
P R O T O K Ó Ł  NR XX/2004

z posiedzenia XX  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  29 października 2004 roku.

 
Stan Rady - 21

Obecni – 17

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 Andrzej Reder - Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady XX sesji Rady Miejskiej 
IV kadencji. Witam naszych gości, których obecność związana jest z częścią merytoryczną sesji. Witam gimnazjalistów 
z Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Gostyninie.

 
D o    p u n k t u   2.

Uchwalenie zmian porządku obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał  porządek posiedzenia.

 
Burmistrz  Miasta – Proszę o wprowadzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie programu przyjęcia 
działań burmistrza miasta Gostynina na lata 2003 – 2007. To się wiąże z wczorajszą licytacją hal po zakładzie  
Budopol.

Będzie też autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok. To również dotyczy sprawy o 
której powiedziałem przed chwilą.

 
Radny Andrzej Robacki  – w imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w 
sprawie powołania doraźnej komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. W trakcie kontroli Urzędu Miasta 
Komisja stwierdziła pewne nieprawidłowości, które pan burmistrz w tej chwili wyprostował. Problem jak gdyby nie 
istnieje, ale pojawia się w dalszym ciągu, ponieważ są prace, które ta komisja musi wykonać, a zgodnie ze statutem  
komisja już nie istnieje.

 
Za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez pana Burmistrza opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących się nie było.

 
Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad.

 
Za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez radnego Andrzeja Robackiego opowiedziało się 14 radnych, głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.

 
Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad.

 



Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami opowiedziało się 14 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

Ø      działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gostynińskiej Agencji Wydawniczej Spółka z o.o.,

Ø       miejskie imprezy  o charakterze kulturalnym,

Ø      podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Miejskiej Biblioteki Publicznej..

6.      Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na 2005 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

8.      Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta Gostynina na 
lata 2003-2007.

9.      Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

12.  Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, złożonych do 30 
kwietnia 2004r.       

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

 

       
D o    p u n k t u   3.

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.

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

 
Do przedłożonego sprawozdania nie wnoszono uwag i zapytań.

 
D o    p u n k t u  4.

Interpelacje i zapytania radnych.

 
Przewodniczący Rady odczytał 2 pisemne interpelacje złożone przez radnego Piotra Jankowskiego  –  stanowią 
załącznik do protokołu.  

 
Radna Agnieszka Korajczyk – W kasie basenu często brakuje drobnych pieniążków na wydawanie reszty. Mieszkańcy 
zwrócili się z prośbą, żeby to jak najszybciej rozwiązać. 



Proszę to przekazać osobie odpowiedzialnej za funkcjonowanie basenu.

W miesiącu wrześniu zwróciłam się z pismem do pana burmistrza z pisemną prośbą o zabezpieczenie środków na 
remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego/ Al. Popiełuszki. Otrzymałam pismo, że prowadzone są w tej sprawie 
rozmowy. Z tym tematem też zwróciłam się do Starosty Gostynińskiego i również otrzymałam pismo, które mówi,  że 
w tej sprawie będą się starali podpisać z miastem porozumienie. Czyli mam deklarację z obu stron i myślę, że w roku 
2005 remont chodnika przy Alei Popiełuszki zostanie przeprowadzony i będzie można normalnie się po nim poruszać.

 
Radny Paweł Kijek – Czy prawdą jest, ze basen jest czynny od godziny 6 rano przez cały tydzień. Czy jest to 
uzasadnione ekonomicznie?  ile osób korzysta z basenu między godziną 6.00, a 8.00.? Czy w ogóle są chętni do 
korzystania w tych godzinach? Dlaczego do tej pory nie rozwiązano tej sprawy ? Osoby kierujące basenem mają do 
pomocy pracowników urzędu i jak na razie ten temat nie jest rozwiązany.

Na początku tego roku był poruszony temat połączenia ulic Małkowskiego i Czapskiego były rozpoczęte prace, których 
zakończenie miało nastąpić w tym roku. Teraz prace zostały wstrzymane. Co jest tego powodem?

 

 
Radny Włodzimierz Stefaniak – Czy ktoś kontroluje teren na ulicy Ostatniej. Ta droga jest teraz zasznurowana różnymi 
sznurkami, tasiemkami. Czy miasto wydaje jakieś zezwolenia i ma jakieś z tego tytułu dochody? Czy też odbywa się to 
tylko na dziko? 

 
Przy okazji chciałem podziękować w imieniu zawodników i działaczy Klubu Sportowego Mazur panu burmistrzowi 
Włodzimierzowi Śniecikowskiemu i panu radnemu Andrzejowi Robackiemu za załatwienie transportu i jego opłacenie, 
co pozwoli nam dokończyć rozgrywki.

 

 
Radny Stanisław Ciarka – Jak dobrze pamiętam, przy  uchwalaniu  budżetu w pozycji  „dochody z tytułu podatków” 
pan burmistrz zgłosił utrzymanie tych stawek na poziomie roku 2003, natomiast ze strony PZG padł wniosek obniżenia 
tych podatków umotywowany tym, że to spowoduje napływ przedsiębiorców  do Gostynina. Czy na dzień dzisiejszy 
jest wiadomo o ile zmniejszyły się dochody miasta z tego tytułu, ilu przedsiębiorców przybyło w roku 2004 do 
Gostynina?

Na przełomie roku 2005/2006 ma być zbudowana obwodnica dla naszego miasta w kierunku Płock/ Kutno. Czy istnieje 
możliwość wybudowania mini obwodnicy, czy drogi, która spowodowałaby, że nasz rynek byłby ominięty w kierunku 
Płock/Włocławek/ Krośniewice? 

 
Radny Arkadiusz Górski – Na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni 
miejskiej w Gostyninie. Ostatni punkt uchwały nie był w ogóle kwestionowany. Dotyczył on osób niepełnosprawnych, 
które z opiekunem mogą wchodzić bezpłatnie. Ja w końcowej fazie zadałem pytanie, czy jeżeli moi uczniowie oraz 
nauczyciele wychowania fizycznego pójdą na basen, to mogą uczestniczyć, czy muszą iść z rodzicami? Odpowiedź 
była, że jeżeli są niepełnosprawni to oczywiście można. Ja tę radosną informację przekazałem dzieciom  i pierwszy raz 
nauczycielka poszła z dziećmi, które zostały wpuszczone nieodpłatnie ale od tego momentu zaczął się ruch w interesie. 
Wyjaśniałem telefonicznie, byłem też na pływalni, potem napisałem pismo, mówiące  że wszyscy uczniowie w 
gimnazjum nr 3 specjalnym i w szkole podstawowej nr 2 są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Podałem 
legitymacje w oparciu o którą mogą oni korzystać właśnie z takich usług, podałem numer tej legitymacji i 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dostałem pismo od pana kierownika, zacytuje jedno zdanie 
„ osoby niepełnosprawne zostały w cenniku potraktowane specjalnie mając zapewniony wstęp bezpłatny, dotyczy to 
jednak osób niepełnosprawnych ruchowo”  Pan kierownik zmienia treść uchwały Rady Miejskiej. Wydaje mi się, że 
trzeba wyjaśnić znaczenie tych dwóch słów „ osoba niepełnosprawna”. Jeśli wyjaśnimy znaczenie tych słów to 
będziemy wiedzieli, kto ma prawo do korzystania z bezpłatnych usług pływalni.

Kto to jest osoba niepełnosprawna według prawa polskiego? Proszę o odpowiedź na  piśmie.

 
Radny Grzegorz Kołodziej – Jaki jest całkowity koszt budowy pływalni miejskiej?

