P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006
z posiedzenia XLII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku.
Stan Rady - 21
Obecni – 16
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1245.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam panie i panów radnych na XLII sesji
Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam serdecznie pana burmistrza z gronem urzędników. Witam
gości, którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną sesji, dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji pana Wiesława Adamskiego, sekretarza Szkolnego Związku Sportowego pana Lucjana
Ogłodzińskiego, panią Zofię Szustak prezesa Klubu Sportowego MKS Mazur, przedstawiciela
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alfa” pana Krzysztofa Rutowskiego.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał porządek posiedzenia.
Burmistrz Miasta – Mam prośbę, żeby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt w
sprawie przyjęcia statutu Urzędu Miasta. Nowa ustawa nakłada obowiązek przyjęcia takiego
statutu. Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa działa na
podstawie statutu określającego w szczególności: nazwę, siedzibę i przedmiot działalności
podstawowej jednostki budżetowej. Artykuł 238 ust. 3 tej ustawy nałożył na organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego obowiązek nadania statutu jednostkom budżetowym, które
dotychczas statutu nie posiadały, w terminie nie później niż do 30 czerwca 2006 roku. Rada nie
planuje sesji przez okres wakacyjny, dlatego proszę o wprowadzenie tego tematu do porządku
posiedzenia.
Za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez burmistrza opowiedziało się 11 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Poprawkę przyjęto
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Porządek obrad przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.

2.
3.
4.
5.

Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sport, turystyka i rekreacja;
Ø
działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Ø
funkcjonowanie Miejskiej Pływalni;
Ø
funkcjonowanie Szkolnego Związku Sportowego;
Ø
działalność miejskich klubów sportowych.
1. Stan prac związanych z urządzeniem targowiska miejskiego na nieruchomości po byłym
PPEB Budopol.
2. Realizacja uchwały nr 145/XXIII/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina
w oparciu o jego zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania
odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb
rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2006 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.
7. Podjęcie uchwały w sprawie założenia szkoły muzycznej I stopnia, nadania aktu
założycielskiego i statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Miasta.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski odczytał się sprawozdanie za okres od 25 maja do
28 czerwca 2006 roku - sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag do przedłożonego materiału.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęła pisemna interpelacja.
Radny Andrzej Robacki – Nie znalazłem informacji odnośnie przygotowań do sezonu letniego w
mieście Gostyninie. Jak miasto jest przygotowane do powitania gości.? Mam na myśli kąpieliska
miejskie na akwenach otwartych.
Jak przebiegają przygotowania do remontu boisk i stadionu? Pan burmistrz obiecał, że w roku
2005 będzie gotowa dokumentacja, a w roku 2006 będą wykonane prace. Jak wygląda sprawa na
dzień dzisiejszy?

Radny Zbigniew Królikowski – Mieszkańcy budynków położonych przy ulicy Nowej 1 i 2 pytają,
kiedy będzie zakładane centralne ogrzewanie. Proszę o podanie przybliżonego terminu.
W naszym mieście znaki drogowe zasłonięte są przez gałęzie drzew, w związku z tym należałoby
zrobić przegląd.

Do punktu 5
Sport, turystyka i rekreacja
Ø

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dyrektor OSiR pan Wiesław Adamski odczytał informację na temat działalności placówki –
informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu
Radny Czesław Jaśkiewicz – Czy na terenie naszego miasta nie mógłby powstać klub biegacza.
Zainteresowani biegacze z Gostynina jeżdżą do Płocka, a chcieliby reprezentować nasze miasto.
Dyrektor OSiR – Taki klub musi być przy Klubie Sportowym Mazur. Ośrodek, jako zakład
budżetowy nie może finansować sportu wyczynowego. Ze swej strony możemy pomóc w
organizacji takiej grupy, załatwić sponsora, ubrać sportowców.
Burmistrz Miasta – Pan radny Robacki pytał o zabezpieczenie kąpielisk na terenie miasta. Mógłby
pan dyrektor kilka słów powiedzieć na ten temat.
Dyrektor OSiR – Przez kilka lat zabezpieczaliśmy kąpielisko nad Zalewem Piechota. Były tam
spełnione dobre warunki. Był pomost i pomieszczenie gospodarcze, ale odkąd Zalew prawnie został
przejęty przez Urząd Gminy to się nie angażujemy. Przez ostatnie 3 lata zabezpieczaliśmy
kąpielisko na jeziorze Bratoszewo. Dużo ryzykowaliśmy przy organizacji tego kąpieliska, gdyż nie
posiadało ono pomostu, ale potrzeby społeczeństwa skłoniły nas do działań. Posiadaliśmy
pomieszczenie gospodarcze, zakupiono nowy sprzęt i po roku czasu komuś to się nie spodobało i
zostało podpalone. Na ten i ubiegły rok nie planowaliśmy środków na zabezpieczenie kąpieliska i
zatrudnienie ratowników.
Ø

