
P R O T O K Ó Ł  NR XXXII/2009

z posiedzenia XXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 27  maja 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1200.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXXII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza  Śniecikowskiego,  Panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrz,  panią  Wiesławę 
Pilichowicz Pełnomocnika ds. Finansowych, panią Bożenę Sokołowską Skarbnika Miejskiego, 
witam  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Urszulę  Leśniak  –  Jaworską  Prokurator 
Prokuratury  Rejonowej  w  Gostyninie,  pana  Dariusza  Mikulskiego  Zastępcę  Komendy 
Powiatowej  Policji  w  Gostyninie,  pana  Sylwestra  Lewandowskiego  Komendanta  Straży 
Miejskiej,  panią  Hannę  Adamską  Naczelnika  Biura  Organizacyjnego  Burmistrza,  witam 
wszystkich radnych, witam mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 9 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo publiczne:

 działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,
 działalność Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,
 działalność Straży Miejskiej w Gostyninie,
 realizacja programu ,,Bezpieczne Miasto”. 

6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 
7. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  204/XXXV/06  z  dnia  31  stycznia 



2006r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta 
Gostynina. 

8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  zabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3 – go Maja 41, oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  działki  3615/2  o  powierzchni  0,1387  ha  na  rzecz  Skarbu 
Państwa –  Sądu  Rejonowego  w Gostyninie  z  przeznaczeniem pod  budowę siedziby 
Sądu.

9. Przyjecie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  –  Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 28 kwietnia 2009 roku do 22 maja 2009 roku - materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?

Radna  Anna  Szczepanowska  –  Ja  w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Kolejowej  z  prośba  o 
wyrównanie nawierzchni, a w szczególności odcinka drogi od ul. Czapskiego do ul. 18 – go 
Stycznia.

Burmistrz Miasta – Droga ta będzie asfaltowana przez firmę Wakoz w ramach za zniszczenia 
jakie dokonała na drogach w mieście podczas budowy dużej obwodnicy. 

D o  p u n k t u  5

Bezpieczeństwo publiczne:

 działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,

Prokurator  Prokuratury  Rejonowej  w  Gostyninie  Urszula  Leśniak  –  Jaworska  – 
Podstawowy wskaźnik  Prokuratury to  ilość  wpływu spraw,  które  należy załatwić  w danym 
roku. Już od wielu lat ukształtował się on na określonym poziomie i te wahania są niewielkie,
i tak  w latach 2005 – 2006 ilość spraw, które wpłynęły do Prokuratury to 1800. W 2007 roku 
nastąpiła zmiana tzn. obniżyła się ilość wpływających spraw, ale ona nie dotyczyła obniżenia 
przestępczości,  a  wynikała  ze  zmian  procedur  rejestrowania  spraw.  Od  połowy 2007  roku 
przestaliśmy w Prokuraturze rejestrować tzw. sprawy rejestrowe tj. pozostały one jedynie