Czy w remontach chodników na przyszły rok pan burmistrz uwzględnił budowę krótkiego odcinka chodnika przy ulicy 



Ozdowskiego, od  szkoły nr 1, w kierunku  torów kolejowych.

Jest to odcinek 100 - 150 metrów vis a vis nowego budynku MTBS. 

Przy dojeździe do Zalesia jest uszkodzony próg zwalniający dla samochodów, czy można go naprawić?

 
Radny Andrzej Robacki – Czy w uchwale określającej wysokość opłat za pływalnię miejską popełniliśmy błąd, czy jest 
niewłaściwa interpretacja kierownika basenu. Chodzi o ceny. Czy podjęta przez radę,  ceną jest netto, czy brutto? Jest w 
tej sprawie mnóstwo pytań od mieszkańców. 

 
Radna Alicja Krawiecka – Chodzi mi o pojemniki do segregacji śmieci usytuowane obok prywatnej posesji, przy ulicy 
Kutnowskiej. Często ludzie korzystając z pojemników wysypują śmieci obok, a są miejsca gdzie nikt nie zamieszkuje, 
choćby na ulicy Zakładowej. Czy istnieje możliwość przestawienia tych pojemników?

      
D o     p u n k t u   5.

Kultura w Gostyninie 

 
Ø      działalność Domu Kultury.

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

  
.Radna Agnieszka Korajczyk – Uczestniczę w zajęciach aerobiku, w tej sali lampy  są piękne, ale jeśli chodzi o 
wentylacje i stan sali, to jest tragicznie. Proszę pana burmistrza, żeby coś z tym zrobić, bo nie da się tam ćwiczyć. 

Czy nie dałoby rady z tych pieniędzy, które wpłacamy zakupić hantle czy jakieś ciężarki. To przyciągnęłoby jeszcze 
jakąś grupę osób na te zajęcia.

 
Radny Arkadiusz Górski – W informacji dotyczącej kina przedstawił pan ilość widzów i ilość seansów, ja to 
podzieliłem i wyszło, że na jeden seans przychodzi około 29 osób. Jaki procent kosztów pokrywany jest z budżetu 
miasta? Proszę odpowiedzieć szacunkowo.

 
Dyrektor Domu Kultury – Myślę, że do działalności kina dokładamy minimum 50%. W stosunku do roku poprzedniego 
jest lepiej. 

 
Radny Zbigniew Królikowski – Od wielu lat obserwuję taką tendencję, że kiedy sa wakacje, kiedy w Gostyninie 
przebywa masę młodzieży kino jest zamykane. Myśle, że w tym okresie byłoby dużo chętnych. Czy dalej macie zamiar 
utrzymywać tą tendencję, bo to jest ewidentna sprawa utraty pieniędzy.

 

 
Dyrektor Domu Kultury – Obsada kina, to są 4 osoby, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Nie ma takiej opcji, żeby 
można było grać seans przy zabezpieczeniu sali, więc na seansie musi być minimum 1 operator w kabinie operatora, 
minimum 2 osoby na sali i 1 osoba przy sprzedaży biletów. W takiej sytuacji kiedy dać urlop tym ludziom. Jest jeszcze 
przerwa konserwacyjna projektorów. Te urządzenia pracują kilka tysięcy godzin w skali roku i one muszą przejść 
naprawę konserwacyjną, bo inaczej nikt nam nie wypożyczy kopii. Musimy mieć protokół o przeprowadzonym 
gruntownym przeglądzie projektorów. Mając dopiero taki certyfikat możemy ubiegać się o wypożyczenie kopii. Cały 
ostatni sierpień kino było otwarte. Dałem szansę wzięcia urlopu ludziom w miesiącu lipcu. W tym czasie 
prowadziliśmy zajęcia z dziećmi.

 



 
Ø      działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 
W imieniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Miejskiej pani Grażyna Staniszewska zrelacjonowała temat – materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

 
Radny Arkadiusz Górski – Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach, które organizuje Miejska Biblioteka Publiczna.  
Można zauważyć, że do Gostynina są zapraszane osoby znaczące w polskiej kulturze. Była tu mowa o panu Wojciechu 
Siemionie, panu Smaszcz i wielu innych. Miejska Biblioteka wychodzi z tą kulturą do szkół podstawowych, gimnazjów 
i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Na wielkie podkreślenie zasługuje fakt wydania tomiku poetyckiego  pt. „ W 
obłokach drzew”. W  konkursie, który został zorganizowany przez Bibliotekę Miejską ukazały się wiersze osób nie 
tylko dorosłych, ale poetów ze szkół podstawowych, gimnazjów z terenu miasta Gostynina i z gminy. Ja ze swej strony 
chcę pogratulować i życzyć, żeby w dalszym ciągu ta działalność kulturalna była realizowana w ten sam sposób.

 
Radny Piotr Jankowski  - Wielokrotnie uczestniczę w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Najbardziej mi się 
podobają  występy pana Smaszcza, który opowiada ciekawie o literaturze polskiej. Przekazuje informacje, które nie 
zdobywa się w szkole. Jeśli przy tej okazji można państwa zachęcić, to zawsze warto przyjść na spotkanie z panem 
Smaszczem. Dałem taką propozycje, żeby zawsze nagrywać na video takie spotkania. Chcę podkreślić, że ta kultura 
przez duże „K” przyjeżdża do naszego miasta  za stosunkowo skromne pieniądze. 

 

 
Ø      działalność Gostynińskiej Agencji Wydawniczej Spółka z o.o.,

 
Prezes GAW pani Barbara Konarska – Pabiniak zrelacjonowała działalność spółki – załącznik do protokołu.

 
Radny Piotr Jankowski – Jaki jest nakład Głosu Gostynińskiego i jak on się kształtuje przez 2- 3 ostatnie lata? Jak jest 
ze sprzedażą gazety?

Jest to pismo samorządowe, a ja czuję pewien niedosyt. Tam gdzie pani redaktor bezpośrednio uczestniczy to tekst ma 
inny kształt i jest bardziej zrozumiały. Jeśli robi to ktoś inny, kto nie jest zorientowany w sprawach politycznych, 
samorządowych to tekst jest mniej zrozumiały. Prosiłbym o większą uwagę. W moim odczuciu mało jest pisane z sesji 
rady. Szczególnie tam gdzie jest jakaś wymiana zdań. Czasami na różne tematy mamy różne spojrzenia. 

 
Redaktor Barbara Konarska – Pabiniak – Nie mam sztywnej umowy z wydawnictwem, żeby sztywno się trzymać ilości 
wydawanych egzemplarzy. Jest pewna granica poniżej której drukarnie nie chcą przyjmować do druku, bo to się nie 
opłaca. Staram się dopasowywać ilość wydawanych numerów gazety. Wyczuwam, kiedy należy wydrukować więcej, 
kiedy mniej. W wakacje sprzedaje się mniej gazety, a kiedy są jakieś okoliczności czy wydarzenia, kiedy wiadomo, że 
nakład wzrośnie, czy osoba zamawia reklamę i zależy jej na większym nakładzie. Dlatego nakład jest ruchomy. Żadna z 
lokalnych gazet nie podaje wysokości nakładu i proszę wybaczyć ja tego też w tej chwili nie zrobię. Staram się go 
dostosowywać do możliwości sprzedaży. Jeśli chodzi o zwroty, to jest norma opracowana przez specjalny instytut 
prasoznawstwa w Krakowie przy Uniwersytecie Jagielońskim, który wylicza normy zwrotów. My w tej normie mniej 
więcej się mieścimy. Ja wiem, że jedne teksty są lepsze, jedne gorsze, ja nie zawsze mogę uczestniczyć, poza tym jak 
jest stażystka to ona również musi się wykazać jakimiś tekstami. 