Funkcjonowanie Miejskiej Pływalni,

Koordynator Pływalni Miejskiej Krzysztof Nejman omówił funkcjonowanie obiektu –
informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Gryning, – Jakie było obłożenie na basenie w pierwszym półroczu roku 2005 i
jakie jest w pierwszym półroczu br.?
Koordynator Krzysztof Nejman – W porównywanym okresie frekwencja jest tej samej wielkości,
może trochę wyższa.
Ø

Funkcjonowanie Szkolnego Związku Sportowego

Sekretarz Szkolnego Związku Sportowego Lucjan Ogłodziński zrelacjonował funkcjonowanie
Związku - informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta – Muszę poinformować, że Gostyniński Związek Sportowy pozyskał środki
zewnętrzne na zorganizowanie wyścigu kolarskiego. Chcę zwrócić uwagę państwa na dobrą

promocję miasta Gostynina w telewizji i radio.
Ø

Działalność miejskich klubów sportowych

Prezes Klubu Sportowego MKS Mazur pani Zofia Szustak odczytała informację na temat
funkcjonowania Klubu – odczytany materiał stanowi załącznik do protokołu.
Do przedłożonej informacji nie zgłaszano uwag i zapytań
Przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alfa” Krzysztof Rutowski omówił
funkcjonowanie Klubu – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Do przedłożonej informacji nie zgłaszano uwag i zapytań

Do punktu 6
Stan prac związanych z urządzeniem targowiska miejskiego na nieruchomości po byłym PPEB
Budopol.
Burmistrz Miasta – Stworzył się problem, gdyż są opóźnienia projektowe. Jeśli projektant odda w
krótkim czasie projekt, to w listopadzie br. mamy szanse, na miarę XXI wieku, urządzić
targowisko. Jest to od nas niezależne. Na dzień dzisiejszy, dokładnie 20 czerwca zerwaliśmy z
projektantem umowę i nałożyliśmy na niego karę. Problem nadal pozostaje, ponieważ byśmy
musieli od nowa ogłaszać przetarg i całą procedurę. Lepiej byłoby gdyby projektant zapłacił karę i
za tydzień projekt oddał, ponieważ ma go w stopniu zaawansowanym. Po lewej stronie, idąc w
kierunku ulicy Płockiej jest mniejsza hala, która została przez nas odremontowana, został tam
wymieniony dach, wszystkie obróbki blacharskie. Bez pozwolenia na budowę nie możemy urządzić
placu i dróg. Na ten cel mamy w budżecie 800 tysięcy złotych. Za tydzień, jeśli projektant nie
wykona projektu, to będę musiał uruchomić kolejną procedurę przetargową, która trwa, co najmniej
1 miesiąc plus 8 dni oraz czas realizacji projektu. Drugi etap będzie obejmował większą halę, gdzie
maja być boksy handlowe, czyli sklepy. Ma to być alternatywa dla małych kupców, którzy tam
skoncentrują się wszyscy razem. Na drugi etap powinniśmy zdobyć środki unijne. Koszt tego
zadania to 3 – 4 miliony.
Radny Tadeusz Gryning – Czy tereny miejskie to tylko te od ulicy Bierzewickiej? Od której ulicy
planuje się wjazd na targowisko?
Burmistrz Miasta – Tereny miejskie są również położone od ulicy, Ziejkowej, ale nie koniecznie
będą nam one potrzebne. Ubiegają się o nie przedsiębiorcy i trzeba to rozważyć. Dobrym terenem
jest enklawa miedzy ulicami Płocką i Bierzewicką. A wjazd planujemy zarówno od ulicy Płockiej
jak i Bierzewickiej. Trzeba pamiętać, że za 2 lata ulica Płocka będzie drogą podrzędną. Chcemy to
zarobić w ten sposób, żeby od jednej strony był wjazd, a z drugiej wyjazd.

