
P R O T O K Ó Ł  NR XXXI/2005
 
z posiedzenia XXXI  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  27 października 2005 
roku.
 
Stan Rady - 21
Obecni – 18
Lista obecności w załączeniu.
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a  zakończono  o godzinie 1230

 
D o    p u n k t u  1.
Otwarcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady 
XXXI  sesji  Rady  Miejskiej  IV  kadencji.  Witam  wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu 
Gostynińskiego.  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  15  radnych,  głosów  przeciw  i 
wstrzymujących się nie było.
 
 
Porządek sesji:  
 

1. Otwarcie obrad.
2        Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.   Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

      4.    Interpelacje i zapytania radnych.
1.  Kultura w Gostyninie

⇒    działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gostynińskiej Agencji  
Wydawniczej spółka z o.o.

⇒    miejskie imprezy o charakterze kulturalnym,
1. Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu na rok 2006. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina 
      z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2006 rok.
1. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej 

            w Gostyninie, złożonych do 30 kwietnia 2005 roku.
1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad.
 

       
D o    p u n k t u   3.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.



 
Zastępca Burmistrza Miasta Jadwiga Kaczor oczytała  sprawozdanie  międzysesyjne  Burmistrza 
Miasta za okres od 27 września 2005 roku do 25 października 2004 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.
 
Radny Piotr Jankowski -   Proszę o uzupełnienie pojemników na zbiórkę selektywna przy ulicy 
Bema. Jest to bardzo dogodne miejsce, między osiedlem a sklepem. 
 
Radny Paweł Kijek – Jaka jest przyczyna małej frekwencji dzieci i młodzieży na basenie miejskim. 
Dzieci  z  gmin  ościennych  korzystają  z  basenu  znacznie  częściej  mimo  tego,  że  muszą  być 
dowożone.
Brakuje pojemników do selekcji odpadów w ulicy Gościnnej i Broniewskiego, dlaczego je zabrano?
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy my jako miasto prowadzimy jakieś 
działania związane z zagrożeniem  ptasiej grypy?
 
Radny  Włodzimierz  Stefaniak –  Na  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego 
zajmowaliśmy  się  tematem  uregulowania  ruchu  drogowego  na  ulicy  Ozdowskiego.  Komisja 
wypracowała stanowisko, żeby ulica ta była ulicą jednokierunkową i żeby ruch został puszczony 
przez ulicę Nałkowskiej. To przyczyniło by się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i zadośćuczyniło 
staraniom szkoły i rodziców, którzy taki wniosek wystosowali. Wniosek był poparty przez Radę 
Miasta i Policję. Dla nas niezrozumiałe jest stanowisko Zespołu ds. Organizacji ruchu Drogowego, 
który  stwierdził,  że  puszczenie  ruchu jednokierunkowego  zakłócić  ruch  na  ulicy  Nałkowskiej. 
Uważam to za nieuzasadnione.  Myślę, że należy zrobić wszystko, żeby ulica Ozdowskiego była 
ulicą jednokierunkową. 
 
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.
  
Radna Agnieszka Korajczyk – Na ostatniej komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji podjęto 
wniosek o przypisanie chóru Pueri Cantores Gostinienses do Domu Kultury, gdzie już działa chór 
miejski. Czy chór miejski także nosi tę nazwę? 
 
Dyrektor Domu Kultury – Wspólnie z panem burmistrzem podjęliśmy decyzję o organizacji 
chóru miejskiego. Jest to chór, który zrzesza młodzież i ludzi dorosłych.. Liczący on 30 osób. 
Zajęcia są prowadzone od 1 października br. Chór Pueri Cantores Gostinienses i chór miejski to 
dwa różne chóry.
 
 
Radny Czesław Jaśkiewicz –  Jak się układa współpraca z obecnym instruktorem tańca ?



 
Dyrektor Domu Kultury – Na prośbę pana przewodniczącego Rady Miejskiej rozszerzyłem w 
swym sprawozdaniu informację o sekcji tanecznej. Podjęte decyzje wpłynęły w sposób zasadniczy 
na jakość pracy tej sekcji. W dniu dzisiejszym sekcja taneczna jest najliczniejszą sekcją w Domu 
Kultury. Jest to dziewięćdziesiąt osób przychodzących na stałe zajęcia. W tym kierunku zrobiliśmy 
wszystko, co powinniśmy zrobić i jest naprawdę dobrze. Na efekty pracy trzeba troszkę poczekać. 
Taką pierwsza weryfikacją  będzie ogólnopolski turniej tańca. 
 
