dlaczego trwa to tyle lat. 
Pierwszy to budynek na stadionie, który może w tym roku skończymy. Jeżeli chcemy, aby to miasto było turystyczne to 
zapewnijmy ludziom wypoczynek i miejsca noclegowe. Istniejące garaże na ul. Ozdowskiego stoją puste nie 
wykończone. My chwalimy się sukcesami „Gmina przyjazna środowisku” chwała za to, natomiast gdyby przyjechali 
przedstawiciele, którzy wręczają te wyróżnienia i popatrzyli na niektóre części miasta to na pewno ich opinia byłaby 
nieco inna.  Zbliżamy się do zakończenia  inwestycji jaką jest kąpielisko miejskie. Już dziś  musimy myśleć o tym, co 
zrobić z tym kąpieliskiem, bo jest to swego rodzaju pasztet, który sobie upiekliśmy. Wiemy już na dzień dzisiejszy, że 
co miesiąc będziemy musieli dopłacić około 100.000 złotych. Wiemy również, że jest to inwestycja potrzebna nam, 
tylko czy jesteśmy w stanie ją utrzymać. Mamy dużo inwestycji, duże kredyty i znów dojdzie do tego , że w przyszłym 
roku musimy wydać około 1 miliona złotych na samo kąpielisko. Inni właściciele z podobnych miast zrobili już taki 
interes, że oddali to w prywatne ręce. Czy my budowaliśmy to po to, żeby oddawać w prywatne ręce. Nie wiem, 
odpowiedzmy sobie samy. Komuś kto będzie się bogacił, brał z tego profity miasto zafunduje inwestycję. Chciałbym 
powiedzieć o współpracy na linii Rada Miejska a Burmistrz. Ta współpraca nie układa się nam najlepiej i pora ją 
zmienić, bo inaczej skończymy kadencję nie wiele robiąc. Dziś Rada jest pozostawiona sama sobie, okazuje się, ze my 
nie mamy prawa korzystać z usług radcy prawnego, natomiast pan burmistrz ma 2 gabinety, jeden w Ratuszu a drugi w 
tym budynku. Radzie Miejskiej pozostawiono jeden  w fatalnym stanie pokój, nie licujący do tego, że tam urzęduje 
przedstawiciel samorządu w osobie przewodniczącego. Zwykle rajcy zasiadali w Ratuszu. Dziś dla rajców miejskich do 
Ratusza jest wstęp wzbroniony. 

 
Burmistrz Miasta – Ratusz panie radny to jest tutaj i tu jest wszystko. Tam jest stary, historyczny Ratusz. Dla Rady jest 
drugi pokój, remontowany w tej chwili. Tak, że Rada będzie miała dwa pokoje. Pan jest radnym zawsze popierającym 
inwestycje sportowe. Przynajmniej pan tak udaje. Tu pan powiedział, że kąpielisko – basen będzie kosztować 100.000 
złotych. Ja jeszcze nie wiem ile to będzie kosztować, a skąd pan wie.  Jak budowaliśmy halę sportową to też pan 
zarzucał, że będzie to wiele kosztować i zastanawiał się pan czy miasto na to stać. Z tego wynika, że pan za tą 
inwestycją i jest i nie jest. Kiedyś pan mówił, że inwestycja potrzebna, bo krzywe kręgosłupy u dzieci. Teraz pan mówi 
czy nas na to stać i czy powinniśmy budować. Nie wiem ile będzie kosztować utrzymanie basenu, ale na pewno jest on 
potrzebny.