w ewidencji  Policji i wobec tego nastąpiło zmniejszenie wpływu spraw o około 250-300. Ilość 
śledztw jakie wszczynamy porównywalnie za okres pięciu miesięcy roku ubiegłego i bieżącego 
jest mniej więcej ten sam. Zmieniły się natomiast kategorie przestępczości, związane są one
z postępem technicznym, a więc przestępczość komputerowa, wymaga ona pewnej specyfiki 
prowadzenia  postępowań,  musimy  uzyskiwać  informacje  od  operatorów  telefonicznych, 
właścicieli witryn internetowych. Na to aby pewne informacje uzyskać np. związane
z  działalności banków  potrzebna jest zgoda Sądu Okręgowego, gdyż tak jest ukształtowany 
przepis  w  prawie  bankowym,  że  tylko  Sąd  Okręgowy  po  zebraniu  pewnego  materiału 
dowodowego  wskazuje  na  to,  że  istnieje  uzasadnione  przypuszczenie  popełnionego 
przestępstwa  i  decyzje  o  udostępnieniu  informacji  o  właścicielach  kont  bankowych.  Coraz 
więcej  również  pojawia  się  przestępstw  związanych  z  udziałem  czynnika  zagranicznego, 
postępowania w tym zakresie wydłużają się, gdyż uzyskanie pomocy z innych państw to okres 
oczekiwania czasami kilku miesięczny.  Jeżeli chodzi o ilość oskarżonych w tych pierwszych 
pięciu miesiącach to w roku ubiegłym oskarżyliśmy 214 osób, a w roku bieżącym 231, jest to 
wskaźnik porównywalny. Efektywność, to jest ilość skierowanych aktów oskarżenia na każde 
100 spraw, które w Prokuraturze są zarejestrowane, w roku ubiegłym wynosiła ona około 43%, 
a w bieżącym 46%. Jeżeli chodzi o skazanych to nastąpiło zdecydowane obniżenie bo prawie 
dwu krotne a wynika to z tego, że w latach ubiegłych sąd borykał się z pewnymi zaległościami, 
już  od  jakiegoś  czasu  wyszedł  z  tzw.  zaległości  i  sprawy  są  załatwiane  na  bieżąco,  ilość 
osądzonych jest porównywana do ilości oskarżonych, po prostu sprawy skierowane do sądu są 
niezwłocznie  terminowane  i  następnie  osądzone.  W  związku  z  tym,  że  mieliśmy  mniej 
osądzonych to automatycznie spadła nam liczba apelacji. Ale w pierwszych miesiącach tego 
roku mieliśmy więcej zdarzeń, które skutkowały wnioskami o tymczasowe aresztowanie. Jeżeli 
chodzi  o  prace  w  prokuraturze  to  w  roku  ubiegłym  ustabilizowała  się  sytuacja  kadrowa. 
Warunki pracy a w szczególności lokalowe są nie najlepsze, ale zostaną one poprawione dzięki 
współpracy  z  panem burmistrzem.  Działanie  prokuratury  wpisuje  się  w akcję  ,,Bezpieczne 
miasto”,  mamy  nadzieje,  że  swoje  zadania  i  statutowe  i  związane  z  tym  programem 
wypełniamy w sposób, który satysfakcjonuje mieszkańców miasta. 

 działalność Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie Dariusz Mikulski –  przedstawił 
informację odnośnie działalności  Komendy Powiatowej  Policji  w Gostyninie –  materiał  na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy ktoś z państwa ma pytania?

Radna Anna Szczepanowska – Interesuje mnie zjawisko narkomanij, czy w naszym mieście
i  na  terenie  wiosek  ościennych ono się  pogłębia  czy  jest  na  tym samym poziomie.  Jak  to 
wygląda  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach  i  w  średnich?  Drugie  pytanie  dotyczy 
poruszania się  dzieci  na quadach,  czy to  jest  zgodne z  prawem, że poruszają się  nimi po 
drogach?

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie Dariusz Mikulski –  Jeśli chodzi
o wprowadzanie do obrotu narkotyków w szkołach to nie stwierdziliśmy takiego zjawiska, jest 
ono oczywiście monitorowane przez służby prewencyjne.  Jest  to  zjawisko,  które na pewno 
rozszerza się w kraju, jest ono bardzo skryte i trudne do ujawnienia. 
Osoby z Gostynina są bardzo często ujawniane na terenie naszego kraju w innych regionach. 
Odnośnie poruszania się przez nieletnich na quadach to wyjaśniam, że nie mogą. Natomiast 



dorośli mogą się poruszać po drogach stało się to ostatnio bardzo modne.  