Do punktu 7
Realizacja uchwały nr 145/XXIII/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004r. w
sprawie przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w
oparciu o jego zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania
odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb
rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem”.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski –Program aktywizacji gospodarczej miasta działa
półtora roku. Na dzień dzisiejszy mamy: podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego, powołaną spółkę, która jest w rejestracji i cały montaż finansowy budowy tego
przedsięwzięcia. Powstanie ośrodek termalny, zamek, który będzie połączony małą obwodnicą ze
ścieżka rowerową i rynek. Zarządzeniem powołałem komisje konkursową w sprawie ogłoszenia
konkursu na rewitalizację rynku. Te 3 miejsca będą ze sobą spójne. Na dzień dzisiejszy mamy na
ukończeniu projekt małej obwodnicy. Zakład geotermalny będzie rozdzielnie projektowany, jako II
etap projektu wykonywanego przez firmę „Pion” z Bydgoszczy. Mamy też kompletną
dokumentacje na odwierty. Spółka pod nazwą „Termy Gostynińskie” musi teraz wystąpić o
koncesję. Jest szansa, że w drugiej połowie września będą robione wiercenia. Jeśli koncesja
zostanie wydana wcześniej to może wiercenia już w sierpniu. To jest podstawowa rzecz i na to nie
ma finansowania, część środków będzie pochodzić z kredytu i z przyszłej opłacalności. To będzie
finansowane przez spółkę. Ze studium opłacalności wychodzą duże kwoty. Przyjęliśmy średnio
rocznie tylko 450 osób dziennie. W założeniach naszych było 1500 osób dziennie. W studium
wykonalności zeszliśmy do takiej małej liczby osób żeby zmniejszyć dochodowość. Macie państwo
koncepcję, którą dostarczyła nam firma „Pion”. Ich wizja mi się bardzo podoba, to będzie bardzo
atrakcyjny obiekt, który będzie kosztował chyba więcej jak 150 milionów złotych. Mamy szanse na
75% środków unijnych. Mamy współwłaściciela, samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wniosek nasz będzie bezkonkursowy, ale będzie finansowany. Za chwilę wiercimy i budujemy i
proszę mi wierzyć, że za 3 lata będziemy pływać, kąpać się, korzystać z odnowy biologicznej, z
rehabilitacji balneologicznej. Na ośrodku będzie hotel na 200 osób i będzie zakład balneologii,
który będzie miał kolejny hotel na 200 osób z pokojami 2 osobowymi. Jest to forma
wypoczynkowa z rekreacją leczniczą rehabilitacji kardiologicznej i mięśniowo kostnej. Na dzisiaj
mam opinię od profesora, znawcę rehabilitacji mięśniowo kostnej, która zgadza się z założeniami i
funkcyjnością przedstawioną przez firmę Pion. Po 5 latach obiekt osiągnie poziom około 2,5 do 3
tysięcy miejsc pracy. Na samym ośrodku rekreacyjnym i w zakładzie balneologii musi pracować
około 1000 osób. Praca będzie w dzień i w nocy. W nocy oczywiście czyszczenie, sprzątanie,
koszenie traw, a w dzień obsługa klientów. W Unii Europejskiej w turystyce jest pewien standard.
Do obsłużenia 1 turysty są 3 miejsca pracy. W infrastrukturze towarzyszącej będzie zatrudnionych
jakieś 2,5 tysiąca osób. Tylko trzeba pamiętać, że nie koniecznie na terenie samego miasta
Gostynina, tylko w promieniu 30-40 kilometrów. Przy nas skorzystają okoliczne gminy, jak
również miasto Płock. Zwrócę państwu uwagę na audycję, jaka odbyła się w Gostyninie i którą
poprowadziło „Radio dla Ciebie”. Oni dowiedzieli się o tym, że wspólnie z samorządem
województwa mazowieckiego budujemy takie obiekty. Przyjechali ustawili wóz transmisyjny i
zaprosili do debaty na żywo generalnego dyrektora ds. turystyki Słowacji, jak również wiceministra
gospodarki, który zrezygnował z udziału w debacie a wysłał dyrektora departamentu. To było
ciekawe wydarzenie gdzie dyrektor turystyki słowackiej powiedział, że u nich jest 30 ośrodków
termalnych, 15 zbudowano już po transformacji ustrojowej i drugie 15 jest starych obiektów, które
w tej chwili są remontowane oraz 3 są aktualnie w budowie. Na pytanie czy nie boi się konkurencji
odpowiedział, „że nic nie zrobi”, a pomysł nasz nazwał mistrzostwem świata. Tym bardziej, ze w
Polsce nie ma ani jednego takiego ośrodka. Powiedział jeszcze, że na ich ośrodkach są głównie
Polacy, a z konkurencją muszą się pogodzić.
Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
Asystent ds. Finansowych pani Wiesława Pilichowicz – Projekt zmian w budżecie zakłada