Zarzucił pan też rzecz dotyczącą konkursów różnego rodzaju w jakich miasto uczestniczyło. Proszę wiedzieć, że za 
każdym razem audyt wykonywany jest przez komisje konkursowa tutaj , na miejscu, w mieście. Chciałbym, żeby 
wszystkie miasta w Polsce tej wielkości były takie czyste. Nie jest tak jak pan mówi, że w obrębie centrum tylko jest 
czysto. Normalnym jest, że po zimie najpierw trzeba zacząć sprzątanie od centrum. Na dzisiaj jest posprzątany obręb 
nie tylko centrum ale i śródmieścia, a stopniowo wysprzątane będzie całe miasto. Straż Miejska wykryła wiele dzikich 
wysypisk, które są kasowane. Strażnicy miejscy mają przypisaną koordynację nad pracownikami z robót publicznych. 
Trzeba pamiętać, że my mamy 1,5 strażnika dziennie. U nas jeden strażnik pracuje cały czas z Policją. Ma dyżury i 
musi mieć odbiór godzin. Gdyby chcieć wykonać to co pan mówi to koszty miasta musiałyby się radykalnie zwiększyć 



i strażników musiałaby być jeszcze raz taka ilość. Wtedy można bardziej dopilnować pewne działania. Przy takiej 
obsadzie nie da się  być w różnych lasach. Wokół całego Gostynina mamy lasy. Lasy wokół cmentarza mają swoich 
właścicieli. W tej sprawie były kierowane do nich moje pisma i nie chcę tego komentować. Ciągniemy olbrzymie 
inwestycje: basen, zamek, budujemy 3 budynki MTBS. Trzeba pamiętać o termomodernizacji, która brutto będzie 
kosztować około 6 milionów złotych. To są potężne inwestycje. Co pan w ogóle mówi, że my nie wiele zrobimy. Ta 
Rada razem ze mną zrobi bardzo dużo. Ja deklaruję zawsze współpracę. Jeśli Rada jest otwarta, to i ja. Zawsze będę 
pomagał.

 
Radny Zbigniew Królikowski – Ja nic nie zarzucałem w kwestii konkursów. Jako mieszkańca Gostynina boli mnie to co 
powiedziałem, czyli nieporządek i nieład. Najczęściej nasi mieszkańcy posprzątają u siebie, a sąsiadowi podrzucą 
brudy. Po to mamy Straż Miejską żeby reagowała. Ja nie jestem przeciwny, tylko czasami mam wątpliwości. Pamiętam 
takie stwierdzenie „a co będzie jeśli latem młodzież wyjedzie i nikogo nie będzie na basenie i usłyszałem – a to 
spuścimy wodę i zamkniemy basen „ Nie pamiętam kto to powiedział z członków Zarządu Miejskiego. To są ogromne 
pieniądze, tego nie da się zrobić. Jeśli coś mówię to tylko w trosce o dobro tego miasta, a nie żeby krytykować 
burmistrza. 

 
Burmistrz Miasta – W demokratycznym kraju nie można budować Straży Miejskiej jako aparatu ucisku. Te czasy 
minęły. Ta instytucja musi działać na zasadzie współpracy z mieszkańcami i wzajemnego zrozumienia. Ja się nie 
zgodzę, żeby to był zwykły aparat ucisku. Pan ciągle proponuje, żeby strażników postawić przy każdej budce z piwem. 
Myślę, że nie taki jest cel powołania Straży Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.

 
Za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gostynina za 2003 rok i za podjęciem 
uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina głosowało 15 radnych, głosów przeciw nie było, 2 
głosy wstrzymujące.

 
UCHWAŁA  NR  106/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Gratuluję panie burmistrzu.

 
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – Chcę serdecznie podziękować radnym, którzy głosowali  za przyjęciem 
sprawozdania z działalności burmistrza. Chcę powiedzieć, że nie jest to taka łatwa praca. Łatwo jest krytykować. 
Trzeba zrozumieć te działania, które są wyznaczane projektem budżetu. Nic więcej nie da się zrobić, proszę mi wierzyć. 
Chcę podziękować również w imieniu pracowników Urzędu Miasta za to, że oceniliście wszystkie te działania 
pozytywnie

 

