
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV/2009

z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30  czerwca 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1330.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXXIV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, Panią Wiceburmistrz Jadwigę Kaczor, Skarbnika Miasta Panią 
Bożenę Sokołowską, Asystenta Burmistrza ds. Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz wraz 
z  pracownikami  Urzędu,  witam zaproszonych  gości  w  osobach:  Kierownika  Wojewódzkiej 
Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego  Panią  Elżbietę  Ciesielską,  Panią 
Grażynę  Szczerbicką  pielęgniarkę  koordynującą  z  NZOZ  ,,Szkol-Med”,  Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedziba w 
Gorzewie  Pana  Zygmunta  Buraczyńskiego,  Kierownika  Niepublicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  ,,Medicus”  Pana  Tadeusza  Kozubskiego,  Dyrektora  Miejskiego  Zespołu 
Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Pana Michała Łoś, witam przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.
Czy ktoś z Państwa ma uwagi odnośnie porządku? Jeśli nie, to ja proszę o wprowadzenie do 
porządku  posiedzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie  z  dnia  28  marca  2007 roku Nr  45/VI/07  w sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta 
Gostynina.
 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały odnośnie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2007 roku Nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia

 Statutu Miasta Gostynina  głosowało:

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto



Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

 funkcjonowanie  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie,

 funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS
w Gostyninie,

 funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie Miasta Gostynina,
 opieka lekarsko – pielęgniarska w miejskich placówkach oświatowych,
 opieka stomatologiczna w miejskich placówkach oświatowych.

6. Stan zaawansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Termy Gostynińskie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  targowiska  miejskiego 

zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Bagnistej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

marca 2007 roku Nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.
12. Przyjęcie protokołu z XXXII, XXXIII  sesji Rady Miejskiej.
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 –  Odczytał  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 25 maja 2009 roku do 26 czerwca 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?

Radni nie zgłosili pytań.



D o  p u n k t u  5

Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

 funkcjonowanie  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  
Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie,

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Zygmunt 
Buraczyński  – w 2008 roku rozpoczęliśmy nasza  pracę w takim samym zespole  w jakim 
jesteśmy  z  długiem  23,5  miliona  złotych,  rok  kończymy  przy  silnym  wsparciu  Rady 
Społecznej, której członkiem jest pan burmistrz i Samorządu Powiatowego 18,5miliona złotych, 
to  oznacza,  że  ten  dług  który  został  wytworzony  w  latach  poprzednich  i  kredyt  który 
uzyskaliśmy,  będzie  spłacany  przez  kolejne  14  lat,  jest  zdolność  finansowa  firmy  do  jego 
spłacania. Odrębnym zagadnieniem jest czy starcza pieniędzy na te usługi które świadczymy, 
okazuje się, że nie do końca, ponieważ obecna forma organizacyjna musi utrzymywać pewne 
normy związane  z  zatrudnieniem,  z  prowadzeniem tego zakładu i  praktycznie  rzecz  biorąc 
istnieje tylko szczątkowa możliwość zarabiania, poza jedynym źródłem finansowania jakim jest 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Powiedzenie, że ,,tyle możemy zarobić ile jest w normie” w tym 
przypadku jest prawdziwe, bo są kontrakty, konkretna ilość usług jakie mogą być świadczone 
na rzecz mieszkańców regionu i bywa, że udaje się nam wynegocjować zapłacenie za tak zwane 
nadwykonanie. W zeszłym roku wszystkie nadwykonania zostały zapłacone. Zakład inwestując
w  pacjenta,  personel,  zakład,  odzyskał  znaczną  część  pieniędzy.  Uratowaliśmy  oddział 
neurologii z tomografem komputerowym na którego oczekiwanie nie przekracza okres jednego 
tygodnia.  Komplet  lekarzy  z  najwyższymi  kwalifikacjami,  na  tym  oddziale  pracuje  trzech 
dojrzałych  i  wykształconych  byłych  ordynatorów  z  różnych  szpitali,  jest  na  tym  oddziale 
również rehabilitacja.  Jest  kardiologia w pełnym składzie zawodowym wraz z rehabilitacją. 
Ginekologia wraz z położnictwem i neonatologią  z pełną obsadą. Dziecięcy plus rehabilitacja 
gdzie brakuje jednego lekarza. Przy czym, jak będę mówił o brakujących lekarzy to nie dla 
tego, że nie chcą przyjść do tego szpitala, tylko swoje przyjście uzależniają od tego jaka będzie 
forma zarządzania tego zakładu w przyszłości. Dziś najtrudniej zatrudnić lekarza na internę, 
etatowo brakuje aż dwóch, a na pulmonologii jednego. Udało się osiągnąć należyty poziom0 
liczby i odpowiedniej kwalifikacji na chirurgii, przy czy powstały tam nowe zjawiska,
które do tej pory były w zaniku bądź nie występowały, po pierwsze mamy uprawnienia
z zakresu onkologii, już są wykonywane operacje onkologiczne uznawane przez konsultanta 
wojewódzkiego. Udało nam się doprowadzić do stabilizacji i pełnej obsady anestezjologicznej
i nie ma takiej sytuacji, że nie można wykonać operacji bądź jakiegoś zabiegu bo brak jest 
anestezjologa. Jest komplet całodobowy, mamy pełna obsadę lekarską i pielęgniarską. Nasza 
,,perełka”  – rehabilitacja, tu mamy tylko jeden kłopot, a mianowicie brakuje lekarza, ale czas 
oczekiwania na rehabilitację jest od pół roku do półtora, jest to nasze największe zmartwienie. 
Dałoby się ten problem rozstrzygnąć i kadrowo i organizacyjnie, gdyby były inaczej wycenione 
usługi  rehabilitacyjne,  ponieważ rehabilitacja  jest  rodzajem leczenia  sanatoryjnego.  Dobrze, 
byłoby też,  gdyby rehabilitacja  pracowała  do godziny 19:00,  czyli  wydłużenie  o  6  godzin, 
spowodowałoby skrócenie oczekiwania do przynajmniej czterech miesięcy. W związku z tym 
podjęliśmy decyzję o znaczącym rozszerzeniu rehabilitacji ambulatoryjnej, wtedy to znacząca 
część  osób  mogłaby  odbyć  pełną  rehabilitacje  w  godzinach  popołudniowych  i  być  czynna 
zawodowo, bez konieczności przebywania w szpitalu. 
Odnośnie  przychodni  to  nastąpiły  tam następujące  zmiany,  przywróciliśmy z  pełną  obsadą 
laryngologię  i  otolaryngologię,  skrócenie  kolejki  neurologicznej,  przywróciliśmy  dwóch 
ortopedów.  Mamy  pełen  zakres  usług  onkologicznych.  Zmieni  się  rehabilitacja,  zostanie 