Teraz będę miała trochę więcej czasu, to będę mogła skupić się na tekstach.

 
Radny Andrzej Robacki – Nie zgadzam się z radnym Jankowskiem. Sesja nie jest od tego, żeby ścierać różne poglądy. 
Od tego jest praca poszczególnych komisji. Tutaj powinny być wnioski. Ścierać się powinniśmy na komisjach. Uwaga 
do prasy. W ogóle nie ma sprawozdań z prac komisji, a tam jest najciekawiej. Tutaj przychodzimy tylko głosować i 
uzasadniać a tam jest miejsce do ścierania. W przeciwnym przypadku sesja się zmienia w komisje, a nie do tego jest.

 



Radny Piotr Jankowski – Ja jednak zostanę przy swoim, radni nie są członkami wszystkich komisji  i nie ma 
możliwości pracy we wszystkich komisjach. A tylko podnosić rękę na sesji, to mi przypomina relikt minionej epoki. 

 
Prezes  GAW – Zgadzam się z poglądem pana Robackiego. Kiedyś na łamach Głosu Gostynińskiego przytaczałam 
relację dziennikarza, który został zaproszony do Danii, do małego miasta, małej lokalnej gazety i na posiedzenie sesji. 
Dziwił się, że sesja rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa przez 1,5 godziny. Właśnie tam wszystkie wnioski i dyskusje 
odbywają się na komisjach. Sesja ma zaakceptować i przegłosować. Zapraszam wszystkich państwa na promocję 
książki, która odbędzie się w bibliotece miejskiej 25 listopada br. o godzinie 17.00.

 
Ø      miejskie imprezy  o charakterze kulturalnym

 

 
Burmistrz Miasta odczytał informacje – załącznik do protokołu.

 

 

 
Ø      Podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Biblioteki Miejskiej

 
Burmistrz Miasta – Jest punkt, który wprowadzono na wniosek radnego Janowskiego, komisji i Rady, dotyczy on 
budowy  nowego obiektu Biblioteki Miejskiej. Ja nie mówię, że ten pomysł jest zupełnie nie trafny, ale nie sadzę, żeby 
było to w ogóle możliwe w najbliższych latach. Musimy poczekać 3-4 lata. O tym zdecyduje wysoka Rada w 
przyszłości, bo ja do budżetu takiej pozycji nie wstawię. W naszej Bibliotece nie ma żadnych skrajnych warunków. W 
porównaniu z wieloma miastami tej wielkości warunki są dobre. Biblioteka czasem zgłasza, że brakuje pomieszczenia 
dla czytelni. O tym trzeba myśleć, ale w ramach tego, co posiadamy. Nie od razu podejmować się budowy, czy 
odkupienia budynku. Przez najbliższe lata nie powinniśmy przeznaczać pieniędzy. Nie to,  że nas nie stać, bo zawsze 
można zrezygnować z programu aktywizacji gospodarczej miasta, z innych programów, które musimy realizować, z 
dróg, obwodnicy, z mieszkań socjalnych, które mamy ustawowy obowiązek budować. Będę szukał rozwiązania na 
bazie tego, co posiadamy, żeby ewentualnie dodatkowo urządzić pomieszczenia pod czytelnię. Miejska Biblioteka 
Publiczna w ostatnich latach była finansowana. W ostatnich latach były tam inwestowane nie małe pieniądze. Została 
wyremontowana filia biblioteki przy ul. Płockiej. Dokonano tam kapitalnego remontu. Myślę, że powinno w 
przyszłości dojść do rozbudowy Domu Kultury  na tym terenie, gdzie jest park, który nie spełnia swoich zamierzeń. Jest 
tam swego rodzaju imperium zła. Niekoniecznie tam są potrzebne korty, bo można je zrobić w innym miejscu. Ten 
teren można rozbudować i utworzyć centrum kultury. Tam mieściłaby się cała gostynińska kultura, w tym wszelkiego 
rodzaju stowarzyszenia i działalność społeczna na rzecz kultury. Pan radny tu podpowiadał o działce na ul. Wojska 
Polskiego, pewnie działkę to by się wyszukało. Niech powstanie jedno centrum kultury, łatwiej będzie korzystać z tego 
mieszkańcom. Dzisiaj można się zastanawiać nad koncepcją rozbudowy, po woli wchodzić w koncepcję 
architektoniczną, żeby była ona dopasowana do istniejącego budynku. Można przewidzieć i zrobić przejścia tunelowe, 
budynek do budynku na filarach, żeby można było komunikować się po całym centrum kultury. Ja to tak widzę.

 
Radny Piotr Jankowski – Nie bez powodu temat ten był poruszany na Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Ja 
zdaję sobie sprawę,  jakie są możliwości budżetowe naszego miasta w tej chwili. Mimo wszystko chciałbym, aby 
wypracować jakąś koncepcję. Bardzo dobrze, że temat trafił na sesję Rady, bo chciałbym również wysłuchać zdania 
państwa.  W kulturze fizycznej mamy naprawdę duże osiągnięcia np. hala sportowa, basen. Teraz pan burmistrz mówi, 
że budowa biblioteki musiałaby być kosztem czegoś. Przy budowaniu basenu czy hali nie mieliśmy takich problemów.  
Dowiedzieliśmy się na komisji jakie są standardy. Wypożyczalnia  dla dorosłych ma 180m 2 a wypożyczalnia dla dzieci 
130m2. Swego czasu byliśmy w bibliotece dziecięcej w Płocku, który w porównaniu z Warszawą jest małym miastem, 
a tam przyjeżdżają z Warszawy, żeby oglądać jak wygląda biblioteka dziecięca. W Sierpcu też oglądaliśmy bibliotekę z 
prawdziwą czytelnią. Budżet Sierpca podobny jest do naszego. W moim odczuciu jest taka potrzeba, nie w ciągu roku 
czy dwóch, ale na przyszłość. To oczywiście nie zależy tylko ode mnie,  ale od państwa również. Powinna być jakaś 
harmonia zarówno w kulturze fizycznej jak i w kulturze duchowej. Biblioteka nie tylko patrzy na budżet miejski, ale też 
szuka sponsorów, przy okazji wydawnictw różnego rodzaju. Ja widzę taką potrzebę. Jak się mówi o kulturze fizycznej 
to łatwiej nam idzie, a jak się zaczyna mówić o kulturze duchowej to zaczynają się „schody”. Biedna młodzież 
studiująca w naszym mieście korzysta z księgozbiorów i ratuje się w ten sposób, że wypożycza książki za kaucją. One 



powinny być dostępne w księgozbiorze podręcznym, ale z tego względu, że nie ma możliwości korzystania z 
pomieszczenia na miejscu to są one wypożyczane za kaucją. 

Mówiłem, żeby rozważyć problem lokalowy biblioteki, który z kolei rozwiąże problemy lokalowe Domu Kultury. Ilość 
wydawanych pieniędzy na księgozbiory ma wpływ na czytelnictwo. Internet służy bardziej do wyszukiwania informacji 
encyklopedycznych, ale literaturę piękną czyta się książki. Trzeba się zastanowić co chcemy osiągnąć, żeby 
przyszłościowo zabezpieczyć teren pod nasze działania. Prosiłbym, żeby nie stawiać wymogów rozwoju kultury kontra 
czegoś. Wartości kulturalne też są istotne. 

