P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2006
z posiedzenia XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
11 lipca 2006 roku.
Stan Rady - 21
Obecni – 14
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1845.

Do

punktu 1

Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Otwieram XLIII nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej. Witam Panie i Panów radnych, witam pana burmistrza z gronem urzędników. Jest to
sesja zwołana na wniosek pana burmistrza.

Do

p u n k t u 2.

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał porządek posiedzenia.
Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Porządek obrad
Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2006 rok.
Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.

Do

punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2006 rok.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski - Wynikła potrzeba zwołania sesji, ponieważ
okazało się, że potrzeba więcej środków finansowych na zaadoptowanie samodzielnej szkoły
muzycznej. W budżecie ujęliśmy 50.000 złotych. Uważam, że nie ma sensu robić w tym roku
remont za 50.000 złotych, a w przyszłym roku kolejne przetargi i kolejne remonty. To by był
bałagan. Dobrze byłoby gdyby w wieloletnim planie inwestycyjnym dokonać zmiany i wpisać na
2007 rok kwotę 57.000 złotych na remont tej szkoły. Myślę, że wykonawca pewnie w tym roku by
to wykonał a płatność byłaby rozłożona. Mamy dokumentacje na przebudowanie części
komunikacyjnej, rozłączenia sali gimnastycznej z komunikacją szkoły. Trzeba tu pamiętać, że
szkoła muzyczna będzie szkołą samodzielną. Tak naprawdę będzie kosztować 144.000 złotych,
ponieważ okna w małych salkach zostaną wymienione na większe i będzie to w ramach

termomodernizacji. Z uwagi na pilność wykonania tych remontów i przeznaczenia środków trzeba
było tą sesje zwołać.
Przy okazji zwołania tej sesji możemy wprowadzić zmiany w kwestii oświetlenia ulicznego:
Bratoszewa i ul. Targowej. Chcemy tam założyć lampy na 11 słupach. Zdejmiemy 200.000 złotych
z zadania pn. budowa targowiska miejskiego. Mam pismo projektanta pana Goliszka, który w dniu
wczorajszym powiadomił nas, że nie wywiązał się z umowy i dokonał wpłaty kary umownej w
wysokości 2.950 złotych. Przez 8 miesięcy ten człowiek zdobył tylko mapy do celów
projektowych. Mamy problem, ponieważ od nowa musi być przeprowadzony przetarg i od nowa
projektowanie. Jeśli nie przekroczy ten projekt 30.000 EURO to może mi się uda zlecić. Na pewno
się opóźnimy i nie uda nam się wykorzystać wszystkich środków w tym roku. Sprawa bazaru
ciągnie się od lutego br. Człowiek ten zrobił sobie trochę krzywdę, bo puścimy tę informacje do
Biuletynu Informacji Publicznej i będzie miała problemy przy następnych przetargach. Ostrzegałem
go, że to zrobię, ale myślałem, że to go w jakiś sposób zdopinguje. Projekt dla tego bazaru musi
być. Jeszcze jedna zmiana w projekcie uchwały dotyczy dotacji celowej na wyprawki dla uczniów
klas pierwszych. Jest to kwota 2.822 złote.
Radni nie wnosili uwag.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 232/XLIII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do

punktu 4

Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan burmistrz już wszystko wyjaśnił przy omawianiu
poprzedniej uchwały.
Radni nie wnosili uwag.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 233/XLIII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Gryning – Społeczeństwo czekało na bazar. Jak teraz tłumaczyć, że będą
opóźnienia?
Burmistrz Miasta – Ja będę robił wszystko, żeby za jakiś miesiąc, półtora, czy dwa rozpocząć.
Będzie przeprowadzona procedura przetargowa, która została trochę zmieniona, bo w ustawie o
zamówieniach publicznych na ogłoszenie jest 30 dni, a nie 6 tygodni. Na pewno to, co w budżecie
zaplanowane to wydatkujemy i rozpoczniemy. Dobrze by było, żeby do końca roku to zrobić. Może
wykonawca zgodzi się, żeby zrobić w tym roku. Tam głownie zostały do zrobienia place, punkty
wody czerpalnej i drogi. Do końca roku powinniśmy zrobić I etap.

Do

p u n k t u 5.

Sprawy różne.
Burmistrz Miasta – Dzisiaj odebrałem z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Lecha

Kaczyńskiego certyfikat dla Miasta Gostynina, które otrzymało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii.
Samego wręczenia dokonywała szefowa kancelarii, natomiast w ogrodach pałacu spotkał się z nami
prezydent.
Radna Romualda Kowalska – Ja w dalszym ciągu w sprawie swojego osiedla przy ul.
Bierzewickiej. Pan burmistrz obiecał mi, ale mam wrażenie, że do końca mojej kadencji nic tam się
nie zrobi.
Burmistrz Miasta – To nie jest takie proste. Część musimy zrobić my, a część MTBS, który musi
rozebrać płoty i zdjąć stare chodniki.
Do

punktu 6

Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Protokołowała:
M. Sandecka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Reder