rozbudowana na I pietrze. Jest stomatologia, okulistyka, dermatologia, pulmonologa – brakuje 
jednego lekarza. Mam nadzieję, że niedługo powstanie poradnia K, w tym zakresie mamy już 
komplet lekarzy. Gnębi nas problem ścieków, okazuje się, że poza miastem Gostynin mamy 
największą oczyszczalnię ścieków, zbierane są ściek z całej okolicy plus szpital 150 metrów 
sześciennych  na  dobę,  to  jest  miara  duża,  przedsięwzięcie  około  5  milionów.  Szukamy 
rozwiązań,  tutaj  najwięcej  będzie  mógł  nam pomóc wójt,  mam nadzieję,  że  wesprze nasze 
działania, gdyż chodzi tutaj o rozszerzenie programu w tym zakresie i oczywiście starostwo. 
Ścieki te nie tylko są szpitala, a także mieszkańców TBS i innych osób, które tam mieszkają.   

Burmistrz Miasta –  Nie tylko problemem są ścieki, ale także i ciepło. Gdyby szpital był na 
terenie miasta,  to miałby ciepłociąg, odpowiednią energetykę,  gaz i  również odprowadzenie 
ścieków. Wielkim błędem było likwidowanie szpitala w mieście, szpital mógł zostać z tymi 
oddziałami jak interna, chirurgia, ginekologia – położnictwo. Utrzymanie oczyszczalni, to jest 
straszny koszt dla szpitala.  

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Zygmunt 
Buraczyński  –  Utrzymanie  cieplne  to  milion  dwieście  tysięcy  złotych  za  ubiegły  rok. 
Podjęliśmy decyzje o innym sposobie zapewnienia ciepła i obniżenia kosztów energetycznych 
tego szpitala.  Następna nasza bolączka to to, że nadzór  farmaceutyczny nie chce tolerować 
apteki  przy szpitalnej  w Gostyninie,  chce koniecznie ją przenieść,  koszt  około pół  miliona. 
Prosektorium w Gostyninie należy zlikwidować i powinno znaleźć się przy szpitalu. Następne 
przedsięwzięcie informatyczne, został wprowadzony kod paskowy dla pacjenta i z dniem
1  lipca  zaczynamy  ścisłe  przestrzeganie,  ponieważ  zamykamy  system  pacjent  i  obsługa 
pacjenta, apteka i laboratorium, wiadomo będzie kto ma prawo przebywać na szpitalu. Nasze 
najbliższe zadania to modernizacja szpitala, rok 2012 jest ostatnim rokiem na zdobycie środków 
do  potrzeb  unijnych,  do  2013  roku  zmiany  wyglądu  hotelowego,  zmiana  w  sposobie 
zarządzania firmą,  zakup tomografu komputerowego, RTG z funkcją pozwalająca na zabiegi 
kardiochirurgiczne.  Zakład musi mieć dwa źródła finansowania.  Jest  potrzeba aby powstała 
jeszcze jedna sala operacyjna dla potrzeb ortopedii, o szczególnej sterylności. Mam nadzieję, że 
szpital  będzie tym miejscem,  gdzie będą się skupiały wszelkie podmioty świadczące usługi 
medyczne, ponieważ w Gostyninie powinien być ważny ośrodek leczniczy, tu nie ma czasu na 
konkurencje, to jest czas na rozwijanie usług.      

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

Radny Krzysztof  Giziński  –  Chciałbym pogratulować panu dyrektorowi działań,  które są 
spowodowane ograniczeniem kosztów wewnątrz szpitalnych, a jednocześnie prób zwiększenia 
przychodów  poprzez  kontrakty  z  NFZ,  utrzymaniu  oddziałów  tych  które  są  na  poziomie 
dobrym czy tez bardzo dobrym. Moje pierwsze pytanie, czy bieżące przychody z kontraktów
z  NFZ  pokrywają  miesięczne  koszta.  Drugie,  czy  organ  prowadzący  wespół  z  zarządem 
szpitala  czy  też  z  dyrektorami  szpitala  rozważał  możliwość  oddłużenia  szpitala  poprzez 
prywatyzację, a trzecie pytanie to czy zbicie globalnego zadłużenia szpitala udało się w wyniku 
wpływu  gotówki,  czy  zapisów  księgowych  związanych  z  umorzeniem  pożyczek,  a  może 
dotacje?

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Zygmunt 
Buraczyński  –  Niedobór  jest  w  skali  około  2  milionów  złotych  w  skali  roku.  Samorząd 
Powiatowy, nasz prowadzący nie dokłada nam do kosztów bieżącej działalności, raczej dokłada 
do remontu, zakupu sprzętu. W ubiegłym roku zainwestowaliśmy w sprzęt,  program unijny 
odda nam około  760 tysięcy.  Odnośnie  pytania  czy  współdziałamy z  samorządem i  na  ile 