 Do Punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2004 rok

 
Wiesława Pilichowicz Asystent ds. Finansowych – Komisja Budżetu i Finansów opiniowała projekt tej uchwały ale z 
trochę inną kwotą. W między czasie doszła decyzja Wojewody Mazowieckiego na zwiększenie dotacji celowej. Chodzi 
tu o środki na wybory do parlamentu europejskiego. Ogólna kwota zwiększająca dochody jest to suma 56.389 złotych i 
o taką sama kwotę proponujemy zwiększyć plan wydatków budżetowych.  23.265 złotych pochodzi z przekazanej 
darowizny od miasta Langenfeld i te środki kierowane są na renowację cmentarza, następne środki to jest kwota 9.324 
złote – jest to dotacja celowa i ona kierowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 23.800 
złotych kierowane jest jakby dotacja celowa na pomoc społeczną. Chodzi tu głównie o realizację nowego zadania jakim 
są świadczenia rodzinne. Te środki są przeznaczone na urządzenie stanowisk pracy  i w niewielkiej kwocie na 
wynagrodzenia dla pracowników, którzy będą realizowali to zadanie. Prawdopodobnie w późniejszym czasie będą 
jeszcze przychodziły dotacje na to zadanie. Te dotacje są kierowane zgodnie z przeznaczeniem na te zadania, na które 
Wojewoda przyznał nam środki.  W załącznikach są wymienione zadania z określeniem do poszczególnych paragrafów.



 
Komisja Budżetu i Finansów – projekt uchwały w pierwszej wersji zaopiniowała pozytywnie.

 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 107/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Do Punktu 10.

 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 
Burmistrz Miasta – Mieszkańcy ulicy bez nazwy, za Gostynińskim Centrum Edukacyjnym, a dokładnie za posesją 
państwa Raciborskich wyszli z propozycją nadania nazwy ulicy. Wskazywali tu 3 propozycje nazwy. Między innymi 
padła propozycja nazwy ulica Jasna. Uznałem, że ta nazwa jest ładna, nie polityczna i mogłaby zostać.

 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 108/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Do Punktu 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju 
Mazowsza.

 

 
Burmistrz Miasta – Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza wystąpiło z propozycją wstąpienia miasta 
Gostynina do tego stowarzyszenia gospodarczego. Napisali, że Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2002 roku, 
stowarzysza  samorządy powiatu gostynińskiego, płockiego, płońskiego, sochaczewskiego oraz miasto Sochaczew. Na 
roboczo współpracują  jeszcze  z samorządami z powiatów przede wszystkim starostwami i urzędami miast: 
ciechanowskiego, sierpeckiego, mławskiego, żuromińskiego pułtuskiego, przasnyskiego, nowodworskiego. 

Jak wiem, to Sierpc podjął uchwałę o przystąpieniu do tego Stowarzyszenia, a gmina wiejska Gostynin wczoraj 
przystąpiła. Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje wszechstronnie bardzo szeroko pojęty rozwój regionu. Na 
podkreślenie zasługuje  bardzo duże doświadczenie w kontaktach gospodarczych z krajami byłego ZSRR, a zwłaszcza z 
Rosją, Ukrainą i Mołdawią. 

Mają podpisaną umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Bukowiny ( obwód Czerniowiecki na Ukrainie) W trakcie 
roboczych ustaleń są umowy o współpracy gospodarczej z Dumą Obwodu Kaliningradzkiego oraz Związku 
Samorządów Komunalnych Obwodu Kalingradzkiego w Federacji Rosyjskiej.

W ramach Biura Informacji Stowarzyszenia posiadają Ośrodek Wymiany Informacji ze Wschodem. 

Za pół roku planują wydanie periodyku pod tytułem „Zagraniczny Informator Gospodarczy” ( w języku angielskim, 
rosyjskim i niemieckim), zawierającego ofertę współpracy przedsiębiorstw Mazowsza.

Organizują seminaria, wystawy gospodarcze za granicą oraz zagraniczne misje gospodarcze. Przyjeżdżają do nich 
przedsiębiorcy z zagranicy, między innymi biura turystyczne, zainteresowane współpracą z naszym regionem. 