Radny Piotr Jankowski – Ile razy w tygodniu są zajęcia sekcji tanecznej? Czy  Komisja Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji mogłaby kiedyś uczestniczyć w zajęciach?
 
Dyrektor Domu Kultury – Kurs tańca odbywa się raz w tygodniu, (we wtorek) trwa półtorej 
godziny. Jest osiem par, czyli szesnaście osób. Komisja zawsze może przyjść. Zapraszam.
Jeśli chodzi o sekcje dziecięce to łącznie jest pięć formacji, dwie grupy tańca nowoczesnego, dwie 
grupy tańca towarzyskiego i jedna grupa dyskotekowa. We wtorki i w czwartki zaczynamy o 
godzinie 16.00 a kończymy o godzinie 20.00. Zapraszam.
 
 
Ø      działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 
Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Miejskiej  Jolanta  Bigus  odczytała  informację  na  temat 
działalności placówki  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
 
 

Ø      działalność Gostynińskiej Agencji Wydawniczej Spółka z o.o.,
 
Redaktor Głosu Gostynińskiego pani Barbara Konarska – Pabiniak – Na początek chciałabym 
powiedzieć dwa słowa na temat propozycji patrona dla Biblioteki Miejskiej czyli Jakuba z 
Gostynina.
Bardzo się cieszę, że jest taka propozycja i apeluję, że jeśli pani dyrektor biblioteki wystąpi z taką 
propozycją uchwały to żeby ustosunkować się pozytywnie. Ja kilkakrotnie zwracałam się do 
Miłośników Ziemi Gostynińskiej (kiedy żył pan Matuszewski) i do Biura Rady Miejskiej, żeby 
nazwać ulicę imieniem Jakuba z Gostynina. Teraz jest akurat świetna okazja, bo mija 500 lecie 
śmierci. Pani dyrektor nie dodała, że to był rektor Uniwersytetu Jagielońskiego. Najpierw był 
wykładowcą, profesorem, a później został rektorem i całą swoją bibliotekę przekazał 
Uniwersytetowi. Kiedy tam byłam po raz pierwszy, to rozmawiałam z aktualnym rektorem, który 
powiedział, że oni znają miasto Gostynin, bo właśnie z tego miasta mieli rektora.
Bardzo się cieszę, że pani dyrektor poważnie potraktowała moja podpowiedź. Biblioteka jest  
odpowiednią instytucją, która będzie to imię nosić. 
Dziś występuje tu jako redaktor Głosu Gostynińskiego a nie jako prezes Gostynińskiej Agencji 
Wydawniczej ponieważ 1 września br. nastąpiła zmiana i wydawcą GG jest Fundacja na rzecz 
odbudowy zamku gostynińskiego, a prezesem jest pan Jerzy Pniewski. Zmiana nastąpiła z przyczyn 
obiektywnych. Fundacja ma wpisaną w swój statut działalność gospodarczą i w ramach tej 
działalności wydawany jest Głos Gostyniński. 18 października minęło 10 lat od chwili wydania 
pierwszego numeru. Od tego czasu ukazujemy się nie przerwanie, choć może ostatnio z nieco 
mniejszą częstotliwością. Jest to spowodowane ogólną sytuacją gospodarczą, trochę załamaniem 
rynku reklamowego, konkurencją, a także brakami kadrowymi. Fundacji nie stać na zatrudnienie na 
pełnym etacie sił wykwalifikowanych co też ma wpływ na rytm pracy. Z konieczności obowiązek 
redagowania gazety spada na redaktora naczelnego. Redakcja utrzymuje się ze sprzedaży swoich 
wydawnictw, z ogłoszeń i reklam. Obsługę księgową prowadzi biuro rachunkowe pani Bogumiły 
Bielińskiej. Skład i druk odbywa się w drukarni Polikor w Płocku. Czym zajmuje się Głos można 
przeczytać na jego szpaltach. W ubiegłym roku w listopadzie przy współudziale Biblioteki 



