
P R O T O K Ó Ł  NR XLVII/2010

z posiedzenia XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 31 maja 2010 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1255.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak  – powitała  przybyłych  na 
obrady XLVII sesji  Rady Miejskiej  w Gostyninie tj.  panią Jadwigę Kaczor Wiceburmistrza, 
panią  Bożenę  Sokołowską  Skarbnika  Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta 
Burmistrza ds. Finansowych, panią Barbarę Semeniuk Radcę Prawnego, zaproszonych gości w 
osobach: panią Urszulę Leśniak – Jaworską  Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, 
pana  Krzysztofa  Krasiewicza  Naczelnika  Wydziału  Prewencji,  pana  Sylwestra 
Lewandowskiego  Komendanta  Straży  Miejskiej,  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 oraz zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu odnośnie 
podjęcia uchwały w sprawie nadania medalu honorowego ,,Zasłużony dla miasta Gostynina”. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie nadania medalu 
honorowego ,,Zasłużony dla miasta Gostynina” opowiedziało się: 

   
            za – 9                               przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 9 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. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście:

 działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,
 działalność Komendy Powiatowej w Gostyninie,
 działalność Straży Miejskiej w Gostyninie,
 realizacja Programu ,,Bezpieczne Miasto”.

6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
7. Podjecie  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta 

Gostynina”.
8. Przyjecie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamkniecie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Z –  ca  Burmistrz  Jadwiga  Kaczor  –  odczytała  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od 30 kwietnia 2010 roku do 28 maja 2010 roku –  materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Zdzisław Tarka – zainteresował się firmami, które zgłosiły się do budowy inwestycji 
pn.  ,,termy Gostynińskie” 

Z – ca Burmistrz Miasta Jadwiga Kaczor – wyjaśniła, iż są to dwie polskie firmy z którymi 
odbyły się już wstępne spotkania  negocjacje i są to bardzo konkretne rozmowy i w przeciągu 
miesiąca dojdzie do podpisania umowy. Komisja negocjacyjna, która została powołana przez 
burmistrza    utajniła postępowanie

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 Andrzej Reder –  zapytał, czy znany jest termin dalszej budowy ,,małej obwodnicy”
i czy mieszkańcy Gostynina ucierpieli wskótek powodzi.

D o  p u n k t u  5

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście



 działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie

Prokurator  Rejonowy  w  Gostyninie  Urszula  Leśniak  –  Jaworska  –   wyjaśniła,  że 
Prokuratura  Rejonowa  swoim  obszarem  i  swoim  działaniem  obejmuje  nie  tylko  Powiat 
Gostyniński ale także wszystkie nadwiślańskie gminy z Powiatu Płockiego. Od wielu lat wpływ 
spraw do prokuratury rocznie kształtuje się na pewnym określonym poziomie, który nie ulega 
zmianom,  wahania  rzędu   kilkunastu  czy  kilkudziesięciu  spraw  w  skali  roku  nie  mają 
większego znaczenia. Do roku 2007 rocznie było około 1800 spraw, po czym w połowie 2007 
roku nastąpiły zmiany formalne związane z rejestracją, co spowodowało statystyczny spadek 
liczby spraw rejestrowanych w Prokuraturze w Gostyninie, przy czym poziom, przestępczości 
utrzymuje się na tym samym poziomie, bowiem sprawy te tylko są rejestrowane w Komendzie i 
docierają do Prokuratury. Od 2008 roku jest to około 1500 spraw rocznie, które wpływają do 
Prokuratury. Charakter przestępczości od wielu lat jest ustabilizowany, ale pojawiły się nowe 
typy  przestępczości  takie  jak:  przestępczość  komputerowa.  W  Prokuraturze  w  Gostyninie 
sytuacja  kadrowa  jest  ustabilizowana,  jest  5  prokuratorów  i  jest  to  liczba  wystarczająca. 
Prokuratorzy nie tylko zajmują się sprawami  karnymi a więc doprowadzeniem do podjęcia 
decyzji merytorycznej z czego w połowie spraw rejestrowanych w prokuraturze kierowane są 
akty oskarżenia, jest to duża efektywność w okręgu Płockim. Efektywność to stosunek ilości 
skierowanych aktów oskarżenia do wszystkich spraw jakie są w prokuraturze rejestrowane czyli 
na 1500 spraw połowa to akty oskarżenia. Odnośnie etapu postępowania sądowego, to wyniki 
są  zadowalające,  uniewinnienia  są  w  granicach  1%.  Oprócz  działalności  ściśle  karnej 
prokuratura zajmuje się także działalnością cywilistyczną, działaniem na rzecz ludzi. W roku 
obecnym tj. 2010 zostało załatwionych 56 spraw cywilistycznych, na które składają się między 
innymi  wnioski  na  leczenia  odwykowe,  udział  prokuratora  w  postępowaniu  sądowym  o 
zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, zniesienie wspólności majątkowej, pozbawienie 
bądź  ograniczenie  władzy  rodzicielskiej.  Prokuratura  działa  także  w zakresie  postępowania 
administracyjnego, gdzie prokurator ma możliwość badania decyzji organów administracyjnych 
od  strony  formalnej,  czy  wszystkie  wymogi  formalne  zostały  spełnione.  Odnośnie  spraw 
karnych to poziom tymczasowych aresztowań, poręczeń majątkowych czy dozoru policyjnego 
kształtuje się na porównywalnym poziomie, wynika to ze stabilizacji charakteru przestępczości, 
która bezpośrednio dotyka społeczeństwo. Nie ma spraw szczególnie bulwersujących.  
 