Sporadycznie uczestniczą w organizowaniu pomocy charytatywnej dla podmiotów w Polsce oraz zagranicą. Są w 
trakcie poszukiwania odpowiednich instytucji do współpracy w Niemczech, Francji, Danii, Hiszpanii i Wielkiej 



Brytanii. 

Prezesem tego Stowarzyszenia jest pan Lech Wiśniewski dziennikarz, redaktor, który pracował w płockim radio Puls i 
telewizji Szels. Jest to młody człowiek, który w 2002 roku zajął się organizacją tego Stowarzyszenia. Odbyło się już 
kilka spotkań, na które byłem też zapraszany, chyba po to żeby zobaczyć jak to wszystko działa.  Miasto Gostynin 
mogłoby działać głównie na rzecz przedsiębiorców gostynińskich. Koszt udziału w Stowarzyszeniu wynosi 5 tysięcy 
złotych rocznie. Na początku oni nam zaproponowali członka wspierającego. Ja powiedziałem prezesowi 
Stowarzyszenia, że z tym w ogóle nie wyjdę do Rady. Możemy zgodzić się tylko na członka zwyczajnego, bo wtedy 
mamy prawo wyborcze i oni się na to zgodzili. Jakie będą tego efekty zobaczymy. Może będą, a może nie. Trzeba 
próbować. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna

 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR  109/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

 
Do Punktu 12.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Teraz będziemy podejmować 3 uchwały, które są jednakowe w treści, różnią się 
tylko wnioskami. Myślę, że po odczytaniu kolejnych wniosków będziemy głosowali nad każdym z nich.

 
Przewodniczący Kapituły Medalu Arkadiusz Górski – 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu 
Honorowego „Zasłużony dla Miasta Gostynina” Rozpatrywane były 3 wnioski i wszystkie zostały zaopiniowane 
pozytywnie. 

 
Przewodniczący Kapituły odczytał wniosek o przyznanie medalu dla Pani Danuty Stasiniewskiej. Stanowi on załącznik 
do protokołu.

 
Radni nie wnosili uwag.

 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 110/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Do Punktu 13.

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

 

 
Przewodniczący Kapituły odczytał wniosek o przyznanie medalu dla Pani Darii Banasiak Błaszczyk. Stanowi on 
załącznik do protokołu.



 

 
Radni nie wnosili uwag.

 
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 111/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

 
Do Punktu 14.

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

 

 
Przewodniczący Kapituły odczytał wniosek o przyznanie medalu dla Pana Jerzego Mechowskiego. Stanowi on 
załącznik do protokołu.

 

 
Radni nie wnosili uwag.

 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 112/XVI/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Do Punktu 15.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

 
Burmistrz Miasta odczytał 2 odpowiedzi na zapytanie z poprzedniej sesji radnego Arkadiusza Górskiego i 1 zapytanie 
radnego Robackiego – załączniki do protokołu.

 
W odpowiedzi na zapytanie radnego Jankowskiego.

W umowie na dzierżawę składowiska jest taki punkt dotyczący możliwości rozbudowy składowiska. Natomiast czy 
dojdzie do rozbudowy to jeszcze się zastanowimy. Kiedyś rozmawialiśmy, że jeszcze jedna niecka mogłaby być 
wykopana. Powiem państwu, że miasto ma dochody z tego 250.000 złotych rocznie. 

W tej chwili są w całym mieście czyszczone studzienki. Była mowa, ze jak się zaczną roboty publiczne to w pierwszym 
rzędzie tam zaczną czyścić. 

Po zatwierdzeniu budżetu, co rok podpisujemy umowę z gminno – parafialną świetlicą. W tym roku nam się ta umowa 
trochę zmienia ponieważ uzgodniliśmy  z księdzem Zembrzuskim, że również będzie etat  opiekunki dla dzieci z rodzin 
patologicznych i objętych opieką tej świetlicy. Etat będzie finansowany przez MOPS, my oczywiście przekażemy na to 
środki.  Ksiądz był tu u mnie i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Uzgodniliśmy tak jak to robimy zawsze. 