Miejskiej odbyła się promocja książki „Gostynin, szkice z przeszłości”, którą wydała jeszcze 
Gostynińska Agencja Wydawnicza. Prócz prac związanych z redagowaniem gazety przyjmujemy 
grupy młodzieży z klas dziennikarskich. Miło układa się współpraca z Domem Kultury, z 
Biblioteką Miejską, z telewizją lokalną. Odkąd zostały wprowadzone awanse nauczycielskie to 
pomagamy nauczycielom i publikujemy ich informacje. Nasza strona finansowa nie jest bardzo 
lukratywna, staramy się zdobywać pieniądze w różny sposób. Mimo tych kłopotów 18 października 
ukazał się 185 numer Głosu Gostynińskiego. Tego dnia pozwoliliśmy sobie obchodzić skromny 
jubileusz 10- lecia. Przy tej okazji został wygłoszony referat pana doktora Wiesława Końskiego na 
temat „Społeczne funkcje prasy lokalnej”.
 
 

Ø      miejskie imprezy  o charakterze kulturalnym
 
 
Burmistrz Miasta odczytał informację na temat miejskich imprez o charakterze kulturalnym 
zorganizowanych w roku 2005 roku – załącznik do protokołu.
 
Do przedłożonego materiału radni nie wnosili uwag.
 
Do Punktu 6
Podstawowe założenia gospodarcze  do projektu budżetu na 2006 rok.
 
Burmistrz Miasta – Podstawowe założenia gospodarcze do projektu budżetu miasta na 2006 rok 
zostały  przyjęte na podstawie programu działań burmistrza miasta Gostynina na lata 2003 – 2007 
przyjętych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2003 roku z kolejnymi zmianami.
 
W dziale Transport:
 – przewiduje się środki na ulice gminne i chodniki. Priorytetem jest „mała obwodnica” łącząca ul. 
Jana Pawła z ul. Zamkową. Będzie to inwestycja realizowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg w 
ramach porozumienia z Gminą Miejską.
 
W dziale Gospodarka Mieszkaniowa:
- budowę 2 budynków  socjalnych przy Kościuszkowców,
-  kontynuacje termomodernizacji etap II, budynek Wojska Polskiego 39, budynek Kruk 3.
 
W dziale Administracja Publiczna:
-  planuje się kontynuacje remontu Ratusza – oficyny
-  zakup komuterów
 
W dziale Oświata i Wychowanie:
-  termomodernizacja obiektu SP 3
-  hala sportowa przy SP 3
- remonty przedszkoli i gimnazjów w miarę potrzeb ( w tym Przedszkole nr 2)
- kontynuacja remontu sali gimnastycznej w SP 1 w ramach zawartej umowy
 
W dziale Gospodarka Komunalna:
- oświetlenie ulic i dróg 
-  oświetlenie uliczne dróg miejskich w miarę potrzeb 
 
W dziale Gospodarka Komunalna – pozostała działalność:
- kanalizacja deszczowa w ulicy Marcinkowskiego
- budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w zależności od potrzeb, realizowane przez spółkę   



   miejska Przedsiębiorstwo Komunalne
- urządzenie targowiska po byłym Budopolu
 
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
- remont Domu Kultury
- kontynuacja Zamku
 
 
W dziale Kultura Fizyczna i Sport:
- realizacja programu aktywizacji, dokumentacja, wykupy, gruntów.
 
Radny Tadeusz Gryning – Na poprzedniej sesji mieszkańcy usłyszeli o małej obwodnicy. Bardzo 
się z tego cieszą. Kiedy rozpocznie się budowa tej obwodnicy ? Kiedy zostanie przeniesione 
targowisko z ulicy Bagnistej?
 