podejmowane były dyskusje, odpowiadam, że tak gdyż w miesiącu marcu przekazałem komplet 
dokumentów do swojego organu prowadzącego, wniosek do Rady Społecznej, jeszcze nie było 
głosowania nad tym wnioskiem, mam nadzieję, że niedługo będzie można podjąć tę kwestię. Z 
naszego  punktu  widzenia  wydaje  się,  że  ta  formuła  organizacyjna  może  do  jednego 
doprowadzić,  uda  się  szpital  nie  zadłużać,  uda  się  prowadzić  na  poziomie  kosztów  czyli 
wpływów  i  wydatków,  natomiast  nie  będzie  żadnych  innych  źródeł  finansowania 
przystosowania  do wymogów unii,  bo nie  będzie  skąd,  dlatego,  że  jeżeli  już mamy kredyt 
zaciągnięty na pewnym poziomie na wiele lat to nikt więcej kredytu nam nie da. Na tę chwilę 
dług nasz jest w wysokości 18,5 miliona złotych. Nie mówimy tu o oddłużeniu szpitala, a o 
tym, że jeżeli samorząd godzi się na takie rozwiązania, to samorząd może dostać pieniądze, 
ponieważ właścicielem szpitala w dalszym ciągu jest Skarbu Państwa, a staroście powierzono 
jego  prowadzenie.  Wolno  jest  oddłużyć,  ale  do  samorządu  do  właściciela.  Istotą  tego 
przedsięwzięcia  byłoby  to  że,  zgodnie  z  zapisami  samorząd  minimum  5  lat  musi  być 
właścicielem tej  firmy. 27 kwietnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie planu B i 
oddłużania, uchwała ta nie będzie publikowana ona jest dla tych którzy są aktywni. Narodowy 
Fundusz Zdrowia zgodnie z prawem może zrobić cesję na nowy podmiot. Następne pytanie 
dotyczyło wpływu gotówki  i  jak to się stało,  związane jest  to  z  tym,  że  Rada Społeczna i 
Samorząd  pomógł  nam  spłacić  800  zobowiązań.  Poprzez  spłacenie  zobowiązań  do  Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz spłacenie PEFRON-u i innych instytucji publiczno prawnych 
łącznie  darowano  nam  około  5  milionów  zobowiązań.  1  milion  darowano  nam  z  tytułu 
zakładowego świadczenia socjalnego. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Ja odnośnie wprowadzonego programu informatycznego, mówi 
się, że ten kod paskowy działa tylko na poziomie tego szpitala, a chodzi o to aby także działał
w innych szpitalach, a wiem, że takie są. Może warto byłoby zakupić właśnie talki program, 
który działałby wszędzie.   

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Zygmunt 
Buraczyński – Szpital jest obszarem zamkniętym i nikt nie ma prawa dostępu do danych, jest 
to ochrona danych osobowych, a wiele firm ubezpieczeniowych chciałyby dowiedzieć się
o osobach, które u nas są.   

Radny  Przemysław  Łudczak  –  Szpital  potrzebuje  dwóch  źródeł  finansowania.  Jeżeli  nie 
będzie zmiany tzn. prywatyzacji czy zmiany własności to nie będzie źródła finansowania
w postaci usług komercyjnych, to w takim przypadku jakie pan widzi inne źródło finansowania. 
Czy na poziomie NFZ jest już widoczny kryzys. Bo może być tak, że będzie problem
i z podstawowym źródłem finansowania. 

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Zygmunt 
Buraczyński  –   Oczywiście,  jest  kryzys ale  Narodowy Fundusz Zdrowia nie zmienił  ceny 
wartości i w drugim półroczu wynosi on 59 złotych. Nawet o tym nie myślę, że coś takiego się 
stanie  aby  szpital  nie  posiadał  źródła  finansowania.  Jeżeli  naszą  postawa  zawodową, 
umiejętnościami kierowniczymi udowodnimy, że trzymamy w ryzach i koszty i utrzymanie to 
szpital  będzie  dalej  funkcjonował.  Trzeci  rok  utrzymujemy na  tym samym poziomie  jeżeli 
chodzi o udział procentowy w ogólnych wartościach przychodu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Bardzo dziękuję za przybycie
i  przekazanie informacji.  Szpital  ten nie podlega pod nasze miasto,  ale my i  nasze rodziny 
leczymy się i chcielibyśmy wiedzieć jak szpital funkcjonuje.



 funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS
w Gostyninie,

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Tadeusz Kozubski – 
przedstawił  informacje  na  temat  funkcjonowania  Niepublicznego  zakładu  Opieki 
Zdrowotnej ,,MEDICUS” w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy na terenie Płocka również 
jest zakład ,,MEDICUS”?

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Tadeusz Kozubski – 
Wykonujemy badania z zakresu medycyny pracy dla uczniów i studentów z terenu powiatu 
Gostynińskiego,  jest  to  900 badań,  a  z  powiatu  Płockiego 1500 badań.  Świadczenia  swoje 
świadczymy  dla  każdego  pacjenta  który  jest  ubezpieczony.  Sięgamy  terenu  Łącka  aż  do 
Dobrzykowa, Gąbin, Sanniki, Słubice.    

Radny  Krzysztof  Giziński  – W  większości  tych  usług  które  świadczy  ,,MEDICUS” 
zauważyłem, że tak naprawdę to są to kontrakty z NFZ i rozumiem, że gdyby te kontrakty 
byłyby  większe  to  czas  oczekiwania  np.  w  rehabilitacji  skrócił  by  się.  Rozumiem,  że 
elementem, który blokuje to jest trudność zwiększenia kontraktów z NFZ.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Tadeusz Kozubski – 
Jeśli chodzi o rehabilitację to kontrakt jest w innych placówkach jest on w SPZ, mamy tak dużo 
pacjentów, że nie możemy sobie z tym poradzić,  a  w tamtym roku wykonaliśmy 50% nad 
wykonań, krótko mówiąc z własnych pieniędzy obsługiwaliśmy naszych pacjentów nie chcąc 
ich odsyłać. Mamy dużą ilość pacjentów i walczymy o kontrakty. Nikomu jeszcze wniosków 
odnośnie zwiększenia kontraktów nie zaakceptowano i nie wierzę w to, że nam je zwiększą. 
Miejmy nadzieję, że ich nam nie zmniejszą.

Radna Anna Szczepanowska –  Czy zgłaszają się do państwa mieszkańcy naszego miasta, 
którzy nie są ubezpieczeni, a jeśli tak to czy są przyjmowani i jak to wygląda?