 
Burmistrz Miasta – Ja to wszystko popieram, ludzie powinni czytać, bo to wzbudza wyobraźnię. To jest coś lepszego 
jak film. Mamy podobne zdanie, ale trzeba zrozumieć ważność zadań hierarchię potrzeb, racjonalność. Nie mówię, że 
nie, ale musi przyjść na to czas, gdy miasto będzie na to stać. Ja dziś mówię za 4 lata, ale nie w przyszłym roku ani za 2 
lata. Można opracować koncepcje architektoniczną. Dużo czasu będzie do przemyślenia i opracowania takiej koncepcji 
architektonicznej, takiego rozwiązania  komunikacji działania centrum kultury, żeby dla mieszkańców było 
najwygodniejsze. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Nie prowadźmy takiej światopoglądowej dyskusji, czy trzeba książki czytać, czy nie 
trzeba. Do żadnych wniosków tu nie dojdziemy.  Jest określony fakt, ta biblioteka istnieje, ma określoną ilość 
wypożyczeń, jest określona tendencja tych wypożyczeń. Nie ma gwałtownego wzrostu, nie ma gwałtownego spadku, 
utrzymuje się pewien stały poziom. Czy warunki, które są usprawiedliwiają działanie natychmiastowe, czy działanie 
przyszłościowe. Podzielam ten pogląd, że przydałoby się to pewnie obu placówkom. Biblioteka uzyskałaby 
samodzielność, natomiast Dom Kultury jak by się zastanowić to jest tak: sala wystaw, sala,  o której mówiła radna 
Agnieszka Korajczyk i pomieszczenia dla instruktorów. Właściwie całe I piętro jest zajęte przez bibliotekę. Gdyby te 
pomieszczenia zostały zwolnione, to byłaby większa swoboda działania dla DK. Mnie się podoba ta koncepcja 
przedstawiona przez pana burmistrza, ale mam pytanie, bo dziś kiedy powiemy centrum to brzmi już tak jak coś 
wielkiego i trochę dla mnie odległego. Czy pan burmistrz zastanawiał się nad tą koncepcją i czy może coś bliższego 
powiedzieć.

 
Burmistrz Miasta- Centrum to oznacza, że wszystkie instytucje kultury będą razem. Dom Kultury i Kino jest instytucją 
kultury. Pod potrzeby biblioteki takiej wielkiej budowli nie trzeba budować. Może być ona trochę większa, bo można 
by tam umieścić twórców lokalnych. Dom Kultury nie jest tylko dla dzieci i młodzieży. Myślę, że doszedłby jeszcze 
jeden obiekt, połowę mniejszy jak DK, to by wystarczyło i stanowiłoby centrum. 

 
Radny Grzegorz Kołodziej – Ta koncepcja do mnie trafia, ma sens skomasowanie tego w jednym miejscu. Porobi się 
wjazdy dla osób niepełnosprawnych, parkingi, jakiś łatwy dojazd. Łatwiej to będzie znaleźć, łatwiej z tego korzystać. 
Należałoby podjąć działania, opracować studium, czy choćby wpisać do programu działań burmistrza, żeby nie uciekło, 
nie opóźniało się. Jak się taką koncepcję przyjmie to inwestowanie w lokal dotychczasowy jest trochę na wyrost. 

 
Radny Piotr Jankowski – Mówił pan, żeby nie inwestować w dotychczasowe pomieszczenia, ale nikt tu nie mówił o 
inwestowaniu w ten lokal. W bibliotece są wykonywane remonty bieżące. Tam po prostu jest ciasno. 

 
Burmistrz Miasta – Ja zapraszam pana radnego do biblioteki pedagogicznej. Jeśli pan twierdzi, ze u nas jest ciasno, to 
proszę iść zobaczyć jak wyglądają inne biblioteki. Miasto Gostynin dba o biblioteki i o wszystkie inne instytucje. 
Prowadzimy je dla mieszkańców i wynika to z zadań. Powinna powstać biblioteka powiatowa, bo też mają to w 
zadaniach, w ustawie o samorządzie powiatowym. Gdybyśmy zajrzeli do tych 3000 osób współpracujących z 
biblioteką, to się okaże, ze 1000 jest z spoza terenu. Nie jestem przeciwny, rozbudujmy tu gdzie jest Dom Kultury, 
twórzmy Centrum Kultury, bo myślę, że jest to dobre rozwiązanie. W kulturze mogą działać instytucje społeczne, ale 
też trzeba im zrobić miejsce do tego, żeby mogli działać. 

 
Radny Andrzej Robacki – Należy zgłosić ten temat jako wniosek formalny, przegłosować go, skierować do prac 
komisji, aby przystąpić do opracowania jakiejś koncepcji Centrum Kultury.

 
Radny Czesław Jaśkiewicz- Ja słyszę często, że kultura fizyczna została wyposażona we wszystkie obiekty, ale brakuje 



bieżni, skoczni. Rozwój sportu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych też jest kiepski. W tej dziedzinie nic się nie 
dzieje. Może wynika to z braku zaangażowania nauczycieli. Teraz lekcja WF ogranicza się w wielu przypadkach do 
rzucenia piłki na salę. Popieram koncepcję pana burmistrza.

 
Radny Piotr Jankowski – Cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy jednego zdania. Może źle się wypowiedziałem, ale nie 
oczekiwałem radykalnych działań, w ciągu najbliższego roku. Zgadzam się, że w bibliotece nie są warunki tragiczne. 
Mamy bibliotekę i nie jest to chwila wymagająca radykalnych działań. Chodziło mi o podjęcie działań przyszłościowo. 
Cieszy mnie, że pan burmistrz powiedział, że za 4 lata podejmiemy budowę centrum kultury. Jestem zadowolony.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Poproszę, aby pan radny Robacki jeszcze raz ten wniosek przypomniał, bo go 
przegłosujemy.

 
WNIOSEK

Radny Andrzej Robacki – Przystąpienie do prac nad opracowaniem koncepcji  architektonicznej Centrum Kultury w 
Gostyninie.

 
Za wnioskiem opowiedziało się 17 radnych – jednogłośnie.

 
Wniosek przyjęty

 

 
Do Punktu 6

Podstawowe założenia gospodarcze  do projektu budżetu na 2005 rok.

 
Burmistrz Miasta – Założenia gospodarcze zostały przyjęte na podstawie programu działań burmistrza miasta 
Gostynina na lata 2003 – 2007 i wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2007 przyjętych uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 28 marca 2003 roku z kolejnymi zmianami.

W dziale transport – przewiduje się środki na ulice i chodniki gminne. Priorytetem jest „mała obwodnica” Łącząca ul. 
Jana Pawła z ul. Zamkowa. Proponujemy, by była to inwestycja wspólna z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale gospodarka mieszkaniowa przewiduje się budowę 2 budynków mieszkalnych , socjalnych o łącznej liczbie 32 
mieszkań – I etap. Złożono wniosek w ramach programu pilotażowego o udzielenie dotacji na realizację zadania. 
Następnie będzie realizowana II etap termomodernizacji. W ramach tego zadania termomodernizacją będzie objęty 
budynek tzw. Belweder na Kruku i budynek Wojska Polskiego 39 ( to jest budynek po MZGM). Planujemy dokonać 
modernizacji dachów na termodernizowanych wcześniej 10 budynkach komunalnych. to zadanie ma być zakończone 
do 30 czerwca 2005 roku.

W dziale administracja publiczna pozostaje do zakończenia remont kapitalny oficyny ratusza.

W dziale oświata i wychowanie planuje się wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w 
ramach pomocy finansowej MENiS. Na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i na Przedszkolu nr 2  wykonana zostanie 
termomodernizacja.

W dziale gospodarka komunalna, oświetlenie ulic i dróg planuje się wykonać oświetlenie uliczne ulic bocznych od ul. 
Targowej oraz oświetlenie ulicy Mazowieckiej.

W dziale gospodarka komunalna pozostała działalność będzie budowana kanalizacja deszczowa w ul. 
Marcinkowskiego, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w zależności od potrzeb w nowoprojektowanych ulicach. 
Zadanie to będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Planuje się też wykonanie prac modernizacyjnych 
na oczyszczalni ścieków.