Burmistrz Miasta – Jeśli chodzi o mini obwodnicę – obejście rynku w kierunku ulicy Kowalskiej i 
Targowej jest uzależnione od dokumentacji budowlanej i pozwolenia na budowę jak również 
wykupu, który prowadzimy. Przetarg na dokumentację został już ogłoszony. Myślę, że to potrwa od 
6 do 8 miesięcy. Można mówić, że w końcówce roku 2006 być może fizycznie zostanie rozpoczęta 
budowa. Tak zamierza Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Czy się uda, to zobaczymy. Wlot 
obwodnicy  jest planowany przed zabudowaniami plebani (budynek drewniany p.p. 
Czapiejewskich  jest do likwidacji, żeby odsunąć się od zabudowań plebani) następnie lekkim 
łukiem w lewo, dalej ta obwodnica pójdzie przez rzekę Skrwę i wychodzić będzie za „Rolnikiem” 
przy ul. Zamkowej  przed rozjazdem na Kowal i Targową. W tym miejscu musi powstać rondo i 
włączenie do obecnej drogi.
Co do bazaru, to nie chciałbym składać takich obietnic, że do końca roku zostanie on przeniesiony, 
ale wiosną jest to możliwe. Jest jeszcze sprawa dojazdu. Potrzebne są spore pieniądze na 
utwardzenie dojazdu do hali. 
 
Radny Andrzej Robacki – Jakie miejsce w tym programie ma zadanie modernizacji boisk 
szkolnych oraz  bieżni i rozbieżni na stadionie?
 
Burmistrz Miasta – W tym roku chcemy ogłosić przetarg na koncepcję. Chcemy skorzystać ze 
środków Totalizatora Sportowego. Po woli będziemy to zadanie realizować. Trzeba pamiętać, że to 
nie jest rzecz najważniejsza i pierwszej potrzeby w naszym mieście. Będzie to robione etapami. 
Zrobimy dokumentację i zastanowimy się jak to kolejno realizować. Na to zadanie otrzymamy 
dofinansowanie. Może to być od 15%-33%. 
 
Radny Andrzej Robacki – Nie jestem zadowolony ze stwierdzenia, że to jest najmniej ważna 
sprawa. Cztery godziny wychowania fizycznego, znawcy znają problem zdrowotny mieszkańców, a 
stan techniczny boisk i stadionu wymaga natychmiastowego działania.
 
Burmistrz – Ja wiem, że specjaliści od sportu będą zawsze optować za tym, żeby w sporcie jak 
najwięcej robić. Taki tragiczny stan to nie jest, bo wszystkie boiska są zaasfaltowane, tylko chcemy 
je zamienić na tartan. To już jest pewnego rodzaju luksus. Ja jestem za, ale wolno, spokojnie i z 
poszukiwaniem środków.
 
Do Punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia " Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2006 rok.
 
Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Pilichowicz - Ustwa o działalności pożytku 



publicznego  i  wolontariacie  nakłada  obowiązek  współpracy  administracji  z  organizacjami 
pozarządowymi w sferze zadań publicznych i  uchwalenia przez rady gmin corocznych programów 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.  Władze  miasta  Gostynina  od  początku  powstania 
samorządu terytorianego współpracują z tymi organizacjami. Na początku były to luźne kontakty, 
potem zaczęto regularnie wspierać te organizacje planując na ten cel środki w budżecie miasta. 
Wypracowano wiele konkretnych form, metod na przykład na zasadzie umów cywilno - prawnych. 
W istotnych dla naszego miasta dziedzinach jak przeciwdziałaniu patologiom społecznym, kultura, 
sport. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest działalnością społeczno użyteczną i jest 
ona  istotna  dla  społeczeństwa.  Organizacje  takie  obejmują  grupy,  jednostki,  środowiska,  które 
potrzebują pomocy. Działania takie są podejmowane przez te organizacje dobrowolnie i zrzeszają 
ludzi,  którzy  są  zainteresowani  rozwiązaniem  danego  problemu  danej  społeczności.  W  Polsce 
działa  około  30  tysięcy  organizacji  pozarządowych,  które  zatrudniają  około  200  tysięcy 
pracowników. Wiele dziedzin nie mogłoby funkcjonować bez działań tych organizacji. Okazuje się, 
że w ciągu ostatniego roku przeszło 20% Polaków przekazało darowiznę na rzecz tych organizacji 
lub  na  rzecz  kościołów.  Z  badań  wynika,  że  Polacy  najchętniej  chcieliby  się  zaangażować  w 
działalność organizacji,  czy instytucji  związanych np.  z  ochroną  zdrowia  i  z  rehabilitacją  osób 
niepełnosprawnych. Współpraca władz miasta Gostynina i organizacji pozarządowych może mieć 
charakter finansowy i pozafinansowy. Środki z budżetu miasta powinny być tylko jednym z wielu a 
nie  jedynym  źródłem  finansowania  organizacji.  W  tych  organizacjach  musi  wzrastać  udział 
środków własnych, środków od sponsorów czy też z innych źródeł. Program współpracy miasta 
Gostynina z organizacjami pozarządowymi określa zasady i formy tej współpracy. Opiera się na 
zasadach pomocniczości, partnerstwie, efektywności oraz jawności. Projekt uchwały jest wynikiem 
dotychczasowych doświadczeń i prób usystematyzowania tej współpracy. W naszym mieście działa 
około 45 takich organizacji.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  - opinia pozytywna
 