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Tadeusz Kozubski – 
Tak  są  przyjmowani,  jest  to  znikoma  ilość  osób.  Do  18  roku  życia  mamy  obowiązek 
nieodpłatnie pacjenta przyjąć, a po 18 roku życia pacjent jeśli nie jest ubezpieczony a został 
przyjęty to uiszcza opłatę, a recepty ma wypisywane na 100% i nie może dostać na nie zniżek.  

 funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie Miasta Gostynina,

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego 
Elżbieta Ciesielska – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
jest  samodzielnym  publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej  a  my  jako  Gostynin  jesteśmy 
oddziałem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia. Podstawowym celem naszej stacji to jest udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, choroby, nagłego zachorowania lub nagłego 
stanu  pogorszenia  stanu  zdrowia  powodującego  zagrożenie  życia.  Świadczymy  wysokiej 
jakości usługi z zakresu ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej
i  wyjazdowej  opieki  lekarskiej  i  pielęgniarskiej,  specjalistycznych  transportów sanitarnych, 
transportów dla publicznych i niepublicznych  ZOZ – ów , transportu pacjentów do stacji



dializ w wojewódzkim szpitalu w Płocku. Rosnące wymagania pacjentów przy jednoczesnym 
wzroście  zagrożeń  a  także  starania  o  utrzymanie  wypracowanej  pozycji  na  rynku 
ukierunkowało nas na wdrożenie systemu zarządzania jakością i tak od maja 2007 posiadamy 
certyfikat  oparty  na  międzynarodowej  normie  potwierdzony  tegorocznymi  pozytywnymi 
audytami. System zarządzania jakością stacji obejmuje działalność ratownictwa medycznego
i  specjalistycznego  transportu  sanitarnego,  nocnej  i  świątecznej  opieki  medycznej  i  stacji 
obsługi pojazdów. W oddziale Gostynin stacjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego jest 
to  zespół  specjalistyczny  dawna  erka  i  zespół  podstawowy  dawna  wypadkowa,  które 
zabezpieczają rejon miasta i gminy Gostynin, gminę Szczawin Kościelny, Łąck, Duninów,
a  zespół  specjalistyczny,  który  stacjonuje  w  Gąbinie  zabezpiecza  gminę  Sanniki  i  gminę 
Pacynę. Od wejścia w życie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym czyli od dnia 1 
stycznia 2007 roku, która zmusiła nas abyśmy dostosowali przepisy do norm obowiązujących
w całej unii europejskiej nałożyła na nas obowiązek do dostosowania składów osobowych do 
wymogów ustawy i tak skład zespołu specjalistycznego to 4 osobowa załoga w skład której 
wchodzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu bądź ratownik oraz drugi ratownik i kierowca. 
Skład zespołu podstawowego to dwóch ratowników i kierowca. Karetka tak zwanej nocnej
i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej to lekarz i kierowca, ewentualnie kierowca
i pielęgniarka, która wyjeżdża na zabiegi domowe, karetka transportowa to jest kierowca
z  sanitariuszem,  dializy  realizujemy  samochodem  w  której  jest  kierowca.  Dysponujemy 
ambulansami  marki  Volkswagen  Crafter  z  2007  roku  jest  to  karetka  specjalistyczna,  druga 
karetka podstawowa to 3,5 letni mercedes. Ambulansy nasze wyposażone są zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi,  są  to  nosze  główne  do  prowadzenia  reanimacji, 
krzesełko  kardiologiczne,  defibrylator  przenośny  akumulatorowy  z  możliwością  wykonania 
defibrylacji, kardiowersji, elektrostymulacji i ekg, gdzie zapis transmisji z ekg jest kierowany 
do  pracowni  hemodynamiki  w  Płocku,  po  przekazaniu  i  zapisie  w  Płocku  i  jeśli  jest 
potwierdzenie, że pacjent wymaga pilnej interwencji kardiologicznej, bezpośrednio trafia do tej 
pracowni hemodynamiki gdzie ma wdrożone badania. Jeżeli z jakiś przyczyn pracownia ta nie 
działa mamy możliwość skorzystania z placówek w Warszawie na ulicy Szaserów i Banacha. 
Defibrylator posiada również badania saturacji dodatkowo również jest przenośny, posiadamy 
respirator  do  wspomagania  oddechu,  aparaty  do  mierzenia  ciśnienia  z  różnego  rodzaju 
mankietów, glukometry, sprzęt ortopedyczny niezbędny do zabezpieczenia  ofiar wypadków
i urazów czyli  deski ortopedyczne ze stabilizacją głowy i kręgosłupa, pediatryczne zestawy 
unieruchamiające, kołnierze, nosze i podbieraki do przenoszenia poszkodowanych na deskę, 
zestawy do unieruchomienia kończyn, zestawy do oparzeń, jednorazowe zestawy porodowe. 
Posiadamy również zestawy ochronne dla zabezpieczenia załogi w przypadku kontaktu z osobą 
podejrzaną choćby ostatnio o świńską grypę. Mamy także maski przeciw gazowe, bo mogą być 
także zagrożenia antyterrorystyczne i na takie również jesteśmy przygotowani. W Gostyninie 
przy ulicy Przemysłowej, gdzie jest siedziba naszej placówki funkcjonuje ambulans nocnej
i świątecznej pomocy lekarskiej w dni powszednie ambulatorium działa od godziny 18:00 do 
godziny 8:00 rano w dni świąteczne całodobowo. W oddziale zatrudnionych jest 70 osób, na 
umowach o pracę i umowę cywilno prawną. W karetkach są lekarze systemu, jest 6 lekarzy, są 
to anestezjolodzy chirurdzy, interniści i 10 lekarzy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, 5 
dyspozytorów medycznych wszystkie osoby spełniają wymogi systemu, czyli są to osoby które 
ukończyły  kurs  kwalifikacyjny  z  pielęgniarstwa  ratunkowego.  Pielęgniarki  w  zespole 
specjalistycznym są to pielęgniarki ze specjalnością pielęgniarsko- anestezjologiczną
i  pielęgniarsko  -  ratunkowego   w  nocnej  i  świątecznej  opiece  lekarskiej  zatrudniamy  10 
pielęgniarek, są to pielęgniarki ze specjalizacją środowiskowo – rodzinną, w tym 3 z tytułem 
magistra, 1 osoba w trakcie studiów licencjackich. Ratownicy medyczni których zatrudniamy
w zespołach to 2 z tytułem magistra, 1 osoba w trakcie studiów magisterskich, a 1 w trakcie 
studiów  licencjackich,  pozostałe  osoby  posiadają  wykształcenie  policealne  z  zakresu 