 działalność Komendy Straży Miejskiej,

Komendant  Straży  Miejskiej  Sylwester  Lewandowski  –  w  2008  roku  Straż  Miejska, 
wykonując swoje ustawowe obowiązki wykonała około 790 służb patrolowych w tym
193 patrole z policją. Dzięki tym wspólnym patrolom dla SM jest to pewnego rodzaju
obycie z różnymi sytuacjami, ponieważ Straż Miejska może się przypatrzeć jak powinna
wyglądać prawidłowo przeprowadzona interwencja przez służby mundurowe. W 2008 roku
samodzielnie, bądź wspólnie z policją zabezpieczaliśmy 28 miejsc różnego rodzaju zdarzeń, 
zabezpieczaliśmy także 25 imprez i uroczystości. Przekazano różnego rodzaju informacje do 
służb  miejskich  o  ujawnionych  usterkach,  chodzi  tu  głównie  o  takie  usterki  jak  zarwany 
chodnik, dziury w jezdniach, niesprawna kanalizacja, oświetlenie, takich informacji było 117, 
w  tych  sytuacjach  nie  trzeba  było  podejmować  żadnych  sankcji  represyjnych,  wystarczała 
rozmowa bądź pouczenie. W 2008 roku Straż Miejska skierowała 2 wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego i nałożyła w sumie 167 mandatów karnych, głównie za wykroczenia wynikające
z  ustawy  o  prawie  ruchu  drogowym  około  80%.  Za  wykroczenia  w  2008  roku  zostało 
pouczonych 1919 sprawców. Dla potrzeb postępowań przygotowawczych  prowadzonych przez 
Komendę Powiatową Policji  przekazano z monitoringu miejskiego 11 różnego rodzaju nagrań. 
Przekazano  2  notatki  służbowe  do  postępowań  przygotowawczych  prowadzonych  przez 
policję. Przekazano 12 informacji do szkół, dotyczyły one nieletnich, którzy popełnili różnego 
rodzaju  wykroczenia,  tj.  wagary,  palenie  papierosów,  nadużywanie  alkoholu.  Obecnie 
pracujemy w sile 10 strażników miejskich, to jest: komendant, 3 inspektorów, 5 aplikantów,
1 strażnik. Powstało samodzielne stanowisko do kontaktu ze szkołami zajmujące się ekologią, 
stanowisko to objęte jest przez panią aplikant Lachowicz. Rejon miasta został podzielony
na 4 rejony patrolowe.  W roku 2009 przekazano 94 informacje do służb miejskich, podjęliśmy
115 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców. Nałożyliśmy 48 mandatów karnych
a w szczególności ruchu drogowego. Od miesiąca maja bieżącego roku zaczął funkcjonować 
fotoradar i  już odnotowaliśmy 38 wykroczeń z czego 9 zgłosiło się.  Pouczyliśmy przez ten 
okres czasu 135 sprawców różnych wykroczeń,  skierowaliśmy 16 wniosków o ukaranie do 
Sądu  Grodzkiego,  przekazano  12  mandatów  dotyczących  wylegitymowania  nieletnich  w 
związku z popełnionym wykroczeniem, przekazaliśmy 8 nagrań z monitoringu wizyjnego na 
potrzeby  postępowań  przygotowawczych.  W  tym  roku  zabezpieczaliśmy  10  imprez. 
Przeprowadziliśmy  471  różnego  rodzaju  kontroli  posesji,  sklepów,  stoisk  handlowych, 
odnośnie  posiadanych  zezwoleń,  koncesji.  Przy  kontroli  posesji  głównie  skupiliśmy się  na 
problemie  śmieci  i  psów,  tzn.  sprawdzaliśmy  kwity  za  wywóz  nieczystości  i  czy  psy  są 
czipowane. System monitoringu miejskiego będzie w tym roku rozbudowany o dodatkowo 2 
kamery,  a  jak  finanse  pozwolą  to  o  3.  Kamery  będą  firmy Bosch.  W system monitoringu 
miejskiego  włączamy  również  fotoradar.  Zadania,  które  nakłada  na  nas  ustawa  o  straży 
gminnej, prawo miejscowe ustanowione przez Radę Miasta, czy rozporządzenia wykonujemy 
w pełnym zakresie. 

Burmistrz Miasta – Pouczamy raz następnie nakładamy mandat. Nie może być takiej sytuacji, 
że pod siedziba Straży stają samochody nieprawidłowo zaparkowane a policja nakłada mandat. 
Przecież, dochody z mandatów Straży Miejskiej są także dochodami miasta. Miasto wydaje 
duże pieniądze na utrzymanie Straży i od tego ona jest aby reagowała i przynosiła dochody. 

Radny  Krzysztof  Giziński  – Jeżeli  mieszkaniec  posesji  nie  okaże  kwitu  za  wywóz 
nieczystości to jakie Straż Miejska podejmuje działania? Czy obliguje do podpisania umowy, 



czy każe, czy też wzywa do uzupełnienia braku umowy.  

Komendant Straży Miejskiej Sylwester Lewandowski – Nie jest wymagana umowa,
a aktualny kwit za wywóz nieczystości. 