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - opinia pozytywna
 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej - opinia pozytywna
 
Radny Andrzej Robacki -  Czy Rada może otrzymać wykaz działających aktualnie organizacji 
pozarządowych. 
Czy po przygotowaniu projektu uchwały była przeprowadzona jakakolwiek konsultacja z którąś z 
organizacji. Jeśli nie było to trochę mnie to dziwi, bo o jakiej my tu mówimy współpracy między 
miastem a organizacjami skoro nikt nie pyta o to organizacji. 
 
Naczelnik  Wydziały  Spraw  Obywatelskich -  Ten  projekt  ustala  tylko  zasady  współpracy. 
Pierwszym krokiem jest  utworzenie prawa lokalnego o zasadach współpracy,  a dopiero drugim 
krokiem będzie wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działań. Można tworzyć nawet 
zespoły doradcze składające się nie tylko z pracowników urzędu miasta, ale z przedstawicielami np. 
Domu Kultury, MOPS itp. 
 
Radny Andrzej Robacki - Chciałbym wnieść zmianę do projektu uchwały. Proponuję dopisać do 
podpunktu 5  zapis  „w zakresie  kultury,  sztuki  i  w zakresie  sportu  turystyki  i  rekreacji  pomoc 
rzeczową i  sprzętową.” Skoro możemy w punkcie 1 wymieniać w zakresie  pomocy społecznej 
pomoc  rzeczowa  i  żywnościowa  to  w  zakresie  kultury  można  wymienić  pomoc  rzeczowo 
sprzętowa. Proszę panią prawnik o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
 
Burmistrz  Miasta –  Pomoc  społeczna  jest  zadaniem  obowiązkowym  gmin  i  dlatego  jest  tu 
wymieniona.
 



Radca Prawny – Jeśli te organizacje wykonują jakieś zadania na rzecz społeczności lokalnej to te 
zadania, które są w przedmiocie działania gminy.  Wtedy można mówić o finansowaniu. Natomiast 
zakupu instrumentów, piłek na gruncie tej ustawy nie można kupować.
 
Burmistrz Miasta – Generalną zasadą instytucji pożytku publicznego i udzielenia jakiejkolwiek 
dotacji to jest zadanie własne gmin ogłoszone w formie konkursu. Inne kupowanie jest nieprawne. 
Jest ustawa o finansach publicznych i tej trzeba się trzymać.
 
Radny Andrzej Robacki –  Ja nie wnoszę, żeby udzielać pomocy finansowej, tylko żeby udzielić 
pomocy rzeczowej. A to są dwie odrębne sprawy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Ja rozumiem,  odpowiedź pani prawnik, że jest to niemożliwe.
 
Radca Prawny – Tak, wprowadzenie do projektu uchwały  proponowanych zmian jest niemożliwe.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu.
 
