
P R O T O K Ó Ł  NR XLIV/2010

z posiedzenia XLIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30  marca 2010 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1250.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak  – powitała  przybyłych  na 
obrady  XLVI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego 
Burmistrza  Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Bożenę  Sokołowską 
Skarbnika  Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta  Burmistrza  ds.  Finansowych, 
pracowników Urzędu, zaproszonych gości w osobach: panią Jolantę Bigus Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina,  pana  Wiesława  Adamskiego  Dyrektora 
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  pana  Jacka  Michalskiego  Dyrektora  Miejskiego 
Centrum  Kultury  w  Gostyninie,  pana  Ludwika  Pawikowskiego  Przewodniczącego 
Gostynińskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego,  wszystkich  radnych,  mieszkańców  miasta 
Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 10 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. Analiza rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w oparciu o istniejąca bazę sportową:

 działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,



 działalność Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego.
6. Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście:

 Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina.

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
8. Podjecie  uchwały  w  sprawie:  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Gostynina

do  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na  przygotowaniu  do  realizacji,
a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze  środków  finansowych 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pt. 
,,Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  gminach  Stowarzyszenia 
Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego”  na  zasadzie  partnerstwa  wraz  z 
powiatem Gostynińskim,  Miastem Płockiem,  Miastem i  Gminą  Gąbin,  Gminą  Iłów, 
Gminą  Słubice,  Gmina  Sanniki,  Gmina  Szczawin  Kościelny,  Gmina  Łąck,  Gmina 
Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w 
celu realizacji tego projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 

9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 
– 2032.

10. Przyjecie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. 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 16 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż w okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja i poprosiła o zadawanie pytań przez radnych.

Radny  Marek  Małkowski  –  zadał  pytanie  odnośnie  II  etapu  budowy  małej  obwodnicy
a w szczególności środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  



D o  p u n k t u  5

Analiza rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w oparciu o istniejącą bazę sportową:

 działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  Wiesław  Adamski  –  poinformował,
iż  działalność  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  2009  roku  była  oparta  o  zadania 
statutowe  obowiązujące  ustawą  w  planie  pracy,  planie  finansowym,  ponadto  ośrodek 
wykonywał  zadania  zlecone  przez  burmistrza  miasta.  Baza  ośrodka  to  stadion  miejski 
usytuowany  przy  ulicy  Sportowej  1,  pływalnia  miejska  przy  ulicy  Kutnowskiej  7a,  hala 
sportowa przy  ulicy Kutnowska 7, korty tenisowe przy ulicy 18 Stycznia, płyta skeypark przy 
ulicy  Polnej,  kąpielisko  miejskie  –  Dybanka udostępniane w okresie  od 15 czerwca do 15 
sierpnia oraz sezonowe lodowisko miejskie przy ulicy Zamkowej w okresie grudzień – luty.
W zeszłym roku z obiektu łącznie skorzystało około 100.000 osób. Zatrudnienie pracowników 
w  MOSiR  –  e  jest  zgodne  ze  statutem  i  strukturą  organizacyjną  ośrodka  –  tj.  33  etaty. 
Organizacja imprez sportowych odbywała się na terenie ośrodka oraz placówkach oświatowych 
miasta. W okresie sprawozdawczym, ośrodek był organizatorem 65 imprez w 96 terminach, w 
których udział wzięło około 12.000 uczestników w przedziale wiekowym: dorośli 3.400 osób, 
młodzież  ze  szkół  ponadgimnazjalnych  2.800,  młodzież  szkół  gimnazjalnych  około  2.900, 
szkoły  podstawowe około  3.700.  Imprezy  poprzedzone  były  informacjami  w mediach  oraz 
plakatami. Posiadały zabezpieczenie od strony medycznej. Najlepsi z uczestników wyróżniani 
byli  dyplomami,  medalami,  pucharami  oraz  innymi  upominkami.  Przykładowe  imprezy  to: 
biegi  uliczne,  turniej  piłki  siatkowej  dla  kobiet,  zawody  w  pływaniu,  turnieje  w  tenisa 
ziemnego, mecze piłki nożnej itp. Ośrodek prowadził usługi noclegowe na terenie stadionu, 
gdzie znajduje się 15 pomieszczeń zabezpieczonych w pełen węzeł sanitarny, są to pokoje 1,2,3 
i 4 osobowe z których jednorazowo może skorzystać 36 osób. W 2009 roku łącznie skorzystało 
2.143  osoby w tym 76 osób z  zagranicy.  Ośrodek jest  zakładem budżetowym gdzie  może 
otrzymać do 50% planowanych wydatków i kosztów. Budżet ośrodka w 2009 roku zamknął się 
kwotą prawie 2 milionów złotych  z  czego dotacja  z  urzędu miasta  to  1  milion  10 tysięcy 
złotych. Wpływy ośrodka to: obozy sportowe 52.500 złotych, imprezy sportowe 14.780 złotych, 
baza noclegowa 133 tysiące złotych, wpływy z hali sportowej 86.900 złotych, karnety z kortów 
8.000 złotych, pływalnia 550.000 złotych z czego 22.560 złotych z solarium, lodowisko 30.000 
złotych i z pozostałych usług 25.000 złotych. Koszta to: głównie wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń,  PZU,  energia,  zakup  materiałów  remontowych,  przeglądy  techniczne. 
Podstawowe koszta  to:  pływalnia  miejska  1  milion  300  tysięcy  złotych,  lodowisko  84.300 
złotych i pozostałe obiekty ośrodka to 562.700 złotych. Prace remontowe dokonywane są we 
własnym zakresie. Najbliższe imprezy w tym roku to 17 kwietnia ogólnopolski pokaz psów 
rasowych, 24 kwietnia turniej służb policyjnych, 3 maja biegi uliczne. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –  zapytała,  czy  nie  mogłyby  być  prowadzone 
rozgrywki  w  kosza  na  terenie  miasta  Gostynina,  a  nie  w  Kutnie.  Gdzie  trzeba  dojeżdżać
i uiszczać wpisowe. Następne pytanie dotyczyło strojów dla juniorów w Mazurze. 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  Wiesław  Adamski  –  wyjaśnił,  że  na 
magazynie są stroje dla juniorów w dobrym stanie, a w przyszłości zostanie zakupiony nowy 
komplet. Co do ligi piłki koszykowej, to dyrektor wyjaśnił, że czwartek to dzień, który został 
zarezerwowany dla koszykarzy, w Kutnie jest tradycja koszykówki a w naszym mieście nie. 



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – podziękowała  panu 
dyrektorowi za trud włożony w pracę. 

 działalność Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Przewodniczący Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego Ludwik Pawikowski  – 
przedstawił  funkcjonowanie  Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego –  materiał  na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  podziękowała  panu 
przewodniczącemu za przedstawienie informacji i za zaangażowanie w pracę.

D o  p u n k t u  6

Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście:

 Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – poinformował, iż MCK realizuje 
zadania  z  dziedziny  wychowania,  edukacji  i  upowszechniania  kultury.  Działalność  swą 
prowadzi  zgodnie  ze  statutem  placówki  oraz  możliwościami  etatowymi  i  finansowymi
w oparciu o roczny plan pracy. Działalność realizowana jest w następujących kierunkach, kino, 
stałe formy pracy tj. prace w sekcjach, w zajęciach warsztatowych, imprezy własne, działalność 
wystawiennicza,  organizacja i współorganizacja imprez miejskich. W 2009 roku wyświetlono 
63 tytuły filmowe, które obejrzało 3.501 widzów. Klub tańca towarzyskiego to dwie grupy 15 – 
16 osobowe prowadzone dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, taniec nowoczesny również 
dwie grupy po 12 – 15 osób prowadzone także dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, na 
zajęcia krav – magi uczęszcza 20 osób dwa razy w tygodniu. Sekcja plastyczna dwie grupy. 
Zajęcia teatralne prowadzone są w w dwóch grupach po 15 osób w wymiarze dwóch godzin. 
Hur miejski,  zajęcia raz  w tygodniu 30 osób,   modelarnia  jedna grupa 4 razy w tygodniu, 
Miejska  Orkiestra  Dęta  40  osób  gdzie  spotkania  są  trzy  razy  w  tygodniu.  W  2009  roku 
funkcjonowała  pracownia  dokumentacji  dziejów  miasta  oraz  sekcja  aerobiku  dwa  razy
w tygodniu w grupie 28 osobowej.  Imprezy własne w 2009 roku to: ferie zimowe w których
w  2009  roku  udział  wzięło  30  osób,  konkurs  plastyczny  ,,Marzanna”,  ,,Pisanka”,  konkurs 
recytatorski im. Janusz Korczaka, 15 przegląd muzyczny ,,Gama”, brewerie, wakacje z naturą – 
ferie letnie, ogólnopolski plener malarski, koncert Chopinowski, konkurs recytatorski im. Jana 
Pawła II, turniej jednego wiersza, ogólnopolski konkurs tańca towarzyskiego, przegląd piosenki 
podróżnej,  konkurs  plastyczny  ,,jesień  2009”,  recital  Hanny  Kunickiej.  Dyrektor  ośrodka 
poinformował, iż na ten rok przewidziane są między innymi takie imprezy jak Korso kwiatowe, 
Dni  Gostynina,  które  będą  obchodzone  w dniach  od  1  lipca,  termin  ten  jest  przewidziany
z uwagi na koncert Lady Pank, pożegnanie lata,  

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – zadała pytanie, jaki przedział wiekowy jest dzieci 
biorących udział w zajęciach oraz czy osoby dorosłe zgłaszają się na warsztaty teatralne.

Dyrektor Miejskiego  Centrum Kultury  Jacek Michalski  –  poinformował,  iż  do  chwili 



obecnej  to  nie  zgłaszają  się  osoby  dorosłe  chcące  brać  udział  w  warsztatach  teatralnych,
a przedział wiekowy dzieci biorących udział w zajęciach to od 5 do 18lat.

Radny Marek Małkowski – zapytał czy kino samofinansuje się.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – poinformował, że absolutnie nie
i zawsze jest dofinansowywane. 

Radny Marek Małkowski – zapytał ile osób korzysta z usług MCK. 

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Jacek  Michalski  –  poinformował,  iż  w  stałych 
zajęciach jest to grupa około 250 osób, natomiast przy masowych imprezach są to tysiące.

Radny Marek Małkowski – zwrócił, uwagę nad złym  rozwiązaniem ,,klatki schodowej”. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski –  poinformował, że jest to duży 
problem, klatka ta ma wysokość około 20 metrów i tak naprawdę trudno cokolwiek zrobić aby 
ją zabezpieczyć. Jedyne rozwiązanie to najprawdopodobniej  przedłużenie poręczy, choć i to 
fizycznie będzie trudne. Jest to trudne i ciężkie do pokonania. 

Radny Andrzej Reder – zapytał, o przebudowę sali kinowej.

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Jacek  Michalski  –  poinformował,  iż  dużym 
problemem na sali kinowej jest brak wentylacji, klimatyzacji i  nie tylko tam ale i  w całym 
budynku. 

Radna  Lidia  Pawikowska  –  zapytała,  czy  można  by  w  okresie  letnim  przed  obiektem 
stworzyć ,,ogród jordanowski”. 

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Jacek  Michalski  –  wyjaśnił,  iż  zajęcia  które 
prowadzi MCK wymagają pomieszczeń zamkniętych, ale można by zorganizować inne zajęcia 
na powietrzu i za pewne zostanie to wzięte pod uwagę.  
 

 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina.