zwiększenie dochodów jak i wydatków o kwotę 107.360 złotych. Po stronie dochodów kwota 6.860
złotych będzie pochodziła z miasta Langenfeld w postaci darowizny, z przeznaczeniem na
promocję naszego miasta. Natomiast kwotę 100.500 złotych proponuje się zwiększyć dochody z
podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że
osiągniemy te dochody, a nawet trochę przekroczymy, dlatego jest propozycja zwiększenia planu
dochodów. Jeśli zaś chodzi o wydatki to kwotę 6.860 złotych przeznaczamy na promocje miasta.
Natomiast w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzamy zmiany
dotyczące przesunięcia środków w Komendzie Wojewódzkiej Policji część środków przeznaczamy
na zakup sztandaru i zwiększamy o 1.000 złotych plan z propozycją przeznaczenia na zakup
samochodu dla Policji. Kwotę 6.000 złotych proponujemy przeznaczyć dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont samochodu operacyjnego, który Komenda otrzymała z
Komendy Wojewódzkiej. W Straży Miejskiej proponuje się zwiększyć wydatki o 2.000 złotych,
jest to związane z zakupem sztandaru dla policji. W dziale Ochrona Zdrowia zwiększamy wydatki o
kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na zakupu oleju opałowego dla szpitala powiatowego. W
dziale Gospodarka Komunalna zwiększa się środki o 67.000 złotych, z tego na oświetlenie uliczne
50.000 złotych i konserwację tego oświetlenia 17.000 złotych. W dziale Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego zwiększamy dotacje dla Domu Kultury na wydatki związane z
działalnością Orkiestry Miejskiej. Są to koszty utrzymania dyrygenta i remont instrumentów.
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 226/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta
Gostynina na lata 2003-2007.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz - Zmiana dotycząca planu inwestycyjnego po
części wynika z poprzedniej uchwały. Jeśli chodzi o dział Bezpieczeństwo Publiczne w zadaniach
inwestycyjnych następuje zmiana z 11.000 złotych na 12.000 złotych. Te środki przeznaczone są na
zakup samochodu dla Policji. Następne zmiany dotyczą Oświaty, w kwestii Szkoły Podstawowej
nr1. W roku ubiegłym był realizowany I etap remontu szkoły, chodzi o salę gimnastyczną, wymianę
oświetlenia, ścian. II etap będzie realizowany w roku bieżącym i dotyczy wymiany podłogi. W roku
ubiegłym dostaliśmy dotację celową w wysokości 28.000 złotych na I etap. Liczyliśmy, że i w tym
roku również skorzystamy ze środków MEN. Nawet w naszym planie ujęliśmy 30.000 złotych, ale
okazało się, że w tym roku te remonty nie są dotowane. Ministerstwo będzie dotowało remonty
związane z klęska żywiołową. Na ten cel musimy przeznaczyć tylko własne środki i dlatego
zwiększamy z 32.000 złotych na 62.000 złotych i zmniejszamy z remontów wewnętrznych szkół i
modernizacji boisk z 75.000 złotych na 45.000 złotych.
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 227/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Burmistrz Miasta – W przedstawionym projekcie zmienia się trochę układ ulic w obwodach.
Przepis mówi, ze liczba mieszkańców w każdym z obwodów musi być podobna, nie może być
więcej różnicy jak 1%. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w stosunku do wyborów w 2002r.
Ulica Nowa – z okręgu I obwód 3 przeszła di okręgu II obwód 4
Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego - z okręgu I obwód 1 przeszła do okręgu II obwód 4
Ulice: Dybanka, Górna, Kwiatowa, Ziemowita – z okręgu II obwód 5 przeszły do okręgu III do
obwodu 7.
Ulice; Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Ks.
Gerwatowskiego – z okręgu II obwód 4 przeszły do okręgu I do obwodu 3.
Radny Andrzej Robacki – Ukazały się już obwieszczenia o liczbie radnych i wiadomo, że w
mieście tych radnych będzie 15. Ordynacja zezwala od 1-5 mandatów. Pan burmistrz zaproponował
5 radnych w okręgu. Czy nie można było się pokusić o zaproponowanie okręgów jedno
mandatowych, czyli utworzenie 15 okręgów? Czy w okręgach 5 mandatowych mieszkańcy będą
wybierać z listy 1 czy 5 radnych?
Burmistrz Miasta – Mieszkańcy będą wybierać 5 radnych w okręgu. Każdy mieszkaniec będzie
głosował na 1 radnego. Z ramienia naszego urzędu zajmuje się pani Adamska, która ma stały
kontakt z szefem delegatury Państwowej Komisji Wyborczej. On uznał, że w Gostyninie nie jest
proste utworzyć 15 okręgów.
Radny Zbigniew Królikowski – Na liście będzie kandydatów 30-40, a każdy ma prawo wybrać 5
radnych.
Radca Prawny Roma Trawczyńska – Nie jestem w stanie teraz na to pytanie odpowiedzieć.
Mogę powiedzieć, co jest w uzasadnieniu. W każdym okręgu wyborczym w gminie do 20 tysięcy
mieszkańców wybiera się od 1-5 radnych. Utworzono 3 okręgi wyborcze i w każdym z nich
wybieranych będzie 5 radnych.
Radny Andrzej Robacki – Ja pytałem czy mieszkaniec głosuje na 1 czy na 5 radnych. Sytuacja
byłaby prosta gdyby okręgi były 1 mandatowe.
Radca Prawny Roma Trawczyńska – Każdy będzie głosował na 5 radnych.
Radny Andrzej Robacki – w II kadencji miasto było podzielone na 24 okręgi wyborcze. Według
mnie byłoby to bardziej czyste.
Radny Tadeusz Gryning – Trzeba nagłośnić technikę głosowania.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej- opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 228/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.
Burmistrz Miasta – W związku ze zmianą liczby mieszkańców Gminy Miasta Gostynina zmienia
się liczba radnych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze. Utworzono 3 okręgi wyborcze. W 1 okręgu będzie wybieranych 5 radnych, w drugim
okręgu będzie wybieranych 5 radnych i w 3 okręgu również będzie 5 radnych. Tworząc okręgi
wyborcze wzięto pod uwagę tworzenie obwodów głosowania, żeby one były takie jak do tej pory,
bo ludzie są przyzwyczajeni. Może być ich więcej tylko rzecz jest w tym, że muszą one mieć
podobną liczbę ludności.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej- opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 229/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie
założycielskiego i statutu.