Radny  Andrzej  Reder  –  zainteresował  się  czy  rozdzielność  Ministra  Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego z punktu Prokuratury Rejonowej coś się zmieniło.

Prokurator  Rejonowy  w  Gostyninie  Urszula  Leśniak  –  Jaworska  –   wyjaśniła,  że  na 
szczeblu  rejonu  nie  został  odczuty  wpływ  rozdzielność  funkcji  Prokuratora  Generalnego
i Ministra Sprawiedliwości, przy czym istnieje w dalszym ciągu ścisły związek Prokuratury
z Ministrem Sprawiedliwości. Prokurator Generalny to takie ułomne stanowisko ponieważ sam 
nie może wydawać rozporządzeń czyli aktów prawnych które mają wpływ na funkcjonowanie 
Prokuratury i nadal pozostało to w kwestii Ministra Sprawiedliwości.    

Radny  Andrzej  Reder  –  zapytał,  czy  w  związku  z  powodziami  zdarzyły  się  przypadki 
grabieży mienia. 

Prokurator Rejonowy w Gostyninie Urszula Leśniak – Jaworska – wyjaśniła, że na chwilę 
obecna w prokuraturze nie ma takich doniesień. A zapewne sytuacja taka dopiero będzie miała 
miejsce gdy powodzianie wrócą do swoich domów.   



 działalność Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,
Naczelnika Wydziału Prewencji Krzysztofa Krasiewicz –  przedstawił działalność Komendy 
Powiatowej policji w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radna Anna Szczepanowska – zwróciła się z prośba do Policji oraz Straży Miejskiej o patrole 
wokół szkół i przedszkoli, z uwagi na dewastacje urządzeń znajdujących się na tych terenach 
jak i nasadzeń. Zapytała także jaki jest procentowy udział dzieci i młodzieży niepełnoletniej
w przestępstwach dotyczących przeciwdziałaniu  narkomani  czy ten wskaźnik  wzrasta  i  czy 
istnieje punkt konsultacyjny dla dzieci uzależnionych. 

Naczelnika Wydziału Prewencji Krzysztofa Krasiewicz – wyjaśnił, że w chwili obecnej nie 
posiada  takich  danych  liczbowych  aby  przedstawić  stosunek  młodzieży  do  ogólnej  liczby 
sprawców ujawnionych, którzy związani są z przestępczością narkotykową. Wskaźnik ten nie 
wzrasta, jednak są duże utrudnienia jeśli chodzi o możliwość prowadzenia pracy wykrywczej 
na terenach szkół, placówek oświaty. Pewne konsekwencje wynikają już w toku prowadzonych 
postępowań,  gdzie  wynika  łańcuch powiązań.  Odpowiednie  służby zajmą się  statystyką  tej 
przestępczości. Odnośnie dbania bezpieczeństwa na terenie szkół i  przedszkoli, to naczelnik 
wyjaśnił, iż pewne miejsca nie są dostępne z zewnątrz, z uwagi na to, że tereny przedszkoli
i szkół są ogrodzone i zamknięte, a policja może przeciwdziałać na terenie otwartym, tam gdzie 
jest dostęp. Na terenie szkół są takie miejsca, gdzie z ulicy nic nie widać. 