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina  Janina  Bigus  – 
przedstawiła informację z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Marek  Małkowski  – za  zapytał,  czy  biblioteka  prowadzi  współpracę  z  osobami 
niepełnosprawnymi, wiadomo jest bowiem, że nie ma podjazdu do biblioteki w MCK.

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina  Janina  Bigus  – 
poinformowała,  iż  osoby  niepełnosprawne  mogą  korzystać  z  biblioteki  na  fili  tj.  przy  ul. 
Płockiej gdzie jest podjazd. 

Radny Andrzej Reder – zapytał, jaka jest relacja między książką klasyczna a internetem, czy 
jest zauważalny spadek czytelników.  



Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina  Janina  Bigus  – 
poinformowała, że kontakt z książką będzie zawsze. A ilość osób korzystających z biblioteki 
jest zadowalający.

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska przedstawiła projekt uchwały. Na podstawie przepisów 
obowiązujących  od  1  stycznia  br.  ustawy  o  finansach  publicznych  projekt  uchwały 
objętościowo jest obszerny. Zmniejszamy dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 781 871 zł. 
która stanowi per saldo zmniejszenia i zwiększenia dochodów, w tym proponujemy zmniejszyć 
dochody  bieżące  o  kwotę  1 082 089  zł.  natomiast  zwiększyć  dochody  majątkowe  o  kwotę 
300 218 zł. Proponujemy zwiększyć wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę  479 533 zł. w 
tym wydatki bieżące 92 754 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 386 779 zł. Dochody bieżące 
budżetu  miasta,  które  zwiększamy o  kwotę  1 082 089  zł.  tj.  o  środki  pochodzące  z  tytułu 
podatku od nieruchomości, podatku leśnego i od środków transportowych od osób prawnych w 
ogólnej kwocie 303 707 zł. Następnie proponujemy zwiększyć dochody o kwotę 27 621 zł. jest 
to zwrot dotacji przedmiotowej wynikającej z rozliczenia poniesionych kosztów przez MOSiR. 
Dokonujemy zmniejszenia  subwencji  ogólnej  o  kwotę 1 413 417 zł.  –  subwencja ta została 
zmniejszona z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów w szkole, o 126 dzieci w stosunku do 
roku ubiegłego. Dochody majątkowe zwiększmy je w łącznej kwocie 300 218 zł. tj. o dotacje 
celowe  250 218  zł.  które  stanowią  dofinansowanie  własnych  inwestycji  ze  środków  Baku 
Gospodarstwa Krajowego i  jest  to  dofinansowanie  na pokrycie  części  kosztów przebudowy 
poddasza budynku przy ul. 3 Maja 43a w kwocie 207 918 zł. oraz na wykup lokalu w tym 
budynku  w kwocie 42 300 zł. oraz dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 50 000 zł. – ze 
sprzedaży 100 udziałów w Spółce ERA-GOST. Wydatki budżetu miasta zwiększamy w łącznej 
kwocie 479 533 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 92 754 zł. tj. o kwotę 87 754 na podatek 
od  gruntów i  budynków stanowiących  własność  Miasta,  nie  zajętych  na potrzeby organów 
jednostek oraz na podatek leśny. Zwiększamy wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 000 zł. na 
wydatki,  które  są  związane  w  związku  z  przystąpieniem  do  Lokalnej  Grupy  Rybackiej. 
Natomiast  wydatki  majątkowe budżetu,  które  zwiększamy w łącznej  kwocie 386 779 zł.  tj.
o 142 300 zł. na wykup lokalu w budynku przy ul. 3 maja 43 a, załącznik nr 4. Następna zmiana 
dotyczy zwiększenia wydatków na adaptację poddasza w budynku przy ul. 3 Maja 43a oraz w 
kwocie 207 918 zł.   O kwotę 36 561 zł. zwiększamy zadanie inwestycyjne remont budynku 
Świetlicy Miejsko – Parafialnej. Przychody budżetu – zmniejszenie wolnych środków o kwotę 
412 596  zł.  która  jest  wyliczana  według  wzoru  o  sporządzeniu  sprawozdań  finansowych. 
Następna  zmiana  przychodów  dotyczy  zwiększenia  o  kwotę  274 000  zł.  tj.  o  pożyczkę  z 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  na  termomodernizację  trzech  budynków 
komunalnych przy ul. 3 Maja 39 , ul. Wojska Polskiego 45 i ul. Kościuszki 31, umowę na tę 
pożyczkę podpisano w końcu ubiegłego roku jednak środki otrzymaliśmy w tym roku.  Po 
analizie dochodów i korekcie przychodów z uwzględnieniem zmian w dochodach zwiększeń
i  zmniejszeń  brakującą  kwotę  tj.  1 400 000  zł.  proponujemy  pokryć  przychodami 
pochodzącymi z kredytów.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opina  
pozytywna.