założenia szkoły muzycznej I stopnia, nadania aktu

Burmistrz Miasta - Pomysł założenia filii szkoły muzycznej w naszym mieście był bardzo dobrym
posunięciem. Od 1 września w Gostyninie rozpocznie działalność edukacyjną samodzielna szkoła
muzyczna I stopnia. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół artystycznych jest zadaniem
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, na dzień dzisiejszy posiadamy zgodę z
tego ministerstwa. Szkoła artystyczna przejęta do prowadzenia przez jednostkę samorządu
terytorialnego, w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podziału części
oświatowej subwencji ogólnej, w roku 2006 może otrzymać subwencję w wysokości 2,01 kwoty
przypadającej na jednego ucznia masowej szkoły podstawowej. Chcemy wykonać remonty w
salach lekcyjnych szkoły muzycznej oraz odgrodzić tę szkołę od SP3 szklaną ścianką.
Komisja Edukacji - opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 230/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Jarosław Domagała Kierownik filii Szkoły Muzycznej - Bardzo dziękuję za podjęcie uchwały.
Dziękuje za życzliwość i zainteresowanie sprawami naszej szkoły. Mam nadzieję, że dzięki dalszej
pomocy szkoła nasza będzie mogła się dalej rozwijać. Waga dzisiejszego głosowania będzie
możliwa do oceny za wiele lat. To, co zostało tu zrobione jest najbardziej cenne, czyli inwestycja w

oświatę, inwestycja w kulturę, wychowanie, a przede wszystkim inwestycja w dzieci i młodzież.
Szkoła muzyczna to jest placówka edukacji, placówka kultury. Jestem przekonany, że nasza szkoła
stanie się placówką, która będzie edukować, ale i wychowywać nie tylko sprawnych, dobrych
muzyków, ale będzie wychowywać ludzi rozeznanych w problematyce kultury, edukacji. Głęboko
wierzę w to również, że gostynińska szkoła muzyczna będzie dopełnieniem innych działań
podejmowanych przez władze Miasta Gostynina.