Działania w sprawie kąpieliska podjęto, bo są  zabezpieczone pieniądze. Ratownik zacznie swoją pracę od końca 
czerwca. Wszystko musi zorganizować OSiR. 

W sprawie Skate Parku podjęto działania. Skontaktowaliśmy się z fachowcami. Jak państwo pamiętacie mamy w 
budżecie 10.000 złotych. Nie wiem, czy to starczy na dokumentacje, ale chcę państwu powiedzieć, że według naszej 



oceny koszty będą opiewać na około 250.000 złotych. Pokażę państwu zdjęcia. To nie są tanie rzeczy. Tu trzeba 
zapewnić bezpieczeństwo i  odbiór Sanepidu. Radni staną przed decyzją przyznania środków. W tym roku zrobimy 
tylko dokumentację, może starczy te 10.000 złotych. To jest spora inwestycja i trzeba próbować pozyskać środki z 
MENiS. Ja dziś nie umiem określić jaka to będzie kwota. Potrzebne będzie jeszcze przyłącze energetyczne, ogrodzenie, 
oświetlenie. Jeszcze potrzebna tam będzie osoba, która tego dopilnuje. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Kołodzieja.

W kwestii brudnej wody w bloku przy Polnej. Przyczyn może być wiele. Może zajść konieczność płukania rur ze 
specjalnymi środkami. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Kijka.

Radny powinien wiedzieć, że w budżecie nie ma pozycji dotyczącej wymiany latarni przy Gimnazjum 1. W 1994 roku 
latarnie te zamontowano a teraz 2 z nich są potłuczone. Na wymianę latarni potrzebne są  pieniądze. Na te 2 latarnie 
wyskrobie się środki, bo one są rzeczywiście potłuczone. Nic by się nie stało gdyby Elgo zasponsorowało te 2 latarnie.  
Może pan radny Kijek pomoże i wtedy wymienimy wszystkie, nawet damy etykiety, że oświetlenie w ramach reklamy 
jest z zakładów Elgo. 

Kontrakt z wykonawcą basenu jest do 30 kwietnia br. Z pierwszej podstawowej umowy kontraktu wykonawca się 
wywiąże. Są dodatkowe przetargi na parę innych elementów. To nie jest żadne przedłużenie kontraktu. Na dobrą sprawę 
nie wiemy teraz, kto te dodatkowe prace będzie robił. Jest ogłoszony przetarg. Woda może być nalana z dniem 1 maja 
br., ale to jeszcze potrwa. Pytałem wykonawców czy na Dni Gostynina, może być uroczyste otwarcie, ale powiedzieli, 
że ten termin nie wyjdzie. Żadnych aneksów nie ma. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.

 
W odpowiedzi na zapytanie radnego Gryninga.

Kilka dni temu zostały uruchomione roboty publiczne, ale trzeba pamiętać, że na drogi zostało przeznaczone w 
budżecie tylko 150.000 złotych. Teraz jest problem, co zrobić i gdzie zrobić. To jest zupełnie za mała kwota. Ja 
popróbuję jeszcze skorzystać w przyszłym roku ze środków pomocowych. 

Odnośnie łapacza piłek trzeba rozmawiać z dyrektorem szkoły, który ma ten teren w zarządzie i musi za niego 
odpowiadać. Trzeba zrobić to co w G 2  czyli słupy stalowe z rury z naciągiem z linki stalowej i siatką. Jak to długo 
będzie – zobaczymy.

 
W odpowiedzi  na zapytanie Włodzimierza  Stefaniaka.