Radny Andrzej Reder –  zwrócił uwagę na znacznie zmniejszoną subwencję oświatową, która 
będzie  prowadziła  do  problemów  związanych  z  finansowaniem  oświaty.  Jest  to  bardzo 
niepokojące. Rada Miejska może wystąpić z uchwałą w formie rezolucji odnośnie sprzeciwu 
takiemu finansowaniu oświaty. Trzeba będzie się nad tym zastanowić.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścili radny Andrzej Robacki i radny Sławomir Majewski) 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 242/XLIV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie:  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Gostynina
do realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na przygotowaniu do realizacji,  a  następnie  –  
w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pt.  ,,Termomodernizacja  
budynków  użyteczności  publicznej  w  gminach  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego” na zasadzie partnerstwa wraz z powiatem Gostynińskim, Miastem 
Płockiem, Miastem i  Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gmina Sanniki,  Gmina 
Szczawin  Kościelny,  Gmina  Łąck,  Gmina  Gostynin  oraz  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego projektu zgodnie z zapisami  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 

Burmistrz  Miasta  –  poinformował,  iż  Stowarzyszenie  Gmin  Turystycznych  Pojezierza 
Gostynińskiego  w  ramach  partnerstwa  planuje  wspólnie  zrealizować  przedsięwzięcie, 
polegające  na  przygotowaniu,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji  Projektu pn. 
,,Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  gminach  Stowarzyszenia  Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa  Mazowieckiego  2007  –  2013,  Priorytet  IV  Środowisko,  zapobieganie 
zagrożeniom  i  energetyka,  Działanie  4.3  –  Ochrona  powietrza,  energetyka.  Przystąpienie 
Gminy Miasta Gostynina do w/w projektu i podpisanie umowy partnerskiej umożliwi ubieganie 
się o refundację kosztów dwóch zadań tj. termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego 
Nr 2 i Miejskiego Centrum Kultury. Burmistrz poinformował, iż istnieje możliwość otrzymania 
dodatkowych  ośmiu  punktów w przypadku  składania  wniosków partnerskich,  jednocześnie 
istnieje większe zagrożenie odrzucenia wniosku w przypadku odstąpienia bądź nie wywiązania 
się z kryteriów finansowych jednego z partnerów. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Gostynina  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania 
współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
wspólnej  realizacji  Projektu  pt.  ,,Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w 
gminach  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego”  na  zasadzie 
partnerstwa  wraz  z  powiatem Gostynińskim,  Miastem Płockiem,  Miastem i  Gminą  Gąbin, 
Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Łąck, Gmina 
Gostynin  oraz  ze  Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego  w celu 
realizacji  tego  projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 243/XLIV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyrobów 
zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 – 2032.