UCHWAŁA NR  185/XXXI/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u   8
Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej 
w Gostyninie, złożonych do 30 kwietnia 2005 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Na wszystkich komisjach odczytywana była informacja, którą 
przygotowałem po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych radnych. Ta informacja została 
przyjęta. 
Przewodniczący  odczytał  informację  Wojewody  Mazowieckiego  na  temat  oświadczeń 
majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej  i  Burmistrza Miasta Gostynina oraz informację 
Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Gostyninie  o  oświadczeniach  majątkowych  radnych  Rady 
Miejskiej w Gostyninie. Przedmiotowe pisma stanowią załączniki  do protokołu sesji.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej -  Z  pisma  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  wynika,  że  w 
stosunku  do  jednego  pracownika  samorządowego  i  jednego  radnego  urząd  znalazł  pewne 
zastrzeżenia. Myślę, że pewne słowo na temat pracownika samorządowego powie pan burmistrz 
jako ktoś, kto analizował to oświadczenie. Jeśli chodzi o oświadczenie radnego to w przypadku 
oświadczenia majątkowego radnego Zbigniewa Królikowskiego stwierdzono przesłanki wynikające 
z artykułu 24h ust.9 ustawy o samorządzie gminnym oraz punkt 4 uchwały W.K.S. Podstawą jest 
wykazana kwota zgromadzonych zasobów pieniężnych w okresie 2002-2004 nieadekwatnych do 
wykazanych dochodów. W powyższych sprawach złożony został wniosek o kontrolę oświadczeń 
majątkowych do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. 
Według  mojej  wiedzy,  pan  burmistrz  w oświadczeniu  majątkowym potwierdził  to  samo,  czyli 
według naszej wiedzy nieprawidłowości w tych oświadczeniach nie ma. Tym nie mniej takie pismo 
wpłynęło i z treścią tego pisma możecie się państwo zapoznać. 
 
Burmistrz  Miasta –  Jeśli  chodzi  o  pracowników  samorządowych  to  podobnie  jak  pan 
przewodniczący podczas sprawdzania oświadczenia nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości, 
natomiast Urząd Skarbowy ma zastrzeżenia w stosunku do pani Barbary Pabiniak, która już wtedy 
nie pełniła funkcji prezesa i nie wiedziała czy w ogóle składać oświadczenie. My zobowiązaliśmy 
panią do złożenia oświadczenia, która teraz powiedziała, że zapomniała a właściwie nie wiedziała 
za który to jest  rok i  nie wpisała dwóch działek, które nabyła w przetargu. To już jest  sprawa 
Urzędu Skarbowego. Ja i  pan przewodniczący rzetelnie sprawdziliśmy oświadczenia pod kątem 



tego co my powinniśmy sprawdzić. 
 
Radny Zbigniew Królikowski –  Nie chciałbym być tu uznany za jakiegoś kłamcę lustracyjnego. 
Na razie Urząd Skarbowy do mnie nie dotarł, także trudno mi mówić o co chodzi. Myślę, że chodzi 
o darowiznę, która wpłynęła na moje konto i nie pokrywa się to z moimi dochodami. Jest to do 
wyjaśnienia w momencie kiedy będę znał szczegóły, bo na razie są to tylko moje domysły.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wszystkie 21 oświadczeń wpłynęło w terminie, w tym także i 
moje, mam karteczkę, że 27 marca zostały przekazane w komplecie. Pismo do Wojewody dotarło 
na początku maja i stąd ta uwaga.
Pan Wojewoda po raz trzeci piszę, że ja i pan burmistrz nie podajemy statusu majątku. Ja konsultuję 
się z prawnikami, którzy mówią, że jest wszystko dobrze. Nie wiem o co chodzi. 
 
 D o    p u n k t u   9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Burmistrz Miasta – Pierwsze pytanie dotyczy dostawienia 2 pojemników obok sklepu Maciuś 
przy ulicy Bema. Będzie ustawiony cały komplet pojemników przy bloku ul. Bema  nr 19. 
Mieszkańcy źle użytkują  te segregatory. Trafiają do nich odpady organiczne. Teraz zostaną one 
ustawione przy blokach ponieważ niewłaściwe użytkowanie zdarza się głównie przy domkach 
jednorodzinnych. 
Radny Kijek pytał o przyczynę nie korzystania uczniów szkół z basenu miejskiego.
Myślę, że oni tak mało nie korzystają, tylko to teraz jest widoczne jak przyjeżdżają te duże grupy z 
Gąbina. Pływalnia zabiega o duże grupy, o szkoły, żeby zwiększyć dochody. 
 
Radny Paweł Kijek – Byliśmy z Komisją Rewizyjną na basenie i kierownictwo bardzo się żaliło, 
że szkoły podstawowe i gimnazjalne z naszego terenu to prawie w ogóle nie korzystają z basenu w 
grupach szkolnych. Czy źle jest zorganizowany plan, jeśli chodzi o zajęcia WF,  czy zła wola 
nauczycieli, czy niechęć uczniów. Basen jest na terenie miasta i intencją jego budowy było, żeby on 
służył naszej młodzieży.  Należałoby zwrócić uwagę nauczycielom WF czy kierownictwu szkół, 
żeby do tej sprawy podeszli poważnie. 
 