W tym roku trzeba przemyśleć jak zwiększyć środki w budżecie na mapy geodezyjne i czynności związane z 
wyznaczeniem nowych granic. Podejmiemy uchwałę o przejęciu tego terenu. Gmina też będzie musiała podjąć uchwałę 
w formie opinii. Ich opinia na pewno będzie negatywna, bo kto chce oddać teren. Będzie krzyk, ale o tym zdecyduje 
prezes Rady Ministrów, bo tak jest w przepisach. Tu jest zupełnie zły podział i to się mści. To są nie małe pieniądze, bo 
z przepisów wynika, że wszystko jest na koszt gminy, która o to występuje. Rzeczywiście mieszkańcy i ludzie, którzy 
do nas przyjeżdżają kojarzą z tym Zalewem nasze miasto. Trzeba to zrobić formalnie, prawnie i wtedy można nawet 
kombinować mały ośrodek sportów wodnych. 

 

 
Do Punktu 16.

Sprawy różne.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wpłynęła prośba o wsparcie finansowe Joanny Nawrockiej, uczennicy Gimnazjum w 
Lucieniu. Jeśli ktoś z państwa miałby taką wolę, żeby wesprzeć, to w Biurze Rady Miejskiej jest skrzyneczka na 
pieniądze. Zapraszamy.

 

 
Burmistrz Miasta – Chcę państwa radnych zaprosić na uroczyste podniesienie flagi unijnej z piątku na sobotę o 
godzinie 24.00. Na maszt przy Ratuszu wciągniemy flagę, będzie też odegrany hymn polski i unijny przy lampce 
szampana.

 



Radna Jolanta Syska – Szymczak – Wpłynęło do mnie pismo od mieszkańców ulicy Kraśnica.

Radna odczytała pismo – stanowi ono załącznik do protokołu.

 
Burmistrz Miasta – Ta droga, powstała samoistnie. Ona przebiega w części przez prywatne tereny. Ci mieszkańcy mają 
właściwą drogę, która nie jest taka zła. Oni nie chcą tam jeździć, bo jest dużo dalej. Na tym terenie będzie przebiegać 
obwodnica, poczekajmy z tą sprawą do  obwodnicy. Ten problem przy budowie obwodnicy zostanie w jakiś sposób 
rozwiązany. Tam nie ma również linii oświetleniowej. Linia oświetleniowa  jest zupełnie oddzielną linią. To jest duża 
inwestycja. W wielkiej bliskości idzie obwodnica, poczekajmy. Pojadę jeszcze tam i zobaczę co się da zrobić.

 
Radny Arkadiusz Górski – Na ulicy Krośniewickiej jest przewrócony znak. Proszę pana burmistrza o interwencję.

Kilka dni temu przyszli do mnie mieszkańcy ulicy Kowalskiej skarżąc się, że w dalszym ciągu jest uciążliwy odór ze 
śmieciowiska odpadów. Nasila się on bardzo późnym wieczorem, albo bardzo rano. Co jest powodem? Bardzo proszę o 
sprawdzenie tej sprawy.

 
Burmistrz Miasta – Do wydania oceny składowiska, to wójtów i burmistrzów nie zapraszają. Sam zadzwoniłem do 
Wojewody, potem do służb i teraz będę zapraszany. Ten temat poruszymy. Oni powinni składować odpady na wysokość 
1 metra, następnie je skompaktować, to one się kurczą do 25 cm. I następnie dawać 10 centymetrów warstwy 
mineralnej. To potrzeba dużo piasku. Ja jak pojadę to sprawdzę faktury na piasek. Oni mi w piśmie odpisują, że 
posypują. Jeśli się coś posypie to nie śmierdzi.

 

 
Radny Arkadiusz Górski – W listopadzie roku ubiegłego pan dyrektor rozszerzył rodzaje śmieci przyjmowanych na to 
składowisko. Czy ta decyzja była konsultowane z panem burmistrzem?

 
Burmistrz Miasta – Nie, ponieważ przepisy są tak skonstruowane, że pozwolenie, sposób, technologii składowania 
wydaje Starostwo Powiatowe. Są tu niedorzeczne przepisy. 

 

 
Do Punktu 17.

Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XVI sesji Rady Miejskiej.
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