Radna Anna Szczepanowska –  zwróciła uwagę, że sytuacja jest dużo lepsza od czasu gdy 
powstały ,,Orliki”i to tam w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych spotyka się młodzież.  

Z – ca Burmistrz Miasta Jadwiga Kaczor – wyjaśniła, iż punkt konsultacyjno – informacyjny 
dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków również swoja 
opieką obejmuje dzieci.  Dyżury w tym punkcie odbywają się od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 16:30 do 18:30, dyżurują kuratorzy sądowi, policja, psycholog. W 2009 roku 
udzielono 71 porad, a do końca kwietnia tego roku 27.

Radny  Andrzej  Reder  –  zapytał,  czy  w  związku  z  oddaniem  obwodnicy  stopień 
bezpieczeństwa  na  drogach  poprawił  się  i  czy  analizowany  jest  stan  bezpieczeństwa  na 
poszczególnych skrzyżowaniach w mieście, a w szczególności w rynku, gdzie wjazd do rynku 
od ulicy Kościuszki jest niebezpieczny, a budynek stojący po lewej stronie zasłania widoczność. 
Radny Reder zauważył, że bezpieczeństwo wjazd do rynku od ulicy Jana Pawła II  znacznie 
poprawiło się dzięki wydłużonemu skrętowi.

Naczelnika  Wydziału  Prewencji  Krzysztofa  Krasiewicz  –  wyjaśnił,  że  obwodnica 
zmniejszyła  natężenie  ruchu  w mieście.  Odnośnie  przedmiotowego  skrzyżowania  naczelnik 
wyjaśnił, iż było wiele postulatów zgłaszanych do właściciela drogi, gdyż jedynie właściciel 
może  zmienić  infrastrukturę  w  ruchu,  dotyczyło  to  elementów  stałych  umożliwiających 
blokowanie parkowania w strefach wyłączonych z ruchu. W chwili obecnej na wlocie do rynku 
od ulicy Kościuszki ustały prace w kwestii oznakowania poziomego i ta strefa jest wyłączona
z  ruchu.  Jedynie  bariery  fizyczne,  które  uniemożliwiają  wjazd  są  skuteczne.  W momencie 
oddania małej obwodnicy i gdy rynek zmieni swą funkcję to ruch w mieście zmniejszy się. W 
miejscach  trudnych  komunikacyjnie  należy  zachować  szczególna  ostrożność  tak  piesi  jak
i kierujący pojazdami. 

Radny  Andrzej  Reder  –  zauważył,  że  problem  jednak  istnieje  i  za  pewne  wola  jest  u 
decydenta drogi. 



Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wyjaśniła, że ta organizacja ruchu, która funkcjonuje na 
tym  odcinku  drogi  gdy  zarządcą  była  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad
była  urządzona  na  podstawie  projektu  organizacji  ruchu  sporządzonego  przez  GDDKiA
i  zaopiniowana  przez  wszystkie  instytucje  opiniujące.  W  chwili  obecnej  te  odcinki  dróg
w związku z  oddaniem obwodnicy do użytkowania  przejęło miasto i  w przygotowywanym 
projekcie rewitalizacji rynku układ komunikacyjny będzie rozwiązany inaczej również  zostanie 
sporządzony nowy projekt organizacji ruchu. Rynek będzie spełniał funkcje deptaka, tak jak i 
ulica Floriańska.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – zwróciła  uwagę,  że 
usytuowane przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i Kościuszki są 
bardzo kolizyjne. 

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wyjaśniła, że usytuowanie przejścia dla pieszych zostały 
przygotowane  przez  GDDKiA.  W momencie  gdy  zostanie  funkcjonować  rynek  w  nowym 
wydaniu to zostanie przeprowadzona analiza lokalizacji przejść dla pieszych. 

