P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2006
z posiedzenia XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 27 października 2006
roku.
Stan Rady - 21
Obecni – 20
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1130
D o p u n k t u 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam wszystkich państwa serdecznie.
Otwieram obrady XLVII sesji Rady Miejskiej IV kadencji. Witam naszych gości, których
obecność związana jest z częścią merytoryczną sesji.
D o p u n k t u 2.
Uchwalenie zmian porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał porządek posiedzenia.
Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.

Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Kultura w Gostyninie
Ø
działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Ø
miejskie imprezy o charakterze kulturalnym.
Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na 2007 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2006rok.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta
Gostynina na lata 2003-2007.

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej dla kompleksu sportoworekreacyjnego „Termy gostynińskie” oraz na wykup gruntów pod „Małą obwodnicę”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2007 rok”.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie,
złożonych do 30 kwietnia 2006 roku i do 27 sierpnia 2006 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

D o p u n k t u 3.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski - oczytał sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza
Miasta za okres od 23 września 2006 roku do 20 października 2006 roku - sprawozdanie na piśmie
stanowi załącznik do protokołu.
Do przedłożonego sprawozdania nie wnoszono uwag i zapytań.
D o p u n k t u 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej – W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła pisemna interpelacja.
Radni nie zgłaszali pytań.
D o p u n k t u 5.
Kultura w Gostyninie
Ø

działalność Domu Kultury.

Dyrektor Domu Kultury Pan Jacek Michalski przedstawił informację o działalności Domu
Kultury w Gostyninie – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Ø

działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Miejskiej Jolanta Bigus odczytała informację na temat
działalności placówki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Cieszymy się, że biblioteka jest już skomputeryzowana.
Radny Arkadiusz Górski – Chcę wyrazić swoje zadowolenie z faktu działalności Biblioteki
Miejskiej w Gostyninie. Ja chcę podkreślić imprezy dla mieszkańców naszego miasta, które są
organizowane w bibliotece. Jestem dość częstym gościem na tego typu imprezach. Wszystkie one
są bardzo dobrze przygotowane, a atmosfera jest serdeczna i życzliwa. Ważnym elementem jest
postawa pani dyrektor, która jest osobą bardzo ciepłą, pełną zapału. Cieszę się, że pani się udało i
krótko mówiąc tak trzymać.
Ø

miejskie imprezy o charakterze kulturalnym

Burmistrz Miasta odczytał informację na temat miejskich imprez o charakterze kulturalnym
zorganizowanych w roku 2006 roku – załącznik do protokołu.
Do przedłożonego materiału radni nie wnosili uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych podziękował dyrektorom DK i MBP za udział w
sesji oraz cztero letnią współpracę wręczając specjalne podziękowania.
Do Punktu 6
Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na 2006 rok.