PK planuje też budowę kanalizacji sanitarnej II etap ulicy Targowej. Do rozważenia jest kontynuacja garaży na ulicy 
Ozdowskiego oraz estetyzacja Placu Wolności.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykona modernizacje sieci ciepłowniczej ulic Wojska Polskiego, Bema.



W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonany będzie w ramach termomodernizacji  remont Domu 
Kultury oraz kontynuowana będzie inwestycja pn. Zamek.

W dziale kultura fizyczna i sport rozpoczniemy budowę kompleksu turystyczno – rekreacyjnego i zakładu geotermii 
przy ul. Bagnistej. Na początek przygotowanie dokumentacji kompletnej. Żeby państwa nie zdziwiło, kiedy nasz 
projekt zostanie zaakceptowany, bo wtedy jest możliwość uzyskania środków pomocowych tzw. pomostówki w 
wysokości 500 tysięcy złotych z karencją półtora roku.

 
WNIOSEK

Radny Andrzej Robacki – Zgłaszam wniosek formalny, aby wprowadzić do planu budżetu na 2005 rok  opracowanie 
dokumentacji na renowację czy modernizację bieżni na stadionie. Nie muszę chyba specjalnie uzasadniać tego mojego 
wniosku, gdyż wszyscy widzimy w jakim stanie jest ta bieżnia. Wiemy że jest ona nie wykorzystywana ze względu na 
jej stan techniczny.

 

 Za wnioskiem opowiedziało się 16 radnych – jednogłośnie.

Wniosek przyjęto

 
Radny Paweł Kijek – Na komisji Rozwoju Gospodarczego była omawiana sprawa, którą pan burmistrz przyjął 
pozytywnie – sprawa dotyczy ulicy Marcinkowskiego. Chodziło o oświetlenie i wyrównanie drogi, której w ogóle w tej 
chwili nie ma. Na komisji była również mowa o doświetleniu ul. Przemysłowej.

 
Burmistrz Miasta –  Oświetlenie  na ulicy Marcinkowskiego jest zaplanowane w wieloletnim planie inwestycyjnym na 
2006 rok. Jeśli będzie trochę więcej pieniędzy w drogach to obiecuję, że oświetlenie ul. Marcinkowskiego wykonamy 
wcześniej. Ja chciałbym wszystkim mieszkańcom zrobić to co oni chcą, ale są zadania ważne i bardziej ważne. Teraz 
właściwie mieszkańcy mają komfort. Jak ja sobie przypomnę moją ulicę, na której mieszkam, to oświetlenia i 
nawierzchni asfaltowej nie było 30 lat. Dzisiaj ludzie nie czekają tak długo. Ta ulica,  o której pan radny mówi  jest do 
zrobienia. Jest tam jeszcze do skończenia kanalizacja deszczowa i dlatego nie można na razie tam wysypać nawet 
tłuczniem. Najpierw trzeba dokończyć kanalizacje, zrobić odpływ i poprawimy przejezdność. Chociaż nie mam nic już 
środków na drogi. Dużo jest zrobione robotami publicznymi,  dlatego przy tak małych pieniądzach, tak dużo zostało 
zrobione. Teraz pod koniec roku  nawet dla robót publicznych nie mam materiałów typu kostka itp. Deklaruję, że jeżeli 
tylko środków wystarczy to na pewno to zrobimy. 

 
Radny Jacek Piotrowicz – Mam 2 propozycje do założeń przyszłego budżetu. Pierwsza z nich jest zbieżna z propozycją 
radnego Robackiego, chodzi o połączenie inwestycji na stadionie z boiskami sportowymi. Chodzi o boiska szkolne przy 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Są nowoczesne nawierzchnie sztuczne poliuretanowe, czy polipropylenowe i jest 
to zupełnie inna jakość w porównaniu z  asfaltem. To nie jest duża kwota, jak na któryś tam z kolei budżet. Nie mówię, 
że musi to być w przyszłym roku. W gimnazjum nr 2 są łazienki w tragicznym stanie. Niektóre z nich  pozamykano ze 
względu na stan urządzeń, które tam są.  Na 3 budynki jest 9 łazienek , z których część jest zamknięta. Te zadania 
należy zaplanować na rok 2005.

 

 
Radny Włodzimierz Stefaniak – Chciałbym poprzeć moich przedmówców, pana Robackiego i pana Piotrowicza. Żeby 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przynosił dochody, to musi być baza sportowa.  Musi być bieżnia, muszą być 2-3 boiska i 
wtedy dopiero ten obiekt zacznie przynosić dochody. 

 
Burmistrz Miasta – Jestem za tym, żeby zrobić nowoczesną bieżnię. Niewielu jest takich, którzy nie są za 
nowoczesnością. Można spróbować zrobić dokumentację uproszczoną, ale też trzeba poczekać. Proszę mi wierzyć, że 
chodniki i te rzeczy, które dotyczą na co dzień mieszkańców, to trzeba zrobić. Sprawy, które mogłyby troszeczkę 
poczekać to muszą poczekać. Realizujmy ten cel jaki sobie wytyczyliśmy, aktywizacji gospodarczej na wiele 
dzisięcioleci. Idźmy w tym kierunku i obyśmy zdążyli. To nie jest tanie gdyby to dziś kosztowało 200-300 tysięcy to 
moglibyśmy dziś powiedzieć tak. Jestem za. Ale to będzie kosztować, nie wiem, może 2 miliony. W Spale powiedzieli 
mi, że może to kosztować od 1.5 do 2 milionów. To są duże pieniądze. 



Co do obiektu OSiR to miastu tak na prawdę nie zależy, żeby robić pieniądze. Obiekt jest przede wszystkim dla 
mieszkańców. 

 
Radny Marek Kiełczewski – Ja z uporem maniaka będę prosił o przewidzenie środków na wykonanie nawierzchni w 
osiedlu Kruk. Przede wszystkim chodniki, które są wokół modernizowanych bloków. 

 
Burmistrz Miasta – To co ja powiedziałem na temat założeń gospodarczych, to jest w wielkim skrócie. Należy 
przeznaczyć większe pieniądze na drogi i ich nie kierować, bo ja stoję przed dylematem. Jeśli się wpisało 50 tysięcy na 
drogę powiatowa Wojska Polskiego, to ja mam związane ręce. W latach poprzednich pisało się ogólnie na drogi i ulice. 
Wtedy według potrzeb można przewidzieć Kruk.

 
Radny Andrzej Robacki – Chciałem sprecyzować ten wniosek, bo pan burmistrz tu inaczej interpretuje. Nawierzchnia 
na OSiR  będzie służyła naszym dzieciom, z naszych szkół. To nie jest wcale taka droga inwestycja, a przy tym można 
uzyskać środki z Unii Europejskiej. Ta bieżnia jest szerokości  4 metrów,  o długości 300 metrów, 6 – cio torowa. 
Myślę, że będzie nas stać, w przyszłym roku na wykonanie dokumentacji z której wynikną faktyczne koszty. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Oprócz bieżni są tam 2 skocznie i 1 rzutnia. Myślę panie burmistrzu 
żeby zacząć od czegoś małego, na przykład zrobić rozbieg do skoczni, do skoku w dal i do trójskoku. To jest raptem ze 
30- 40 metrów pasa, który ma szerokości około 1,5 metra. Popieram pomysł, ale może by popatrzeć na ten stadion 
trochę szerzej, bo to się nie ogranicza tylko do bieżni. Nasz stadion stał się trochę stadionem piłkarskim, a gdybyśmy 
zaczęli coś robić w innym kierunku to byłoby to też zgodne z programem aktywizacji. Nie bardzo rozumię sens 
istnienia  na tym terenie zespołu kontenerów. Należałoby rozważyć, czy ich nie zlikwidować. Urody on temu 
kompleksowi nie przydaje. Natomiast zwolnione miejsce można by przeznaczyć na urządzenie jeszcze jednego boiska.