Radny Andrzej Górski – poprosił także o nadzór wokół ośrodka szkolno wychowawczego. 

 działalność Straży Miejskiej w Gostyninie

Komendant  Straży  Miejskiej  Sylwester  Lewandowski  –   Straż  Miejska  w  2009  roku 
pracowała w 10 etatach, w tym jedna ze strażniczek jest na urlopie wychowawczym, z tych 9 
osób  jedna  pracuje  na  sprawach  wykroczeniowych,  2  osoby  przy  fotoradarze,  pozostali 
strażnicy pracują w systemie rejonowym czyli zatrudnieni są tak jak dzielnicowi. W 2009 roku 
Straż  Miejska  ujawniła  1669  wykroczeń  z  czego  997  zakończyło  się  pouczeniem,  616 
sprawców  zostało  ukaranych  mandatami  karnymi,  a  56  wniosków  zostało  skierowanych
o  ukaranie  do  Sądu  Rejonowego.  11  osób  pod  wpływem  alkoholu  zostało  zatrzymanych
i przewiezionych do miejsca zamieszkania. Ujawniono 2 przestępstwa, jednego sprawce ujęto
i przekazano do Policji, zabezpieczono 3 miejsca zdarzeń drogowych, 13 razy chroniono mienie 
komunalne, 260 razy konwojowano dokumenty i środki pieniężne na potrzeby Urzędu Miasta. 
Komendant przedstawił  skalę porównawczą roku 2010 w stosunku do roku 2009 na przełomie 
od  miesiąca  stycznia  do  maja  i  tak  w  2009  roku  52  razy  przekazane  zostały  informacje
o  usterkach, awariach i nieprawidłowościach  w zasobach miejskich a takich informacji w 2010 
roku było 74. 113 razy zostały podjęte zgłoszone interwencje w 2009 roku a w 2010 roku – 213. 
Mieszkańcy  Gostynina  coraz  częściej  proszą  o  pomoc  i  interwencję  przez  Straż  Miejską.
W okresie porównawczym w roku 2009 nałożono 46 mandatów, a w roku 2010 – 251,  wzrost 
ten spowodowany w związku z funkcjonowaniem fotoradaru. Pouczonych zostało w 2009 roku 
131 sprawców, a w 2010 – 285, w 2009 roku 16 wniosków zostało skierowanych o ukaranie do 
Sądu Rejonowego a w tym roku już jest ich 53. Do szkół zostało przekazanych 12 notatek 
dotyczących legitymowania w związku z popełnionymi wykroczeniami w 2009 roku, a w tym 
roku jest ich znacznie mniej – 5. Na tym samym poziomie kształtuje się ilość przekazanych 
nagrań z monitoringu wizyjnego na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych 
czy  przez  policje  czy  też  przez  prokuraturę.  Na  tym samym poziomie  zabezpieczane  były 
imprezy miejskie, kulturalno –  oświatowe, religijne. Praca Straży Miejskiej polega także na 
kontrolach posesji prywatnych tj. sprawdzaniu opłat za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, 
opłat  za posiadanie psa. Sprawdzonych zostało około 100 stoisk alkoholowych, kontrola na 
bazarach  miejskich.  Komendant  poinformował,  że  miasto  posiada  8  kamer.  W 2009  roku 
zostało  zawarte  porozumienie  Komendanta  Powiatowej  Policji  z  Burmistrzem  Miasta 



Gostynina, i nie ogranicza się to tylko do wspólnych patroli których w 2009 roku było 137, ale 
także wspólne szkolenia dla Straży Miejskiej i Policji odnośnie przeszkolenia w zakresie ruchu 
drogowego. Akcje prewencyjne odnośnie zabezpieczania imprez, które odbywały się na terenie 
miasta  takie  jak  Dni  Gostynina,  zakończenie  lata,  sylwester,  koncerty  pod  ratuszem, 
pielgrzymki, uroczystości religijne. Wspólne inicjatywy, które były podejmowane przez Straż 
Miejską  i  Policję  to  koordynacja  akcji  profilaktycznych  ,,bezpieczna  droga  do  szkoły”, 
pogadanki w szkołach z dziećmi jak zachować się bezpiecznie na drodze w domu, jak reagować 
na  obcą  osobę,  jak  się  zachować  wobec  agresywnego  psa.  Ważną  rolą  są  także  wspólne 
działania  Policji  i  Straży  Miejskiej  odnośnie  parkowania  na  terenie  miasta,  samochodów
jest coraz więcej i na jednego mieszkańca przypada jeden samochód zasadnym więc byłoby 
ustawianie barier technicznych uniemożliwiających parkowanie do czasu powstania nowego 
ruchu  organizacyjnego  w  rynku.  Komendant  poinformował  także,  że  został  wyemitowany
w telewizji lokalnej program o rodzaju zagrożeń płynących z braku opieki nad zwierzętami. 