ratownictwa medycznego, zatrudniamy 20 kierowców, a w tej chwili dodatkowo 4 kierowców 
podnosi swoje kwalifikacje w policealnym studium zawodowym w Płocku o kierunku ratownik 
medyczny. Mogę zapewnić, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na naszą pomoc mogą 
liczyć wszyscy którzy jej potrzebują bez względu na to czy są ubezpieczeni czy też nie, dlatego 
też  nazywamy  się  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne.  Od  15  stycznia  2009  roku  miało 
miejsce przekazanie bazy i uruchomienie filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku, 
która znajduje się przy ulicy Bielskiej 60, jest ona w południowej części lotniska aeroklubu 
ziemi mazowieckiej,  najnowocześniejsza baza ratunkowa w kraju, która spełnia obowiązujące 
standardy. Kompleks składa się z hangarów, pomieszczeń socjalnych dla personelu, sali
z inkubatorem, obok hangarów jest  podziemna stacja paliw, te wszystkie informacje są dla nas 
bardzo istotne ponieważ bezpośrednio współpracujemy z tym śmigłowcem. Dyżur
w śmigłowcu pełni 3 osobowa załoga w składzie pilot, lekarz i ratownik. Loty tego śmigłowca 
odbywają się od świtu do zmierzchu, nowe śmigłowce mają możliwość pracy całodobowej ze 
względu na nawigację.  Baza ta jest 18 w Polsce i od momentu uruchomienia, Płock przestał 
być białą  plamą na mapie  podobnych jednostek  w kraju.  Jeżeli  jest  taka potrzeba to  nadal 
korzystamy ze śmigłowców z Łodzi czy z Warszawy. 
Zestawienie  wyjazdów  w  2008  roku  przedstawia  się  następująco:  zespół  specjalistyczny 
wykonał  1807  wyjazdów  do  zachorowań  i  wypadków,  zespół  podstawowy  1842,  a  w 
pierwszym  kwartale  tego  roku  zespół  specjalistyczny  wykonał  443  wyjazdy,  a  zespół 
podstawowy  514.  W  nocnej  i  świątecznej  ambulatoryjnej  wyjazdowej  opiece  lekarskiej 
skorzystało 7303 osoby, z opieki pielęgniarskiej 3917 osób. Monitorujemy na bieżąco czasy 
dojazdu  karetek  do  miejsca  zgłoszenia,  na  bieżąco  są  analizowane,  jeżeli  są  długie  czasy 
dojazdu to są  zgłaszane zmiany miejsca stacjonowania, na tę chwilę w Gostyninie są dwie 
karetki na ulicy Przemysłowej, jedna w Gąbinie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Jaki jest czas dojazdu karetki na 
terenie miasta?

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego 
Elżbieta Ciesielska –  Czasy dojazdu różnie się przedstawiają w poszczególnych miesiącach. 
Jeżeli karetka stacjonuje i jest na miejscu w stacji to jest to czas od jednej minuty do trzech
w zależności od miejsca gdzie się to odbywa. Karetka ma określone kody wyjazdu jeżeli jest to 
kod w trybie pilności czyli kod pierwszy to załoga w przeciągu 60 sekund ma obowiązek zająć 
miejsca w karetce i dotrzeć na miejsce, jeżeli jest to kod który nie zagraża życiu czyli kod drugi 
załoga musi w przeciągu 120 sekund zająć miejsca w karetce. Czasy wydłużają się gdy karetki 
są w trakcie realizacji innego wezwania.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – W  imieniu  mieszkańców 
dziękuję,  za  udzielanie  pomocy  którą  udzieliliście  bądź  będziecie  udzielać.  Dziękuję,  za 
przybycie i za przekazanie informacji.

 opieka lekarsko – pielęgniarska w miejskich placówkach oświatowych. 

Pani  Grażyna  Szczerbicką  pielęgniarkę  koordynującą  z  NZOZ  ,,Szkol  –  Med”  – 
przedstawiła informacje na temat opieki lekarsko – pielęgniarskiej  w miejskich placówkach 
oświatowych – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań.



 opieka stomatologiczna w miejskich placówkach oświatowych.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i  Przedszkoli  Michał Łoś –  Opieka 
stomatologiczna wygląda słabiej  niż ta pielęgniarska. Niestety w szkołach miejskich nie ma 
gabinetów stomatologicznych,  które obsługiwały by tylko i wyłącznie uczniów tych placówek. 
Tylko w dwóch placówkach są gabinety stomatologiczne, w których uczniowie są przyjmowani 
na  zasadach  ogólnych,  są  to  gabinety  ogólno  dostępne,  gdzie  każdy  może  być  przyjęty. 
Gabinety te mieszczą się w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Gimnazjum Nr 2. 

Radny Krzysztof  Giziński  –  Czy za  te  usługi  stomatologiczne  w 100% musiałoby płacić 
miasto, czy w części płaciłby NFZ? Każdy z nas ma tę świadomość, że zasadnym byłby aby
w szkołach pojawiły się gabinety stomatologiczne. Tak też kiedyś było gdy sam chodziłem do 
szkoły.  W  chwili  obecnej  nie  mam  takiej  wiedzy  czy  taki  gabinet  powinien  finansować 
samorząd. Jak inne samorządy rozwiązują ten problem, może by to sprawdzić.   

Radni dyskutowali na temat braku gabinetów stomatologicznych w szkołach, postanowiono ten  
problem przedyskutować na komisjach.

D o  p u n k t u  6

Stan  zaawansowania  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  ,,Termy Gostynińskie”.