Burmistrz Miasta –  Wskaźnik składowanych śmieci dla Polski został przez unię europejską 
przyjęty w granicach  0,5 kg. dziennie na mieszkańca. Trzeba taki wskaźnik przyjąć, a śmieci 
spalać nie można. A wywozić śmieci na składowisko może tylko samochód specjalistyczny.
W mieście jest także wprowadzona selektywna zbiórka u źródła, dziś już opłaca się segregować 
śmieci. Ten kto segreguje ten ma taniej.     

Radny Zdzisław Tarka – Ja odnośnie segregacji śmieci, na ulicy Czapskiego odbiór miał być 
dwa tygodnie temu, a do dnia dzisiejszego worki nadal stoją.   

Burmistrz Miasta –  Oczywiście zareaguję, ale mieszkańcy także mogą zadzwonić przecież 
numer telefonu jest na workach. 

 realizacja programu ,,Bezpieczne Miasto”. 

Naczelnik Biura Organizacyjnego Burmistrza Hanna Adamska – przedstawiła informację 
odnośnie realizacji programu ,,Bezpieczne Miasto” – materiał na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu. 

Radny Krzysztof Giziński – Ta cena za pobranie próbek piasku z piaskownic do badań, może 
okazać się zaporową dla administratorów, co może doprowadzić do likwidacji tych piaskownic. 
I  pojawi  się  problem,  że  nie  będzie  placów zabaw  dla  dzieci.  W jakich  cyklach  ma  być 
prowadzone to badanie, przecież 12 tysięcy dla administratora to przecież duży koszt. 

Burmistrz Miasta – Od lat naciskamy na porządek, to także ma związek z czipowaniem psów. 
Robimy wszystko aby doprowadzić do tego, aby właściciele psów sprzątali po swoich
pupilach Pojawił się pomysł zastępczy, to znaczy taki aby nakrywać piaskownice plandekami
i raz w roku badać piasek. Pies ma różnego rodzaju wirusy, z którymi żyje.

Radny Czesław Jaśkiewicz  – Szefowa sanepidu mówiła,  że  piasek  w piaskownicy należy 
wymieniać co 3 miesiące. 

Burmistrz  Miasta – Właściciele  psów muszą mieć świadomość tego,  że  po swoich  psach 
należy sprzątać. 

D o  p u n k t u  6

Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Przedstawiony państwu projekt uchwały w sprawie 
zmian, zwiększy budżet miasta na rok 2009 o kwotę 1.492.825 złotych zarówno po stronie 
dochodów jak i po stronie wydatków budżetowych. Pozostała kwota zwiększenia wydatków 
budżetowych to jest kwota 1.506.300 złotych stanowi przeniesienie planu pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu jest głównie wynikiem 



przyznania naszej gminie środków w formie dotacji celowej na budowę dwóch boisk w ramach 
programu moje boisko ,,Orlik” 2012 w kwocie 1.332.000 złotych w dziale Kultura Fizyczna
i  Sport  oraz  zawartych  porozumień  burmistrz  z  gminą  wiejska  i  powiatem  na  realizację 
Programu profilaktyki  raka  szyjki  macicy  na  ogólną kwotę  130.000  złotych  w dziale  851. 
Ponadto budżet zwiększy się o dotację celową w kwocie 4.725 złotych, która została przyznana 
za zwrot podatku akcyzowego w dziale Rolnictwo i Łowiectwo, o dotację celową w kwocie 
11.100  złotych  w  dziale  852  rozdział  Ośrodki  pomocy  społecznej  oraz  zwiększy  się  plan 
budżetu o kwotę 15.000 złotych to jest o środki pochodzące z odsetek na rachunku bieżącym
budżetu  sklasyfikowane  w dziale  750,  które  zostaną przeznaczone  na zakupy inwestycyjne 
Urzędu Miasta.  Jeżeli  chodzi o przeniesienia planu wydatków budżetowych to dotyczą one 
kwoty 1.332.000 złotych z działu 801 Oświata i i Wychowanie do działu 926 Kultura Fizyczna 
i Sport są to środki własne gminy, które zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok na 
realizacje  inwestycji  moje  boisko  ,,Orlik”  2012,  ponieważ  dofinansowania  z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki jak i z Zarządu Województwa Mazowieckiego zabezpieczone zostały
w dziale 926 stąd zachodzi konieczność przeniesienia środków własnych gminy również do 
tego  działu.  Następnie  przeniesienie  dotyczy kwoty  150.000  złotych  z  rozdziału  85195 do 
rozdziału 85149, która to stanowi udział miasta w realizacji programu profilaktyki raka szyjki 
macicy, następnie kwoty 24.000 złotych w dziale 900 Pozostała działalność, którą przenosimy 
na Oczyszczanie miasta i  utrzymanie zieleni miejskiej.  W tym samym dziale kwotę 23.800 
złotych oraz 200 złotych do działu Transport i Łączność. Nastąpiło także przesunięcie w dziale 
700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 300 
złotych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponieważ dokonujemy zmian
w  planie  wydatków  inwestycyjnych  w  związku  z  tym  zmianie  ulega  załącznik  Nr  3a  do 
uchwały Nr  172/XXVIII/08  z  dnia  30.12.2008 roku w sprawie uchwalenia  budżetu  miasta 
Gostynina na rok 2009, w związku z otrzymaniem dotacji celowych również zmianie ulega 
załącznik  Nr  5  do uchwały  z  dnia  30.12.2008 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta 
Gostynina na 2009 rok pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku i w wyniku 
zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ustala się dochody
i wydatki związane z realizacją zadań tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu 
uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Zdzisław Tarka i już nie pojawił się do końca  
obrad.)