Radna Anna Szczepanowska – zwróciła uwagę że, nie wszyscy właściciele po swych pupili 
sprzątają, co daje zauważyć się na ulicy Langenfeld.  

Komendant Straży Miejskiej  Sylwester Lewandowski – wyjaśnił,  że Straż Miejska może 
interweniować w momencie zdarzenia, a nie gdy sytuacja już się dokonała.

Radny Andrzej Reder – zwrócił uwagę na duży problem z parkowaniem w mieście.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wyjaśniła, że miasto jest po rozmowach z Gostynińską 
Spółdzielnią Mieszkaniową i przy ulicy Wyszyńskiego zostanie zorganizowany parking a także 
po  jednej  ze  stron  ulic  przy ulicy  3 – go Maja i  Kościuszki.  Natomiast  na  chwile  obecną
w pobliżu rynku znajdują się parkingi ogólno dostepne przy PKS – e i przy kościele pw. św. 
Marcina.

Radny  Zdzisław  Tarka  –  dobrze,  że  poziom  bezpieczeństwa  w  mieście  wzrasta.  Dobrze 
byłoby  aby  w  mieście  było  więcej  samochodów  nieoznakowanych,  które  sprawdzałyby 
prędkość  kierowców.  Dużym problemem jest  także  narkomania,  nie  można  chować  głowy
w piach, gdyż pojawia się on już w coraz młodszych klasach.    

Radny Marek Małkowski –  zapytał, czy istnieje możliwość wykorzystania odcinka jeszcze 
nieoddanej  małej  obwodnicy pod parking,  włączenia oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła  II  z  Aleją  Popiełuszki  oraz  kiedy  zostaną  wszczęte  dalsze  prace  chodnika  ulicy 
Czapskiego.

Radna Anna Szczepanowska – zauważyła, że dużym problemem jest także brak parkingu przy 
przychodni Medicus.

Komendant Straży Miejskiej Sylwester Lewandowski – poinformował, że odnośnie sytuacji, 
która ma miejsce w naszym kraju tj. powodzi, to apel jaki podjął burmistrz miasta Gostynina to 
dostarczanie niezbędnych środków do Słubic.

 realizacja Programu ,,Bezpieczne Miasto”.

Z  –  ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor   – odczytała  sprawozdanie  z  posiedzenia  zespołu 
,,Bezpieczne Miasto” – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 



(W  trakcie  sesji  na   salę  posiedzeń  przybyli  radny  Przemysław  Łudczak  oraz  Sławomir 
Majewski natomiast opuścił salę posiedzeń radny Zdzisław Tarka). 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz  – omówiła projekt uchwały. 
Proponujemy zwiększyć budżet na rok 2010 o kwotę 230.901 zł. zarówno po stronie dochodów 
jak i wydatków. W roku bieżącym dwie szkoły podstawowe przystąpiły do programu ,,Radosna 
szkoła”. Wystąpili z wnioskami i jedna z nich otrzymała pozytywna opinię i przyznano dotacje. 
Realizacja tego zadania polega na tym, że 50% kosztów danego zadania musi pokryć jednostka 
samorządowa. Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 115.450 zł. na zakup pomocy dydaktycznych 
do miejsc zabaw w szkole oraz utworzenia placów zabaw, w ramach tego rządowego programu. 
Drugą część musi pokryć gmina. W całości zadanie to będzie kosztowało 230.901 zł. Dlatego 
też  w  dochodach  proponujemy  wprowadzić  dotacje  na  sfinansowanie  tego  zadania  oraz 
zwiększyć wpływ w planie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 115.450 zł. 
Zwiększamy również plan wydatków o kwotę 230.900 zł. są to wydatki majątkowe dlatego też 
zmieniają  się  załączniki  inwestycyjne.  Otrzymaliśmy  informację  z  Mazowieckiej  jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, że musimy ponieść środki, które zostały przyznane nam na 
program Kapitał Ludzki, realizacją tego zadania zajmuje się MOPS, w związku z tym, że został 
utworzony nowy dział i rozdział i te środki z programu musimy przenieść, z rozdziału Pomocy 
Społecznej do działu Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej, jest to kwota 143.612 
zł. W związku z tym, że cały ten program będzie kosztował 161.461 zł. z czego 7.221 zł. będzie 
pochodziło  z  budżetu  państwa,  a  16.849  zł.  z  naszego  budżetu.  Po  stronie  wydatków 
przenosimy całą kwotę 161.461 zł. Zmienia się kilka załączników, które są dołączone. Również 
o 1 zł. zmieniamy plan w przychodach i rozdziałach, chodzi o nadwyżkę budżetową ponieważ 
po wprowadzeniu jej do budżetu zaokrągli się do pełnych złotych i należy o 1 zł. zmniejszyć. 