Burmistrz Miasta odczytał informację na temat podstawowych założeń gospodarczych do budżetu
miasta na 2007 rok. Informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Gryning – Właściciel budynku położonego przy ulicy Kościuszki, róg Placu
Wolności zdewastował budynek. Na początku wyglądało to tak jakby miał zamiar go ocieplać, ale
dotychczas nic nie zrobił. Ten budynek straszy.
Burmistrz Miasta – To prawda, co pan radny powiedział, ale jest nadzór budowlany, który jest za
to odpowiedzialny. Sprawa trafiła już do nadzoru budowlanego w Warszawie. Właściciel zaczął
wyłączać z użytkowania część budynku. Dwie rodziny musieliśmy przenieść, bo zawaliły się
ściany. Tu jest jakaś niemoc urzędników, którzy nie potrafią tego załatwić. Ja myślę, że sprawa ta
powinna się skończyć w sądzie, bo ktoś podkopuje fundament od środka, po to, żeby pozbyć się
lokatorów. Burmistrz i urząd nie ma uprawnień do działania. Od tego jest nadzór budowlany. My
tu w mieście robimy, co jest możliwe. Miasto pięknieje, a tu stoi i straszy taka chałupa.
Radny Piotr Jankowski – W dziale Kultura zabrakło zapisu pod hasłem „Centrum Kultury”.
Powinniśmy małymi krokami wprowadzać to zadanie w życie.
Burmistrz Miasta - Jak będziemy dokumentację opracowywać, to znajdziemy odpowiedniego
projektanta, który nam przedstawi kilka koncepcji.
Myślę, że na razie pilniejszą sprawą jest budowa przedszkola.
Radny Zbigniew Królikowski – Komisja Edukacji wypracowała wiele wniosków natury
finansowej. Czy te wnioski były brane pod uwagę przy opracowywaniu budżetu?
Burmistrz Miasta – Wszystkie wnioski były brane pod uwagę.
Radny Jacek Piotrowicz – Dołączając się do pytania pana Jankowskiego dotyczącego
termomodernizacji Domu Kultury przy udziale środków zewnętrznych. Chciałem zapytać, czy
robiąc remont na zewnątrz budynku przewidziano modernizację jego wnętrza. To, że kino tak
funkcjonuje to jest wina tego, że 20-30 lat nic się tam nie zmienia.
Burmistrz Miasta - Proszę pamiętać, że Dom Kultury 2 lata temu był wewnątrz remontowany.
Pozakładane są gresy, porobione remonty łazienek. W niezłym stanie jest też kawiarnia, tylko
poprzedni dzierżawca rozwiązał umowę. Dwukrotnie był ogłaszany przetarg na wynajem i nadal
brak chętnego. Trzeba obniżyć czynsz i wtedy dzierżawca wykona wszelkie potrzebne remonty.
Radny Jacek Piotrowicz – Mówi się o modernizacji boisk szkolnych. Wiem, że projekt jest już
zrobiony. Pan burmistrz powiedział, że tylko na części boisk zostanie zmieniona nawierzchnia,
pozostałe będą nadal miały nawierzchnię bitumiczną. Urazowość na nowoczesnych
nawierzchniach jest 50 krotnie mniejsza niż na nawierzchniach bitumicznych.
Burmistrz Miasta – Dyrektorzy szkół orzekli, że częściowo chcą pozostawić nawierzchnię
bitumiczną, tłumacząc, że będą robić lodowiska, a poza tym taka nawierzchnia jest łatwiejsza w
utrzymaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan burmistrz wspominał o wykupie terenów, działek i
budynków, które są źle utrzymane. Ja się generalnie z tym zgadzam, tylko jak to jest od strony
prawnej, jakie są możliwości dla mieszkańców tam zamieszkujących. Czy byłyby dla nich jakieś
przekwaterowania itd.
Burmistrz Miasta – Powstanie umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym. Kupującym w tym