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 199/XXXII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. 

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor –  Uchwała z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zasad 
najmu lokali  użytkowych  stanowiących  własność  Gminy  Miasta  Gostynia  określała  zasady 
wynajmu tych lokali, które stanowiły własność Gminy Miasta Gostynina. W paragrafie 4 tej 
uchwały  zostały  wskazane  przypadki,  w  których  mogą  być  oddawane  w  najem  te  lokale. 
Proponujemy by w paragrafie 4 po punkcie 3 dodać punkt 3a, o następującej treści ,,na potrzeby 
urzędów  i  organów  państwowych”.  Projekt  tej  uchwały  wiąże  się  z  prośbą  Prokuratury 
Rejonowej w Gostyninie o pomoc w polepszeniu ich warunków lokalowych.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak  – opinia  pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zasad najmu 
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 200/XXXII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  zabudowanej  
nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  3  –  go  Maja  41,  oznaczonej  
numerem ewidencyjnym działki 3615/2 o powierzchni 0,1387 ha na rzecz Skarbu Państwa –  
Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Wiceburmistrz  Jadwiga  Kaczor  –  Przedstawiany  państwu  projekt  uchwały  w  sprawie 
dokonania darowizny na cel publiczny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Gostyninie przy ul. 3 – go Maja 41, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w  Gostyninie  z  przeznaczeniem  pod  budowę  siedziby  Sądu.  W  tej  sprawie  już  była 
podejmowana uchwała, jednak wystąpiły trudności u notariusza z uwagi na to, że w chwili 
obecnej na tej części  przewidzianej do przekazania znajdują się 3 budynki gospodarcze, które
i tak są przeznaczone do rozbiórki. W związku z tym w zapisie tej uchwały musi się pojawić 
zapis, że jest to nieruchomość zabudowana. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.



Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak  – opinia  pozytywna.

Radna  Anna  Szczepanowska  –  Czy  w  tych  budynkach,  które  mają  zostać  rozebrane 
mieszkańcy mają swoje rzeczy tego typu jak opał czy rowery itp.?

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor – Jest zamiar pobudowania budynku gospodarczego dla tych 
mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w  sprawie  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej 
położonej w Gostyninie przy ul. 3 – go Maja 41, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
3615/2 o powierzchni 0,1387 ha na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gostyninie
z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 201/XXXII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Przyjecie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołu?

Za  przyjęciem  protokołu z  XXXI  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  10  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi zostały udzielone w punkcie 4.

D o  p u n k t u  11

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  Odczytała  zaproszenie  wójta 
Jana Krzewickiego oraz Gminy Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na koncert 
fortepianowy pod hasłem ,,Chopin przyjechał” który odbędzie się w Parku Zabytkowym przy 
szkole w Lucieniu, w dniu 31 maja 2009 roku o godzinie 17:00. 



Chciałabym także z okazji Dnia Samorządowca złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia
i abyśmy dalej podejmowali trafne decyzje.  

D o  p u n k t u  12

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Zamykam obrady XXXII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