Burmistrz  Miasta  – poinformował,  iż  miasto  przystępuje  do  zaktualizowania  Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Radni w miesiącu lipcu 2008 roku przyjęli 
uchwałę  odnośnie  Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  obiektów 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gostynina. Z uwagi na fakt, że wielu właścicieli, 
zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, to należy 
zaktualizować te dane. Azbest ten w 99% występuje na dachach budynków. Pomoc ze strony 
miasta polega na tym, że zobowiązuje się do usunięcia tego azbestu z dachów i  utylizacji.
W  2008  roku  gdy  była  także  prowadzona  taka  akcja,  ponieważ  pojawiły  się  środki  w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skorzystaliśmy wtedy z 
tych środków w kwocie 100.000 złotych. Do 2032 roku azbest musi być usunięty. Mieszkańcy 
muszą o tym wiedzieć, że gdy ze swoich budynków usuwają azbest to przepisy zobowiązują do 
tego,  że  trzeba  wykazać,  że  ten  zdjęty  azbest  została  zutylizowany.  Dlatego  też  miasto 
wychodzi  z  pomocą  publiczną  dla  mieszkańców  odnośnie  utylizacji.  Odnośnie  programu, 
miasto ogłosi przetarg na wykonawce usuwania i utylizacji azbestu. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest
z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 – 2032.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.



UCHWAŁA  NR 244/XLIV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Przyjęcie  protokołu z  XLIII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów. 

Za  przyjęciem protokołu  z  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  opowiedziało  się  9  radnych,  głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto. 

D o  p u n k t u  11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta – w odpowiedzi na pytanie radnego Marka Małkowskiego w sprawie ,,małej 
obwodnicy”poinformował,  iż  II  etap  obwodnicy  będzie  realizowany  w  całości  w  związku
z  tym,  że  sejmik  dokonał  zmian  budżetowych  a  głównie  w  Wieloletnim  Programie 
Inwestycyjnym. Natomiast płatność zostanie dokonana w dwóch ratach  W dniu 26 marca br. 
został  ogłoszony  przetarg  na  wykonawcę.  Na  stronie  internetowej  został  zamieszczony
wykaz  robót  i  zaplanowanych   zadań  dla  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg  w  Gostyninie. 
Najprawdopodobniej  budowa rozpocznie się w miesiącu czerwcu i kosztować będzie około 
400 milionów. Droga ta ma mieć dużo infrastruktury, jak tunel dla pasażu pieszego, most, rondo 
oraz przebudowa ulicy Targowej. Prace rozpoczną się od ronda tj. rozwidleniu ulicy Targowej, 
Zamkowej, Kowalskiej.  
Odnośnie  oświaty  burmistrz  wyjaśnił,  że  na  same etaty  czyli  płace  brakuje  około  603.000 
złotych i do oświaty gminy dokładają coraz więcej.   

D o  p u n k t u  12

Sprawy różne.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  przypomniała  radnym
o  obowiązku  składania  oświadczeń  majątkowych  do  dnia  30  kwietnia  br.  oraz  odczytała
pismo  od  Wojewódzkiego  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w sprawie zaprzestania
dostarczania  wody  z  dniem 01.09.2010r.  przez  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp.  z  o.o.  do 
Osiedla Mieszkaniowego w Gostyninie – Zalesie.   

Burmistrz  Miasta  –  poinformował  radnych,  iż  sprawa  ta  została  przekazana  do 
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o,  a  spółka  znalazła  rozwiązanie  w  partnerstwie
z Gminą. Burmistrz podkreślił, iż miasto ma obowiązek w zaopatrzenie w wodę mieszkańców
a szpital  jest  firmą.  Tam gdzie  ustawa nakłada na miasto  obowiązek zaopatrzenia  w wodę



i kanalizację to oczywiście zostanie wykonane.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zaprosiła w imieniu własnym
i  pana  burmistrza do  wzięcia  udziału  w  uroczystości  upamiętniającej  70  rocznicę  ,,Mordu 
Katyńskiego”, która odbędzie się 13 kwietnia 2010r.

Burmistrz Miasta – złożył najlepsze życzenia Wielkanocne. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  złożyła  najserdeczniejsze 
życzenia na nadchodzące święta Wielkanocne. 

D o  p u n k t u  13

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  zamknęła obrady XLIV sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