Do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta.
Burmistrz Miasta – Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła na urzędy obowiązek
nadania statutu jednostkom budżetowym, które dotychczas statutu nie posiadały w terminie do
końca czerwca tego roku. Ponieważ sesji nie planuje się przez okres wakacji, dlatego proszę o
podjęcie uchwały i statutu Urzędu Miasta.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 231/XLII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta – Pan radny Andrzej Robacki pytał czy miasto jest przygotowane do wakacji,
jak ma przygotowane kąpieliska miejskie.
Będzie zorganizowane kąpielisko miejskie, ale niestrzeżone. Będą ustawione dwie tablice
informacyjne. Jedna będzie informować, że kąpielisko nie jest strzeżone a druga mówiąca o zakazie
wprowadzania do wody psów. Nie będziemy organizować ratownika i całego zaplecza. Nie mam
gwarancji, że nie spalą kolejnego kontenera. Woda została zbadana przez służby sanitarne. Nasze
jeziora nadają się do kąpieli, są w II klasie czystości.
Drugie pytanie dotyczyło remontu boisk szkolnych i stadionów.
Dokumentacja została zlecona na sierpień 2005 roku. A drugi termin określony przez projektanta
został na 15 grudnia 2005 roku. Tu jest podobna sytuacja, ponieważ, to było w jednym przetargu.
Na razie nie rozmawiałem o stadionie, bo bardzo mi zależy o uruchomieniu targowiska. Projektant
wygrał przetarg na wykonanie projektu, czynił ustalenia z urzędem. Ustawa nie daje możliwości
wybrania droższej oferty. Ten projektant spełnia wszystkie wymogi i jeżeli się z tego wszystkiego
nie wywiąże to puszczę do Biuletynu Informacji Publicznej i będzie eliminowany z innych
przetargów. Ustawa go eliminuje jako nierzetelnego oferenta. Byłaby to straszna karą dla tego
człowieka, ale nie wiadomo jak z nim postępować.
W kwestii boisk szkolnych uzyskano informację od dyrektorów szkół w zakresie potrzeb
modernizacji i zagospodarowania boisk szkolnych. Przygotowano planowany zakres prac i
prowadzono postępowanie udzielenie zamówienia na opracowanie projektów dla poszczególnych
szkół. W tym roku ten przetarg rozstrzygniemy. Wszystkie szkoły dały pisma, w których opisały,
jakie te boiska mają być, do jakich dyscyplin sportu i czym mają być wyłożone.
Pan radny Zbigniew Królikowski pytał, kiedy będzie wykonywane c.o. w budynkach przy ulicy
Nowej 1 i 2.
Została opracowana dokumentacja instalacji c.o. i c.w. wraz z koniecznymi do tego celu
inwentaryzacjami budynku. Wydział zamówień publicznych prowadzi postępowanie na wykonanie
instalacji w budynkach: ul. Nowej 1 i 2 oraz 4 budynków przy ul. Parkowej 3, 5, 6, 24. Otwarcie
ofert zaplanowano na dzień 2 sierpnia br. Wykonanie zadanie planowane jest do końca listopada

2006 roku. Być może, że w pierwszej kolejności te prace zostaną wykonane w budynkach przy ul.
Nowej.
Odnośnie potrzeby przejrzenia znaków drogowych, które są zasłonięte przez drzewa. Mamy cały
program. Został rozstrzygnięty przetarg na podcinkę drzew i robimy to na wszystkich ulicach. Nikt
nie chce tego zrobić, a Zarządy Dróg planuje na to niewielkie środki. Pan Garwacki zrobi objazd po
mieście i ustali gdzie należy już reagować i podcinać gałęzie, prace te będą wykonywane przy
pomocy ludzi z robót publicznych.