 
Radny Jacek Piotrowicz – mam propozycję, żeby wniosek pana radnego Robackiego połączyć z moim. Koncepcja 
może być jedna. Chciałbym, aby pan burmistrz ustosunkował się do remontu łazienek w Gimnazjum nr 2.

 

 
Radny Andrzej Robacki – Tak ja się zgadzam, żeby to wszystko połączyć i głosować jako jeden wniosek.

 
Burmistrz Miasta – Szkoły mają środki na bieżące remonty. Należało coś zrobić, a w żaden sposób nie dopuścić do 
zamknięcia. To jest wybieg kierownictwa szkoły. Teraz skorzystamy z formy dopłaty z MENiS.  Nie wiem, czy 
dostaniemy w przyszłym roku i na SP 1 i na G 2. To poczeka. Trzeba naprawiać a nie zamykać. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Rozumiem, że odpowiedź pana burmistrza w tym temacie jest pozytywna.

Burmistrz Miasta – Tak pozytywna.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Został zgłoszony jeden wniosek, który  później poszerzono. Głosujemy wniosek, o to 
aby rozpocząć działania zmierzające do zmiany nawierzchni żużlowej na bieżniach i rozbiegach do skoczni na OSiR. 
oraz wymiany nawierzchni asfaltowych boisk szkolnych na nowocześniejsze.

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

 
Wniosek przyjęto.

 



D o    p u n k t u   7

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

 
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz-  Do projektu uchwały chcemy państwu zaproponować autopoprawkę, 
którą omówię w dalszej części. Proponujemy zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 59.000 złotych. Te środki 
pochodzą z dotacji celowych. Kwota 53.000 złotych jest skierowana na pomoc społeczną – dotyczy wypłaty zasiłków 
okresowych pomocy społecznej i również 6.000 złotych z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Miejskiej na zakup 
księgozbioru. W poprzednich latach biblioteka bezpośrednio otrzymywała księgozbiór w postaci rzeczowej z Biblioteki 
Wojewódzkiej. W tym roku Ministerstwo skierowało do nas dotację i te środki będą przez nas wykorzystywane w 
wyniku zawartego porozumienia. Proponujemy zwiększyć wydatki  o kwotę 363.000 złotych. Ta autopoprawka dotyczy 
gospodarki gruntami i nieruchomościami ponieważ wczoraj braliśmy udział w sprzedaży komorniczej nieruchomości 
po byłym Budopolu. Ta nieruchomość została wylicytowana za kwotę 295.000 złotych. Natomiast 9.000 złotych 
proponujemy przeznaczyć na wykup gruntu pod drogę w Kraśnicy. Jest to na podstawie wyceny i porozumienia z 
właścicielem gruntu. To jest ta główna autopoprawka, która wynosi 304.000 złotych. W związku z tym proponujemy 
zmniejszyć plan rozchodów budżetowych o kwotę 304.000 złotych. One dotyczą zmniejszenia planu w spłatach 
pożyczki na gazyfikację przewodową miasta, z uwagi na to, że otrzymaliśmy częściowe umorzenie tej pożyczki. 

 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

 
Burmistrz Miasta – Wczoraj ostro licytowaliśmy w sprzedaży komorniczej. Kupiliśmy nieruchomość zabudowaną  o 
powierzchni 3.935 metrów kw. Nieruchomość jest  zabudowana halą przemysłową plus media, to jest teren uzbrojony. 
Co prawda zdewastowany, ale pod nasze potrzeby funkcjonalność tych hal będzie wystarczająca.  Pierwsza hala  została 
wylicytowana za 150.000 złotych , właściwie jest to hala na której nam najbardziej zależało. Ona jest położona miedzy 
ulicami: Bierzewicką i Płocką.  Byli kontrahenci, którzy licytowali się do bólu. Druga nieruchomość o powierzchni 
10.007 metrów kw. zabudowana halą przemysłową oraz akumulatorowni i pomieszczeniami garażowymi została 
wylicytowana na kwotę 100. 000 złotych. Trzecia działka o powierzchni 6.615 metrów kw. też zabudowana halą 
przemysłową została wylicytowana na kwotę 45.000 złotych. Jest ona położona pomiędzy Ziejkową i Bierzewicką. 
Średnia za 1 metr kwadratowy ze wszystkich trzech hal wyniosła 14,35 złotych. Nie jest to drogo. Wyszło to 10 razy 
więcej niż wtedy, kiedy  ja złożyłem sprzeciw do Sądu Gospodarczego, który nie uznał naszych racji, poszło to dalej do 
Sądu Najwyższego, który uznał nasza rację. Myślę, że w ciągu 2 lat całość zagospodarujemy. Jeśli zlikwidujemy te dwa 
istniejące bazary to tu natychmiast zrobi się miejsce handlowe. Według mojej oceny nie potrzebne są drzwi, tylko 
wnęki, boksy. Zagospodarujemy niewielkim nakładem, tam jest teren utwardzony. Trzeba będzie powołać spółkę, czy 
zakład budżetowy. Myślę, że to dobry pomysł. 

Wcześniej, kiedy Budopol był dzielony przez syndyka weszliśmy w posiadanie dróg. Te powierzchnie są dużo większe 
jak by doliczyć drogi, które już tam mamy. 

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

 
UCHWAŁA NR  131/XX/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta Gostynina na lata 
2003-2007.

 
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz-  Ten projekt uchwały dotyczy zmiany przed momentem podjętej 
uchwały o wprowadzonych zmianach do budżetu. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększamy środki  z 
kwoty 1.258.000 złotych  na kwotę 1.562.000 złotych. To dotyczy zakupu tej nieruchomości po Budopolu.

 



Przewodniczący Rady Miejskiej – Ten projekt nie był opiniowany przez komisje ponieważ dziś  został wprowadzony 
pod obrady sesji.

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

 
UCHWAŁA NR  132/XX/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

 
Burmistrz Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.

Na początek chcemy wykorzystać około 17- 20 ha. Granica moich gruntów jest na rowie. Jak będzie potrzeba to mogę 
skrawek dać. Ja nie jestem zainteresowany sprzedażą  moich gruntów. Jak byłaby konieczność to tak. Ja  to rozumiem, 
kocham to miasto, tu żyję i zawsze pomogę. 

Druga rzecz to jest poprawienie funkcjonalności komunikacji w kierunku zachodnim – Włocławek, Krośniewice.  To 
jest ta „mała obwodnica”, jak żeśmy umownie nazwali. Wtedy będziemy mieli rynek wolny. Możemy zrobić z niego 
„cukiereczek”. Obwodnica ma już lokalizacje i około kwietnia  czy maja  zostanie rozpoczęta, a zakończona na 
początku 2006 roku. Na początku przyszłego roku przygotujemy dokumentację, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
wprowadzimy do Mazowieckiego Zarządu Dróg. To studium uwarunkowań należy poprawić do planu przestrzennego 
miasta. 

 
Radny Włodzimierz Stefaniak – Jaką długość będzie miała mała obwodnica?

 
Burmistrz Miasta – Około 900 metrów. Teren też nie jest taki sprzyjający. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna

 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

 
UCHWAŁA  NR 133/XX/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 
Burmistrz Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.

 
Burmistrz Miasta – Zaproponowane stawki, są to stawki, które do tej pory pobieraliśmy. Dla informacji powiem, że jest 
to 2- 2,5 tysiąca rocznie.