przypadku byłby urząd miasta. W tej umowie byłyby określone odpowiednie warunki. Tam gdzie
sprzedający dostanie odpowiednie pieniądze to niech sobie kupi mieszkanie. Często jest kilku
współwłaścicieli, to po prostu trzeba im dać mieszkania komunalne. To wszystko będzie się
opierało na zasadach negocjacji. Wykup jest dobrowolny. Nie ma przepisów, które pozwalają
ludzi wywłaszczać.
Taki pomysł jest realizowany w wielu miastach. Na wszystko nie starczy pieniędzy, ale jeśli nie w
przyszłym, to w kolejnym roku należałoby się za to brać.
Do Punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2006 rok.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Zmiany w budżecie miasta na 2006 rok
obejmują zwiększenie po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 18.000 złotych. Pozostałe
propozycje zmian dotyczą przesunięcia w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.
Proponujemy zmniejszenie o kwotę 28.432 złotych dotacji, która pochodziła z PFRON na
zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek ustawowych zwolnień. Chodzi tu o zakłady
pracy chronionej. Jeden z zakładów nie korzysta z tej ulgi, dlatego ta dotacja nie będzie nam się
należała. Po przeprowadzonej analizie dochodów za 3 kwartały proponujemy je zwiększyć o tą
kwotę czyli 28.432 złote, są to dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.
Kwotę 18.000 złotych otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej jako dotację celową i jest ona
skierowana dla Biblioteki Miejskiej na zakup księgozbiorów. Wydatki proponujemy zwiększyć o
81.000 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „budowa domów socjalnych”. Po rozstrzygnięciu
przetargu i zebraniu ofert na zagospodarowanie terenu jak i wyposażeniu mieszkań w kuchnie
gazowe okazało się, że te środki muszą być wyższe dlatego propozycja wprowadzenia zmiany do
projektu uchwały. Następna propozycja to jest zmniejszenie planu wydatków na wypłatę prowizji
od opłaty targowej w wysokości 122.000 złotych. Tą opłatą zajmuje się urząd i już nie wymaga
wypłaty prowizji. W dziale Oświata i Wychowanie zwiększa się zadanie inwestycyjne dla szkoły
muzycznej o kwotę 11.000 złotych . Dotyczy to modernizacji wydzielonych pomieszczeń w
Szkoły Podstawowej nr 3. W dziale Gospodarka Komunalna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000
złotych. Są to środki obrotowe dla nowoutworzonego Zakładu Usług Miejskich. W dziale Kultura i
Ochrona Dziedzictwa Narodowego proponuje się zwiększyć wydatki w postaci dotacji w kwocie
10.000 złotych dla Domu Kultury na działalność orkiestry miejskiej. Kwotę 18.000 złotych
przeznacza się na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych.
Opinie komisji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 250/XLVII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 8
Podjęcie uchwały zmieniająca w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta
Gostynina na lata 2003-2007.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Projekt uchwały jest związany z przed chwilą
podjętą uchwałą o zmianach w budżecie miasta na 2006 rok i obejmuje on zmianę w dwóch
pozycjach. Jedna z nich to są budynki socjalne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.000
złotych oraz druga dotycząca remontu pomieszczeń szkoły muzycznej – zwiększenie planu

wydatków o kwotę 11.000 złotych.
Opinie komisji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 251/XLVII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 9
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej dla kompleksu sportoworekreacyjnego „Termy gostynińskie” oraz na wykup gruntów pod „Małą obwodnicę”.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.000.000 złotych. W § 2 tamtej uchwały
wskazywaliśmy, że spłata kredytu będzie następowała z paragrafu 087. Dopatrzyliśmy się, że od 1
stycznia tego roku paragraf ten już nie występuje, a dochody znajdują się w paragrafie 077.
Obawiamy się kłopotów z bankiem, który wygra ten przetarg , dlatego proponujemy zmianę tego
paragrafu. Spłata tego kredytu będzie następowała z paragrafu 077.
Opinie komisji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 252/XLVII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
D o p u n k t u 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2007 rok”.
Pani Danuta Pilichowicz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalenie przez radę gminy rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Miasto nasze od wielu lat ściśle
współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Działalność tych
organizacji znacząco wpływa na rozwój miasta i jakość życia jego mieszkańców. Organizacje
prowadzą szereg działań obejmujących jednostki i środowiska potrzebujące wsparcia w sferze
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, krzewienia kultury fizycznej i sportu, walki z patologiami i
uzależnieniami i aktywizacji społeczności lokalnych.
Celem programu jest określenie zasad współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi działającymi na jego terenie w zakresie realizacji zadań własnych gminy aby
służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału tych organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej.
Opinie komisji.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 253/XLVII/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
D o p u n k t u 11
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, złożonych
do 30 kwietnia 2006 roku i do 27 sierpnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informacje na temat oświadczeń majątkowych –
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo od naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie na
temat analizy przesłanych oświadczeń radnych Rady Miejskiej w Gostyninie – załącznik do
protokołu.
D o p u n k t u 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Nie zgłosiliście państwo żadnych interpelacji i zapytań.
D o p u n k t u 13
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół z XLVI sesji został przyjęty.
D o p u n k t u 14
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Na jednej z poprzednich sesji podjęliśmy uchwałę o wniesieniu
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. W tej chwili pojawił się dalszy tryb, to znaczy strona pozwana udzieliła
odpowiedzi na ten pozew. Gdyby ktoś z państwa chciał się zapoznać to w Biurze Obsługi Rady to
pismo będzie. Ta uchwała umożliwia przewodniczącemu rady, który reprezentuje skarżącego do
ustanowienia pełnomocnika procesowego. Ja chciałbym z przyczyn oczywistych z tej możliwości
skorzystać ponieważ mój mandat wygasa w piątek. Gdyby się okazało, że na przykład w
poniedziałek przyjdzie wezwanie, to ja z oczywistych przyczyn nie będę mógł z tego skorzystać. Za
zgodą pana burmistrza chciałbym upoważnić panią mecenas Romę Trawczyńską do
reprezentowania mnie. Wszystkie stosowne dokumenty zostały przygotowane i za wiedzą państwa
chciałbym, aby tak się stało.
Kolejna sprawa dotyczy też tematu, którym zajmowaliśmy się na poprzedniej sesji a dotyczy
wniosku pana Jerzego Bogdana Michalaka. Przypomnę, ze na poprzedniej sesji podjęliśmy
uchwałę, która zobowiązuje pana burmistrza do udzielenia odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek z dnia 20 października br. – stanowi on załącznik
do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta – Odpowiedź na wniosek pana Michalaka została wysłana. Kodeks
Postępowania Administracyjnego określa 30 - dniowy termin, a nie 14 – dniowy, jak pisze pan