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
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 255/XLVII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  7

Podjecie  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  
Gostynina”.



Przewodniczący  Komisji  Kapituły  Arkadiusz  Górski  –  odczytał  wniosek  o  przyznanie 
medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  Gostynina”  dla  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie nadania medalu honorowego ,,Zasłużony dla miasta Gostynina”.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 256/XLVII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Przyjęcie  protokołu z  XLV sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów. 

Za  przyjęciem protokołu  z  XLV sesji  Rady  Miejskiej  opowiedziało  się  10  radnych,  głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto. 

D o  p u n k t u  9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  poinformowała, że w dniu 17 maja nastąpiło otwarcie 
ofert  na dokończenie  budowy ,,małej  obwodnicy”,  wpłynęły dwie oferty,  trwa sprawdzanie
i ogłoszenie o wyborze wykonawcy nastąpi w dniu 7 czerwca. Inwestycja ta rozpocznie się od 
strony zamku czyli  od planowanego w tej  lokalizacji  ronda.  W odpowiedzi  na pytanie  czy 
mieszkańcy  Gostynina  ucierpieli  w  związku  z  powodzią  pani  burmistrz  wyjaśniła,  że  w 
zasadzie nie było powodzi a jedynie podtopienia, które zostały spowodowane wysokim stanem 
wód gruntowych,  co miało miejsce na ulicy Kowalskiej,  Kolejowej.  Odnośnie  dokończenia 
budowy  chodnika  na  ulicy  Czapskiego  pani  burmistrz  poinformowała,  że  Zarząd  Dróg 
Powiatowych rozstrzygnął przetarg i  w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa i do 
końca sierpnia inwestycja ta ma być wykonana. Odnośnie możliwości urządzenia parkingu przy 
przychodni Medicus, pani burmistrz wyjaśniła, iż jest to prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej
i  w ramach posiadanego terenu właściciel  urządził  parking,  niestety  nie  jest  on zbyt  duży. 
Właściciel NZOZ Medicus we własnym zakresie będzie musiał go powiększyć. 
Radny Małkowski pytał czy istnieje możliwość załączenia świateł na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II z Aleją Popiełuszki, pani burmistrz wyjaśniła, iż kilkakrotnie wystosowywane było 
pismo do zarządcy drogi w tej sprawie i gdyby było to możliwe to zapewne zostałaby włączona 
sygnalizacja.



D o  p u n k t u  10

Sprawy różne.

Radny  Przemysław  Łudczak  –  zapytał,  czy  przetarg  na  ,,małą  obwodnicę  został  już 
rozstrzygnięty.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wyjaśniła,  iż jest on w trakcie rozstrzygania. Także 
Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych z Gostynina w konsorcjum z innymi przedstawicielami 
przedstawiło swą ofertę. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak – odczytała  pismo Zarządu 
Powiatu Gostynińskiego odnośnie zmiany nazwy ulicy ze Szkolnej na Higersbergerów – pismo 
stanowi załącznik do protokołu.  

Radni z uwagi na obcojęzyczne brzmienie i trudności w wymawianiu proponowanej nazwy ulicy  
nie  wyrażają  zgody i  podtrzymują  wcześniej  przyjęte  w tej  sprawie stanowisko  przez  pana  
burmistrza. 

Radny  Arkadiusz  Górski  –  podziękował  pani  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej,  pani 
Burmistrz  i  panu  Burmistrzowi  w  imieniu  absolwentów  Liceum  Pedagogicznego  za 
uczestnictwo  w  uroczystościach,  które  miało  miejsce  w  dniu  29  maja  br.  Był  to  3  Zjazd 
absolwentów,  w uroczystościach tych brała  udział  Miejska Orkiestra  Dęta,  uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzania zamku.   

D o  p u n k t u  11

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