Do punktu 15
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
Do przedłożonego protokołu radni nie wnosili uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej został przyjęty

Do punktu 16
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Dzisiaj wpłynęło pismo skierowane do Rady Miejskiej przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dotyczące pisma złożonego przez pana Tadeusza
Żółtowskiego w imieniu mieszkańców ul. Mickiewicza w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść przedmiotowego pisma – kserokopia w załączeniu.
Burmistrz Miasta – To jest 8 domów, które do tej pory nie zainstalowały sobie wodociągu.
Większość ludzi na tej ulicy wodociąg ma, tylko połączony z innych ulic. Cztery lata temu były tu
spotkania i mieliśmy to robić, ale wtedy ci mieszkańcy nie wyrazili zgody na przejście przez ich
ogródki. Po czterech latach sprawa dojrzała i odbyliśmy tu spotkanie z udziałem pana prezesa
Jakubowskiego i ustaliliśmy, że mieszkańcy opracują i przekażą dokumentację. Nie chodzi tu o
pieniądze, bo dokumentacja kosztuje raptem 2 tysiące złotych. W mieście do tej pory mieszkańcy
dokładali 30% kosztów do sieci głównej wodociągów. Przyłącza do tej pory są realizowane na
własny koszt. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków reguluje, że
jeżeli są spółki wodociągowe to spółka ma obowiązek dostarczenia i zaopatrzenia w wodę. Odbyło
się kolejne spotkanie i wszystko było załatwione, ale zainteresowani mieszkańcy pozyskali tylko
mapy, a dokumentacji nie chcieli zrobić, bo znów wystąpił problem przejścia przez ich ogródki. Ja
nie będę ulicy Mickiewicza rwał, dlatego, że im się tak chce. Jak chcą mieć wodociąg to muszą się
zgodzić na to, żeby przez ich posesje i ogrody można było kopać? Dopóki oni się nie zgodzą to tego
wodociągu nie założymy. Tym bardziej, że to nie jest dom przy domu tylko są rozstrzeleni w różnej
odległości. Chcemy to zrobić, są na to pieniądze. Chodziło o to, żeby oni sami dostarczyli
dokumentację, ponieważ przy tego typu pracach muszą być uzgodnienia z właścicielami posesji.
Jak my teraz podejmiemy się dokumentacji to oni nie wyrażą zgody, a drogi rwać nie będziemy, bo
nas na to nie stać? Na osiedlu Mickiewicza jest kanalizacja tylko, że ogólnospławna, deszczowa i
sanitarna razem. W Gostyninie na starych osiedlach są takie kanalizacje. Tak było to dawniej
robione. Od kilku lat sami nie realizujemy wodociągów, po to utworzyliśmy podmiot, który tą
tematyka się zajmuje.
Ja przygotuję na to pismo odpowiedź do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy taki sposób załatwienia spraw państwa radnych

satysfakcjonuje, że burmistrz udzieli odpowiedzi. Zapytam jeszcze pani prawnik czy takie
rozwiązanie można zastosować.
Radni nie wnosili uwag do takiego sposobu załatwienia sprawy.
Radca Prawny Roma Trawczyńska – Tak jak najbardziej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Rada Powiatu Gostynińskiego przesłała do nas uchwałę w
sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego. Przypomnę
tylko, że Powiat Gostyniński jest podzielony na 3 okręgi wyborcze. Pierwszy okręg wyborczy to
jest miasto Gostynin i liczba wybieranych radnych 7, drugi okręg wyborczy to jest Gmina Gostynin
i liczba radnych 4, trzeci okręg wyborczy to jest Gmina Pacyna, Sanniki i Szczawin Kościelny –
liczba wybieranych radnych 6. Trzeba tylko nadmienić, że w powiecie obowiązuje system
wyborczy proporcjonalny.
Radny Tadeusz Gryning – Czy jest dobra wola Gminy Gostynin, wola wójta na poszerzenie
granic miasta a szczególnie chodzi o pozyskanie Zalewu.?
Burmistrz Miasta – Gdyby nawet była wola wójta to on sam tam nie decyduje. U nas powstały 2
niespójne uchwały, dlatego w ministerstwie nie podjęli żadnych decyzji. Odesłali dokumenty z taką
adnotacją, że sprawa nie jest spójna. Prosili o przeprowadzenie całej procedury jeszcze raz. Polityka
państwa jest taka, żeby miasta mogły się rozwijać. Jeżeli tego nigdy nie zrobimy to ja myślę, że za
10-15 lat i tak gmina Gostynin będzie w granicach miasta. Samorządy wiejskie mają do zrobienia
wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, gminne ośrodki kultury. Zawsze mówiłem, że
miasto Gostynin musi zwiększyć swoje terytorium. My nie możemy się rozwijać dalej
gospodarczo.

Do punktu 17
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XLII sesji Rady Miejskiej.
Spisały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Reder