Michalak.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska - Docierają do mnie głosy o braku nauczycieli języka
angielskiego. Sprawa dotyczy głównie klas zerowych w SP 3. Być może warto byłoby się tym
tematem zainteresować.
Burmistrz Miasta – Część nauczycieli utraciło status nauczyciela ponieważ nie posiadali
odpowiednich kwalifikacji, czyli wyższego wykształcenia na zdobycie, którego mieli 5 lat. Jest
niewielki problem, ale już są przyjmowani nowi nauczyciele.
Radny Tadeusz Gryning - Upoważnili mnie mieszkańcy do poruszenia tego tematu. Na starym
cmentarzu brakuje miejsc, więc cały ciężar przeniósł się na cmentarz pod Nagodowem. Tam nie
ma chodnika. Czy pan burmistrz przewiduje przyszłościowo wykonanie go, czy też może
poprawienie drogi dojazdowej?
Burmistrz Miasta – Tę drogę w 1998 roku wykonało miasto. Tam wcześniej nie było w ogóle
przejazdu. Jak popadało, to były problemy z dostaniem się na cmentarz. Ta droga jest niezła, ale
teraz wymaga położenia nawierzchni. Proszę mi wierzyć,ż ze cały ten teren jest terenem
parafialnym. Granice cmentarza są przy samej ulicy Kowalskiej, zatem nie jest to teren komunalny.
Pewnie będziemy rozmawiać wspólnie z parafią jak ten temat rozwiązać.
Radny Piotr Jankowski – Na poprzedniej sesji rady wspominałem o niemiłych zapachach
wydzielających się z kanalizacji w SP 3, które są szczególnie uciążliwe w przebieralni przy sali
gimnastycznej. Czy w najbliższym czasie da się cokolwiek z tym zrobić?
Burmistrz Miasta – Tam następują blokady poprzez korzenie rosnących drzew. Urządzeniami typu
„dankan” będzie to robione.
Radny Czesław Jaśkiewicz – Wzdłuż ulicy Kowalskiej jest robiony chodnik z dość wysokim
krawężnikiem. Problem jest tego rodzaju, że samochody typu TIR jadące od strony Gostynina nie
zjeżdżają trudno się minąć, a z powodu wysokiego krawężnika nie można zjechać na pobocze.
Jak będzie wykonana druga strona jezdni?
Burmistrz Miasta – Ta droga ma parametry drogi wojewódzkiej. Jeśli kierowcy źle jeżdżą to może
należy im zabrać prawo jazdy. Krawężnik ma wysokość 18 centymetrów, ponieważ jeszcze w tym
roku ma być robiona nawierzchnia asfaltowa..
Przewodniczący Rady Miejskiej – Chciałbym przypomnieć, że IV kadencja Rady Miejskiej
wygasa 27 października br. i chciałbym państwu przypomnieć o spotkaniu i jeszcze raz serdecznie
zaprosić.
D o p u n k t u 15
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Po raz ostatni w tej kadencji zamykam obrady XLVII sesji
Rady Miejskiej.
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