Burmistrz Miasta –  Zadanie priorytetowe jakim dla miasta są ,,Termy Gostynińskie” będą 
kołem napędowym i  oddziaływać  będą  w promieniu  około  30  kilometrów.  Zadanie  to  jest 
realizowane w częściach, pierwsza faza to wykup gruntów, 0,6% jednej z działki trwa proces 
sądowy i tak naprawdę to teren jest już gotowy do budowy ,,term”. W tej kwestii wykupów 
było sporo problemów ale poradziliśmy sobie,  sporo gruntów wykupiliśmy po 4 zł czy 5 zł za 
metr kwadratowy, ale później ta cena zaczęła rosnąć i osiągnęła w ostatnim czasie kwotę 120 zł 
za metr kwadratowy, a w niektórych przypadkach dużo więcej z uwagi na to, że były to tereny 
na których były naniesienia. ¼ gruntu została wykupiona w kwocie powyżej 100 złotych
za metr kwadratowy. Zadanie jakim są ,,termy Gostynińskie” czy też Zamek napędziło
w Gostyninie koniunkturę i na dzień dzisiejszy mamy dużo droższe grunty czy mieszkania niż 
w  Płocku.  Deweloper  wybudował  dwa  bloki,  dwa  kolejne  kończy  i  nie  ma  problemu  ze 
sprzedażą mieszkań, dużo ludzi kupuje spoza terenu miasta Gostynina, a wszystko to łączy się z 
,,termami”.  Firmy  zagraniczne  takie  jak  francuska  czy  belgijska  powykupywały  grunty  na 
terenie miasta celem budowy hoteli czy pensjonatów. Dużo osób fizycznych występuje
o warunki zabudowy czy zmiany funkcji z budynków gospodarczych na mieszkalne, widać, że 
mieszkańcy Gostynina szykują się do budowy pensjonatów – pokoi gościnnych. Aby ogłosić 
przetarg  na  budowę  takiego  przedsięwzięcia  jakim  są  ,,termy  Gostynińskie”  trzeba  mieć 
dokumentację budowlano – wykonawczą bądź PFU to jest Program Funkcjonalno Użytkowy, 
dokumentacja  ta  polega  na  szczegółowym  opisie  każdej  funkcji  łącznie  z  powierzchnią, 
kubaturą, zastosowanych materiałów. Na ,,termach Gostynińskich” zaplanowane są bloki takie 
jak: lekarski – balneologia, blok polepszania zdrowia i urody – SPA, będzie część sportowa, 
kręgielnie, korty, tężnie z solankami, fontanny, część rekreacyjna, która będzie bardzo bogata, 
baseny wewnętrzne i zewnętrzne z rurami z podwójnymi zjeżdżalniami, specjalna część dla 
dzieci,  park  rozrywki,  hotele.  W Polsce  nie  ma  jeszcze  takiego  ośrodka  jak  my będziemy 
budować, ponieważ nie ma takiej części balneologicznej. Ten projekt poszedł jako kluczowy, 
unia  europejska  poparła  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  aby  właśnie  ten  projekt 



uruchomić  w tak  zwanym ważnym dla  tej  części  województwa czyli  subregionu Płocko – 
Gostynińskiego. Projekt ten był podstawą do starania się o środki i do zaakceptowania przez 
komisję europejską. 9 stycznia tego roku weszła w życie nowa ustawa o partnerstwie  publiczno 
prywatnych, wcześniej nikt z tej ustawy nie realizował, my skorzystaliśmy z ustawy
o  udzielaniu  koncesji  i  na  mocy  tej  ustawy  przeprowadzamy  całe  postępowanie.  Została 
podpisana pro umowa, na podstawie której jest prowadzony harmonogram rzeczowo finansowy. 
Do  końca  trzeciego  kwartału  to  jest  do  września  musimy  mieć  kompletne  studium 
wykonalności,  aby wykonać taki  biznes  plan  to  musi  być cel  obiektu a  więc musi  być po 
przetargu.
Zapewne  państwo  jesteście  funkcji  ,,term”,  będą  sauny  fińskie,  chińskie,  rzymskie,  część 
rekreacyjna wiąże się z basenami zewnętrznymi, powierzchnia tych basenów to około 2.000 
metrów kwadratowych, podzielona jest na trzy części a to po to, aby zimą kiedy jest mniej 
uczestników korzystających z  obiektu można było je  od siebie  odłączyć aby wszystkie  nie 
musiały  być  uruchomiona.  Jest  to  duży  i  ciekawy obiekt  zlokalizowany  jest  na  ponad  17 
hektarach i pozostanie jeszcze sporo terenu do przyszłego zainwestowania, bo przecież takiej 
powierzchni te obiekty nie będą miały.    
Dziś wpłynął jeden wniosek dotyczący koncesji na roboty budowlane  pod nazwą ,,Centralny 
Park Rekreacji, Balneologi, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie”. Ofertę złożyło 
konsorcjum  firm  POL –  AQUA S.A.  z  siedzibą  w  Piasecznie  ulica  Dworska  1  Oddział 
Generalnego  Wykonawstwa  ulica  Na  Piaskach  10,  Gdańsk.  IWAMENT  GMBH  i  COKG 
Wiedeń Austria. Liderem konsorcjum jest Pol – Aqua, jest to duża polska firma z kapitałowymi 
spółkami, ma duże notowania na giełdzie. To jest bardzo dobra wiadomość. Pomysł, którego się 
podjąłem  i  z  którym borykam się  od  kilku  lat  różnie  był  oceniany.  Czas  realizacji  to  36 
miesięcy od chwili podpisania umowy, w tym czasie musi być pobudowany cały obiekt. Nasze 
finansowanie to grunt o którym mówiłem, droga dojazdowa – mała obwodnica z której będzie 
zjazd. Teren na którym mają być pobudowane ,,termy” dlatego został właśnie tam wybrany 
ponieważ jest to enklawa miasta. Można by przecież na terenie gminy miasta kupi grunty i tam 
budować, ale wtedy budowalibyśmy nowe miasto a Gostynin stałby się wtedy zaściankiem. 
Bliskość  rynku  sprawia,  że  jest  to  najlepsze  miejsce  jakie  można  było  sobie  wymarzyć. 
Gostynin ma szczęście, że to miejsce nie zostało zabudowane, był to teren trudny nośnie
i  technicznie, ale dziś już takich problemów nie ma. 
Będzie również rewitalizacja rynku, która nie tylko polega na wymianie nawierzchni, ale także 
na  zmianie  funkcji.  Przywracamy  rynek  handlowy,  stragany  o  odpowiedniej  architekturze, 
miejsca  handlu  codziennego,  kawiarenki,  puby.  Chodzi  także  o  kamienice,  które  są  wokół 
rynku, żeby miały dostępność do terenu gdzie mogą utworzyć kawiarenki, przy restauracjach. 
Myślę,  że  pod koniec budowy term one już będą istniały,  to  jest  właśnie  branża która jest 
odpowiednia  dla  turystów.  Turysta,  który  przyjeżdża  na  odpoczynek  jest  przygotowany  na 
wydatki i jemu trzeba dostarczyć różne branże.  Będą się także rozwijać inne usługi takie jak, 
kosmetyczne, masaże, fryzjerskie, odzieżowe. Kierunek od początku był bardzo słuszny
i wszyscy będą tu mogli dobrze żyć. Gostynin będzie szybko pozyskiwał nowych mieszkańców. 