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna



 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

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

 
UCHWAŁA  NR 134/XX/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – W paragrafie 1 projektu uchwały jest przewidziany 3 osobowy skład tej komisji. 
Moja intencja jest taka, żeby ta komisja została w dotychczasowym składzie. Rozumiem, że jest zgoda państwa 
radnych.

Na przewodniczącego tej komisji zgłaszam radnego Zbigniewa Jakubaszka, na członka komisji zgłaszam radnego Jacka 
Piotrowicza.  Na dzisiejszej sesji nie ma pana radnego Kozubskiego więc myślę, że należy zgłosić jeszcze jedną 
kandydaturę. 

Czy są inne propozycje?

 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czy pan radny Jakubaszek wyraża zgodę na kandydowanie?

 
Radny Zbigniew Jakubaszek – Wyrażam zgodę

 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czy pan radny Piotrowicz wyraża zgodę na kandydowanie?

 
Radny Jacek Piotrowicz – Wyrażam zgodę

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o zgłoszenie przynajmniej jednej kandydatury.

 
Radny Andrzej Robaki – Zgłaszam radnego Piotra Jankowskiego

 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czy pan radny Piotr Jankowski wyraża zgodę na kandydowanie?

 
Radny Piotr Jankowski – Wyrażam zgodę i chciałbym zgłosić kandydaturę radnej Jolanty Syski – Szymczak

Przewodniczący Rady Miejskiej - Czy pani radna Jolanta Syska – Szymczak  wyraża zgodę?

 
Radna Jolanta Syska – Szymczak – wyrażam zgodę.

 
Za kandydaturą radnego Jakubaszka głosowało 15 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący.

 
Radny Jakubaszek został wybrany przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 



 
Za kandydaturą radnego Piotrowicza głosowało 15 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący.

 
Radny Piotrowicz został wybrany członkiem  Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 
Za kandydaturą radnego Jankowskiego  głosowało 6 radnych, 1 głos przeciw, 7 głosów wstrzymujących.

 
Za kandydaturą radnej Syski - Szymczak głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 3 głosy wstrzymujące.

 
Radna Jolanta Syska – Szymczak została wybrana na członka Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

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

 
UCHWAŁA  NR 135/XX/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, złożonych do 30 
kwietnia 2004 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wszyscy z państwa radnych zapoznali się z informacją, którą przygotowałem.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w Gostyninie na temat przesłanych oświadczeń 
radnych przesłanych do Urzędu – stanowi załącznik do protokołu.

 
Za przyjęciem przedstawionej informacji opowiedziało się 16 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

 
Informacja została przyjęta.
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 
Burmistrz Miasta odczytał 2 odpowiedzi na interpelacje radnego Piotra Jankowskiego – załącznik do protokołu.

 
Odpowiedź na zapytanie radnej A. Korajczyk.

Jeśli chodzi o wymianę chodnika przy al. Popiełuszki., to zadanie musi być realizowane wspólnie. Rozmawiamy na ten 
temat z panem starostą. Trudno się rozmawia, ale myślę, że coś się uda wynegocjować.

Co do drobnych pieniążków na basenie, to zwrócę uwagę, żeby panie zostawiły większą rezerwę pieniędzy. Panie 
pewnie się boją zostawiać więcej, ale będą musiały sobie nawzajem przekazywać.

 
Odpowiedź na zapytanie radnego P. Kijka.

Ja już trochę wcześniej podjąłem decyzję i od poniedziałku basen będzie czynny od godziny 8.00. W tych 



wcześniejszych godzinach korzysta z basenu około 10 osób. Nie wiem, czy nie trzeba będzie przemyśleć, żeby basen 
był zamknięty 1 dzień w tygodniu. Wtedy byłaby potrzeba mniejszego zatrudnienia.  Basen jest czynny cały tydzień, 
trzeba pracownikom oddawać dni wolne. Przepis mówi, że po każdym przepracowanym dniu, każdy pracownik w 
Polsce ma prawo do 11 godzin wypoczynku. To jest zasada nadrzędna, tego nie można przekroczyć. 

Podczas urządzania ulicy Małkowskiego pan Kryska nie pozwolił na dalsze prowadzenie prac i żądał  zmiany przebiegu 
drogi na wysokości jego nieruchomości, gdyż przebiega ona zbyt blisko jego budynku. 

 
Odpowiedź na zapytanie radnego W. Stefaniaka.

Droga jest komunalna i pobieramy opłatę targową. Być może przygotuję w tym temacie projekt uchwały. Chodzi mi tu 
o naszych kupców. Na św. Jakuba jak i na wszystkich świętych kupcy z zewnątrz kupują, koczują  często po 2 – 3 dni, 
nie dopuszczając naszych kupców. Proszę mi wierzyć, że 80% tych kupców to są ludzie z zewnątrz. Z Włocławka, z 
Łodzi, z różnych stron Polski. Są tacy, co tylko z tego żyją. Nasi później przychodzą i się skarżą. 

 
Odpowiedź na zapytanie radnego S. Ciarki.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zajmowanych pod działalność gospodarczą zmniejszyły się 1.028.405 zł. 
Państwo zmniejszyliście jeszcze  podatek od środków transportowych i razem to stanowi kwotę 1.180839 zł. O tyle 
będzie mniejszy dochód do budżetu 2004 roku. Podczas uchwalania nowego budżetu na 2005 rok proszę się mocno nad 
tym zastanowić, z uwagi na fakt utrzymywania basenu, który będzie kosztował około 95 tysięcy złotych miesięcznie. Są 
tam wysokie koszty energii i środków chemicznych. 

 W związku z obniżeniem podatków ani jeden przedsiębiorca nie przyszedł do miasta, jedynie trochę się zlikwidowało.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej podatek od nieruchomości jest marginesem dla przedsiębiorców.

Mała obwodnica dla Gostynina jest konieczna. Przy okazji załatwi nam to dojazd do geotermii.

 
Odpowiedź na zapytanie radnego A. Górskiego.

Trzeba to wszystko posprawdzać, bo osoba niepełnosprawna ma określone inwalidztwo orzeczenie  przez komisję 
lekarską. Musimy na to znaleźć wykładnie. My uważaliśmy, ze to jest osoba, która sama nie może być na basenie. 
Spróbujemy to wyjaśnić.

 
Odpowiedź na zapytanie G. Kołodzieja.

Całkowity koszt pływalni wyniósł 10.600.000 zł. 

Zainteresujemy się budową chodnika przy ulicy Ozdowskiego. Trzeba przeznaczyć trochę więcej środków na drogi i 
zrobi się co możliwe.

Próg zwalniający na drodze do osiedla Zalesie naprawimy.

 
Odpowiedź na zapytanie radnego A. Robackiego.

Za basen jest opłata i podatek VAT jest wartością dodaną. Dla Urzędu jest to koszt. VAT jest wartością dodaną, VAT jest 
obowiązkowy i wynika z przepisów. Jeśli byłaby to cena to co innego. Myślę, że jest wszystko w porządku. Prawnicy 
wypowiedzieli się w tej sprawie.

 
Odpowiedź na zapytanie radnej A. Krawieckiej.

Nie ma możliwości przestawienia pojemników do segregacji z ul. Kutnowskiej lub Zakładowej na inne miejsce na tym 
osiedlu. Wszystkie nieruchomości są prywatne, jedynie pojemniki mogą być zabrane na inne osiedle, co pozbawi 
mieszkańców dalszej segregacji odpadów. Należy złapać ludzi, którzy podrzucają śmieci.  Każdy by chciał segregatory, 
tylko nie u siebie.