D o  p u n k t u  7

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –   Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok zwiększy budżet miasta o kwotę 171.880 złotych 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, różnica zwiększenia dochodów w kwocie



14 złotych stanowi przesunięcie planu zmniejszając plan przychodów budżetowych
po ostatecznym rozliczeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bankowym  i  jest  wprowadzona  do  dochodów  w  dziale  801,  natomiast  pozostała  kwota 
zwiększenia  wydatków to  jest  kwota  21.000  złotych  stanowi  przesunięcie  planu  pomiędzy 
rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu jest głównie wynikiem uregulowania 
zaległości z 2008 roku podatku od nieruchomości w kwocie 128.200 złotych oraz uregulowania 
zaległości  z  tytułu  opłat  za  korzystanie  z  basenu  w kwocie  8.300  złotych,  a  także  spłaty 
nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w kwocie 1.895 złotych. Ponadto budżet zwiększy się o wpływy z gospodarowania mieniem
w dziale 700 o kwotę 11.100 złotych i o środki pochodzące z rozliczenia końcowego dotacji
w kwocie 2.571 złotych, która była przyznana w ubiegłym roku na dofinansowanie budynków 
socjalnych.  Na zmianę planu mają również wpływy z  kar  pieniężnych,  usług oraz różnych 
dochodów o ogólnej kwocie 8.000 złotych w dziale Administracja Publiczna, wpływy
z  mandatów  nakładanych  przez  Straż  Miejską  w  kwocie  4.000  złotych  w  dziale 
Bezpieczeństwo Publiczne. Następnie wpływy z najmu lokali w Gimnazjach w kwocie 1.000 
złotych  w  dziale  801  Oświata  i  Wychowanie.  Wpływy  z  przekazanych  przez  komornika 
ściągniętych od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.500 złotych w dziale Pomoc 
Społeczna.  Środki  pochodzące  ze  zwiększenia  dochodów  budżetowych,  proponujemy 
przeznaczyć głównie na koszty związane z utrzymaniem czystości i zieleni w naszym mieście 
w dziale 900, które głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 
90.000 złotych, pozostała kwota to jest 20.000 złotych stanowi przeniesienie planu pomiędzy 
rozdziałami  klasyfikacji  budżetowej,  następnie  przeznaczyć  na koszty  związane  z  zakupem 
usług pocztowych, ponieważ od 1 kwietnia 2009 roku  znacznie wzrosły koszt przesyłek do 50 
gram, które są wysyłane z urzędu a jest ich bardzo dużo – stąd konieczność zmiany w planie do 
kwoty 53.166 złotych. Następnie proponujemy zwiększyć koszty związane z utrzymaniem dróg 
w kwocie 18.000 złotych w dziale 600, głównie na składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz 
Pracy  oraz  na  wynagrodzenia  bezosobowe.  Proponujemy  zwiększyć  planowane  wydatki 
budżetowe w dziale  Bezpieczeństwo Publiczne i  Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę 2.000 
złotych na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, natomiast różnica to jest 1.000 złotych 
stanowi przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i 2.000 złotych
w Straży Miejskiej na zakup usług remontowych, na podróże służbowe krajowe oraz zakup 
akcesoriów  komputerowych.  W  dziale  Pomoc  Społeczna  proponujemy  zwiększyć  plan 
wydatków na zakup pozostałych  usług  o  środki  pochodzące  ze  ściągniętych  od  dłużników 
zaliczek  alimentacyjnych.  Ponieważ  został  zmniejszony  plan  przychodów  budżetowych 
zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej na 2009 rok stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały również zmianie ulega załącznik do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 
grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pod nazwą 
Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2009 i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
uchwały, także zmianie ulega załącznik nr 9 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 
2008 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  Miasta  Gostynina  na  rok  2009 pod nazwą Plan 
przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych  na  2009  rok  –  dotacje  dla  zakładów 
budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 Paweł Kijek i radny Marek Małkowski i już nie  
pojawili się do końca obrad.)

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 203/XXXIV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Gostyninie przy ulicy Bagnistej. 

Wiceburmistrz  Jadwiga  Kaczor  –  Przedstawiamy  państwu  projekt  uchwały  dotyczący 
ustalenia nowego regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy 
Bagnistej. Poprzedni regulamin przyjęty był w 1994 roku. Od czasu uchwalenia poprzedniego 
regulaminu, pojawiła się konieczność jego zmiany pod kątem nowych przepisów, regulujących 
aktualny stan prawny oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad, określających tryb i zasady 
korzystania z targowiska. Zawiera postanowienia ogólne, określa czas trwania targu, towary 
dopuszczalne do sprzedaży na targowisku, zasady prowadzenia handlu  korzystania z urządzeń 
targowych  oraz  określa  przepisy  porządkowe.  Chodzi  tutaj  także  aby  zabezpieczyć  zapisy 
dotyczące utrzymanie czystości i porządku na targowisku. 
Chcę zgłosić autopoprawkę: w § 20 należy dopisać ,,natomiast odpady pochodzenia roślinnego, 
pozostałe po owocach i warzywach sprzedawanych na targowisku, w/w osoby zobowiązane są 
zabierać ze sobą po zakończeniu sprzedaży”, a w  § 22 należy dopisać ,,oraz koni,  które są 
zwierzętami pociągowymi dla wozów konnych, z których prowadzony jest handel”.  

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

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna z uwzględnieniem tych dwóch autopoprawek.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak  – również opinia  pozytywna z uwzględnieniem autopoprawek.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy 
ulicy Bagnistej.

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Czesław Jaśkiewicz i już nie pojawił się do końca 
obrad.



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

UCHWAŁA  NR 204/XXXIV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 
terenie Gminy Miasta Gostynina. 

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor – Uchwałą Nr 200/XXXIV/05 Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasta Gostynina, wprowadzono Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasta Gostynina, określając szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Gostynina. Od czasu uchwalenia wyżej wymienionego
regulaminu, zawarte w nim przepisy zostały zweryfikowane pod kątem ich zastosowania
w praktyce. Zaistniała konieczność zmiany niektórych postanowień i dostosowania do potrzeb 
mieszkańców  oraz  do  zaleceń  organów  i  instytucji  odpowiedzialnych  za  przestrzeganie 
obowiązujących przepisów między innymi w zakresie higieniczno-sanitarnym. 
Niniejszy  regulamin  oprócz  postanowień  ogólnych  określających  podstawy  prawne,  zakres 
obowiązywania  i  słowniczek  pojęć  zawiera  rozdziały  dotyczące  wymagań  w  zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących
do użytku  publicznego,  warunki  gromadzenia  i  zbierania  odpadów komunalnych na terenie 
miasta Gostynina, obowiązki właścicieli zwierząt domowych, zasady utrzymywania zwierząt
w  gospodarstwie  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej.  Zmiany  jakie  zostały 
wprowadzone  w  regulaminie  w  stosunku  do  poprzedniego  to:  zobowiązano  właścicieli 
nieruchomości do oznaczania nieruchomości poprzez umieszczanie tablic informacyjnych
z  numerem  porządkowym  oraz  tablic  informacyjnych  na  domach  wielorodzinnych, 
zobowiązano właścicieli nieruchomości do utrzymania rowów odwadniających przy drogach
i  rowach  melioracyjnych,  rozszerzono  obowiązki  związane  z  gromadzeniem  i  sposobem 
pozbywania  się  odpadów  takich  jak  baterie,  akumulatory,  świetlówki  i  farby  w  tym  ich 
segregowanie. Pod ochronę zostały wzięte place zabaw a w szczególności piaskownice,
place  zabaw  i  gier,j  określono  zasady  wyprowadzania  zwierząt  do  miejsc  użyteczności 
publicznej, wprowadzono obowiązek elektronicznego znakowania psów, objęto ochroną zieleń 
miejską  poprzez  wprowadzenia  zakazu  deptania,  jeżdżenia,  parkowania  samochodów, 
wprowadzono zakaz palenia tytoniu w budynkach społecznie – użytecznych.   

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska-Szymczak –  W związku z przedłożeniem 
przez pana burmistrza projektu odnośnie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasta Gostynina, byłam zobligowana do zwrócenia się do Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie o wydanie opinii. 

Przewodniczący odczytała opinie wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny
w Gostyninie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta  
Gostynina – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

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



Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy Miasta 
Gostynina.  

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

UCHWAŁA  NR 205/XXXIV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Gostyninie.

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor – Uchwała Nr 261/XLV/02 rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gostyninie 
wprowadzono regulamin ustalający szczegółową strukturę organizacyjną straży. Od tego
czasu  uległy  zmianie  uregulowania  prawne  oraz  struktura  organizacyjna  i  uwarunkowania 
faktyczne funkcjonowania straży, co spowodowało konieczność uwzględnienia tych zmian
w obowiązującym regulaminie. Ich ilość jest na tyle znaczna, że dla przejrzystości regulaminu 
zasadne jest ujednolicenie tekstu i jego uchwalenie w nowym brzmieniu. Niniejsze uchwała
i  regulamin stanowiąca do niej  załącznik,  uwzględniają  bieżący stan prawny i  faktyczny w 
zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Gostyninie.    

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

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna wraz z ze zgłoszonymi poprawkami polegającymi na zmianie zapisu w § 9 pkt. 2 i § 
12  pkt.  5  wyraz  ,,Komenda”  zastąpić  wyrazami  ,,funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej”  oraz 
ujednolicić pisownię wyrazu ,,strażnik” –  małą literą .

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Andrzej Nyckowski 
– opinia  pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Gostyninie.

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

UCHWAŁA  NR 206/XXXIV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 
2007 roku Nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Giziński –  Komisja Statutowa zebrała się
w dniu 24 czerwca br. , celem przeprowadzenia prac związanych z aktualizacją Statutu Miasta 
Gostynina, statut ten jest podjęty Uchwałą Nr 45/VI/07 z dnia 28 marca 2007 roku. Statut został 
dostosowany do sytuacji  bieżącej  i  prawnej,  a  głównie chodziło  o kwestię  funkcjonujących 
podległych jednostek miasta. Generalne zmiany w statucie dotyczyły punktów § 5 ustępu
w  punkcie 1, który otrzymał brzmienie ,,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Gostynin, ulica 
Sportowa  1”,  kolejny  punkt  to  jest  2  otrzymuje  brzmienie  ,,Miejskie  Centrum  Kultury  – 
Gostynin, ulica 10 – Stycznia 22”,  punkt 11 będzie brzmiał ,,  Miejska Szkoła Muzyczna I 
Stopnia – Gostynin, ulica Bema 23, natomiast punkt 14 wykreślono, który brzmiał ,,Zakład 
Usług  Miejskich  –  Gostynin,  ulica  Bierzewicka  32”.  Natomiast  w  § 6  punkt  1  i  punkt  2 
otrzymują  brzmienie:  ,,Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  –  Gostynin,  ulica 
Kolejowa 24” i ,,Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne – Gostynin, ulica Polna 2”. Komisja 
statutowa projekt uchwały zaopiniował pozytywnie.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  marca  2007  roku  Nr 
45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.  

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

UCHWAŁA  NR 207/XXXIV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Przyjecie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.

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



Radni nie zgłaszali uwag.

Za przyjęciem protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej głosowało 11 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi nie było z uwagi na nie zgłoszenie pytań przez radnych.

D o  p u n k t u  14

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  Czy  ktoś  z  państwa  ma 
ogłoszenia czy informacje do przekazania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusaz Górski – Rozumiem, ze z mocy prawa 
Komisja Statutowa ulega rozwiązaniu, wykonaliśmy zadanie i ten temat jest zakończony.   

Radny Krzysztof Giziński – Panie burmistrzu, kolejny etap za nami, bardzo istotny dla miasta, 
a mówię tu o „termach” jestem pełen podziwu i gratuluje z całego serca,  myślę,  że jestem 
wyrazicielem całej rady, ponieważ mam świadomość tego jak trudne były te etapy. Zdaję sobie 
również z tego sprawę, że wiele jeszcze pracy przed komisją która będzie negocjowała warunki, 
wiele  elementów  choćby  potrzymanie  pra-umowy  jeśli  chodzi  o  dotacje  unijną,  umowy 
dotyczącej  umowy  koncesyjnej,  także  wiele  jeszcze  pracy  czeka  pana,  panie  burmistrzu. 
Wydaje mi się, że to zadanie uda się i zostanie zrealizowane. Gratuluję.   

D o  p u n k t u  15

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 