 
Radny Jacek Piotrowicz – Mam krótką uwagę  do pytania radnego Ciarki i odpowiedzi pana burmistrza, dotyczącej 
propozycji zaproponowanej przez Radę w sprawie obniżenia podatków. Maksymalnie ustawa dopuszcza ten podatek na 
wysokości 17.30 zł, a my zrobiliśmy 16.00 zł.  Niższe podatki płacone są rzetelniej. Maksymalne stawki są dla 



Warszawy, Poznania, Gdańska itd. Intencją obniżenia podatków  przez Porozumienie była pomoc naszym handlowcom, 
i to wszystko. Ja nie dopatrywałem się, że jak obniżymy podatek to nagle firmy zaczną powstawać jak grzyby po 
deszczu. Na to, żeby powstawały nowe inwestycje składa się szereg rzeczy. 

 
Burmistrz Miasta – Ja podałem kwotę jaką miasto straciło z tego tytułu. Ja 20 lat prowadziłem firmę i żaden komornik 
mnie nie ścigał. To był dla mnie margines. Co to za przedsiębiorca, który nie płaci tego podatku. To są drobne opłaty. 
Jeśli on prowadzi drobną, objazdową działalność, to wcale nie wchodzi w ten podatek. Są zawody i działalność 
gospodarcza, która nie podlega temu podatkowi. Nie wolno uprzywilejowywać żadnych grup społecznych, dlatego, że 
to są pieniądze mieszkańców. Czegoś mieszkańców pozbawiliśmy. Ile za to można było zrobić. To jest budżet 
mieszkańców. Nie może tam być. Dochody są potrzebne, żeby realizować konieczne potrzeby mieszkańców. 

 
Radny Jacek Piotrowicz – Miasto nasze pod względem opłat podatku od nieruchomości, czy wody i ścieków jest 
miastem drogim. Ścieki mamy najdroższe w Polsce. To jest fakt i nie można z tym dyskutować. Mamy 6 złotych, gdzie 
w Warszawie jest 6,60 złotych. To jest błędna teza, że wysokie podatki mają wpływ na działalność ekonomiczną. Mają i 
pan Burmistrz i pan Ciarka dobrze o tym wie. Mieliśmy licytacje komornicze w Gostyninie. Upadek tych firm nastąpił 
przez to, że nie zapłaciły podatku od nieruchomości.  

 
Burmistrz Miasta – Skrajne przypadki można umorzyć. Jest ustawa o pomocy publicznej, która zezwala na umorzenia. 
Nie jest tak, że komornik ściga, czy robi licytacje z tytułu podatku od nieruchomości. To są podatki innego rodzaju. To 
są podatki dochodowe, VAT, CIT i wszystkie inne. Przecież te firmy oprócz tego, że płacą podatek, to nam dokładają do 
Dni Gostynina. Czy to jest dla nich obciążenie? My z czegoś musimy  żyć, my musimy to miasto z czegoś utrzymywać. 
Musimy realizować swoje zadania ustawowe. 
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Sprawy różne.

 
Radny Piotr Jankowski -  Na rogu ulic Mickiewicza i Bema nie pali się latarnia. 

 
Radny Paweł Kijek – Czy zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ulicy Marcinkowskiego w sprawie 
przyłącza gazowego. Pan Burmistrz się zobowiązał zorganizować takie spotkanie z udziałem przedstawicieli gazowni 
łódzkiej.

Na posesji przy basenie ( po panu Marku Maleckim) cały czas świeci się światło. Czy to my jako miasto za to płacimy?  
Jeśli to nie jest prywatna posesja, a jest to miasta, to kto płaci za  światło? 

 
Burmistrz Miasta – Ja zgodziłem się na użyczenie posesji panu Maleckiemu. Jak najdłużej niech tak będzie. Dopóki nie 
będziemy tego wykorzystywać, to niech się pan Malecki opiekuje, bo zaraz byłoby zdewastowane. Wyraziłem też 
zgodę, żeby tam mieszkał ktoś z Domu Dziecka. Jest to ktoś porządny. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy w uchwale o opłatach za basen nie powinien być dopisany ten VAT, jeśli już ma 
tak zostać?  Mi się wydaje, że uchwała jest publiczna i  czytają mieszkańcy miasta. Ma napisane 2 złote, idzie na basen, 
a tam mówią 2,21 zł. Intencją nas radnych było głosowanie za ceną końcową

 
Burmistrz Miasta – Jest to zgodne z prawem

 
Radca Prawny – Państwo nie uchwalili cen, tylko opłaty. Gdyby to była cena to faktycznie VAT musiałby być. Na razie 
jest 7 % VAT, ale niebawem może się okazać, że będzie on wynosił 22%. Na pewno nie jest to uchwała czytelna. Jestem 
za tym, że Gmina musi odprowadzić ten VAT i raczej należy go doliczać. 



 
Burmistrz Miasta – Kiedy rozpoczynaliśmy budowę pływalni, to VAT wynosił 7%. Zostało do zapłacenia sporo 
milionów, kiedy wprowadzono VAT 22%. Jaką mieliśmy możliwość nie zapłacenia. Wszyscy, którzy nie chcą wypłacić 
przedsiębiorcom VAT 22 % już znajdują się w sądzie. Są już w tym temacie pierwsze rozstrzygnięcia   i 
przedsiębiorstwa wygrywają. VAT jest wartością dodaną. W kontrakcie może być cena netto, a VAT i tak będzie 
doliczony. Wszelkiego rodzaju dzierżawy, sprzedaże są już opodatkowane podatkiem VAT. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Mieszkaniec, który czyta uchwałę nie wie tego. Dlatego powinien  być dopisany w 
uchwale zapis „ plus należny podatek VAT” Uważam, że uchwała jest gdzieś na basenie wywieszona i jest ona 
wykładnią prawną. Tak jak opłaty targowe.

Jaka jest proporcja kosztowa basenu? Jaką część stanowią koszty osobowe, a jaką część stanowią koszty rzeczowe?  
Temat kosztów utrzymania basenu pewnie będzie nam się tu często przewijał i dobrze by było, gdybyśmy jakąś wiedzę 
na ten temat  nabyli. Z tego co pan burmistrz powiedział 95.000 złotych to jest dużo. Pewnie nas czeka nie odległe 
wdrażanie programu oszczędnościowego. Już pierwsze propozycje padły, żeby zrobić jeden dzień wolny. Żebyśmy 
wiedzieli ewentualnie w jakim obszarze te oszczędności czynić.

 
Burmistrz Miasta – Te 95.000 złotych, to jest to założenie specjalisty, pana profesora Sokołowskiego. Powiedział też, że 
miasto dołoży 600.000 złotych. Takie łatwe szachowanie wysokością opłaty za basen. Każda złotówka, to jest 10.000zł. 
miesięcznie. Publicznie mieszkańcy się śmieją z takich niskich cen.

 
Radny Arkadiusz Górski – Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie poprosił radnego Arkadiusza 
Górskiego, żeby przekazał panu burmistrzowi podziękowanie za sprawę związaną z akcją „Liść kasztanowca”.

 
Radny Paweł Kijek – Pan burmistrz wprowadza nas w błąd, bo my wcale nie obniżyliśmy biletów dla dorosłych i wcale 
nie obniżyliśmy abonamentu za korzystanie z pływalni miejskiej. Tej stawki nie ruszyliśmy w ogóle. O saunie w ogóle 
nie rozmawialiśmy na sesji.

 
Burmistrz Miasta – Trzeba porównać moją propozycję projektu  uchwały ze stawkami i samą uchwałę. Pan 
Królikowski zaproponował zmiany i ja się zgodziłem. 

 

 
D o   p u n k t u  15.

Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Rady – zamykam obrady XX Sesji Rady Miejskiej.

 

 

 
Spisały:

M. Sandecka

E. Cierpikowska

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Reder


	Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