Burmistrz Miasta – Ja myślę, że trzeba poprosić tu dyrektorów szkół i to oni muszą podjąć 
konkretne działania. 
Jeśli chodzi o usunięcie pojemników do segregacji z ulicy Gościnnej i Broniewskiego to jest tu 
podobna sytuacja, niewłaściwego użytkowania. Weźmiemy pod rozwagę i może jeszcze raz 
ustawimy pojemniki w tych miejscach. 
Takie sytuacje niewłaściwego użytkowania segregatorów zdarzają się na osiedlach domków 
jednorodzinnych. Jest to dla nas problem. 
Odnośnie ptasiej grypy Starostwo Powiatowe i weterynaria ustaliły wskazania jak należy 
postępować. Jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, że kury  i wszelkie ptactwo muszą być 
zamknięte, a mięso drobiowe należy spożywać tylko po obróbce termicznej. Jest to temat ważny, 
wszyscy się boimy, bo już świat przeżył tzw. hiszpankę – to nie było nic innego jak ptasia grypa. 
Miliony ludzi wtedy poległo. 
 
Radny Marek Kiełczewski – Miałem parę razy okazję uczestniczyć w zespole działania 
kryzysowego związanego z tzw. ptasią grypą. Jest to wirus przenoszony przez ptaki wodne i ptaki 
grzebiące, czyli wszystkie kury, indyki. Człowiek od człowieka nie może się zarazić tym wirusem. 
Można zachorować przez spożycie zakażonego mięsa, ale przede wszystkim przez odchody albo 
drogą kropelkową. Tylko jeden typ wirusa jest niebezpieczny dla człowieka 
W mojej ocenie trochę wokół tego tematu robi się dużo szumu, bo od 1997 roku na tę chorobę 
zachorowało około 200 osób z tego zmarło 70 osób. Na zwykłą grypę w Niemczech w roku 



ubiegłym zmarło 15 tysięcy osób. Jest to teraz temat modny. Weterynaria skupia się nad ewentualną 
utylizacją zarażonego stada. Nie należy demonizować tematu a o podstawowych zasadach higieny 
należy pamiętać. 
 
Burmistrz Miasta – Sprawa zmiany organizacji ruchu na ulicy Ozdowskiego. Komisja 
wypracowała wniosek. Ja go bardzo poważnie traktuję, zostanie on skierowany do zespołu 
opiniującego. Jeśli nie uda się wprowadzić ruchu jednokierunkowego to na pewno należy 
wprowadzić zakaz postoju. Problemem jest sprawa parkowania pojazdów. 
Teraz robimy tłuczeń betonowy, którym będziemy utwardzać drogi to tam zrobimy przejazd, który 
połączy  ulicę Armii Krajowej obok Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
D o    p u n k t u   9
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
 
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
Protokół z XXX sesji został przyjęty.
 
D o    p u n k t u   10
Sprawy różne.
 
Radny Piotr Jankowski – Czy ja mogę prosić o przedstawienie na piśmie odpowiedzi na moje 
zapytanie odnośnie pojemników do segregacji.
Burmistrz Miasta – Dobrze, udzielimy odpowiedzi na piśmie. Jest to problem, ale pojemniki będą 
ustawione naprzeciwko.
 
Radny Tadeusz Gryning – Wiadomo, że gaz butlowy drożeje z dnia na dzień. Mieszkańcy pytają, 
o ile wzrośnie cena wody i ścieków oraz ciepła w naszym mieście.
 
Burmistrz Miasta –  Co do wody i ścieków to Przedsiębiorstwo Komunalne złożyło już do mnie 
wniosek do weryfikacji. Rada ma instrument, z którego ja bym wolał, żeby rada nie korzystała, bo 
należy przeznaczyć dotację dla Przedsiębiorstwa. Tyle ile rada obniży cenę 1m3 wody, czy ścieków 
to tyle  samo musi  przedsiębiorstwu przekazać środków. Na dzień  dzisiejszy  PK wykazało  3% 
podwyżki, ale jeszcze nad tym pracujemy. Co do ciepła, to ja nie mam wpływu. U nas PEC  nie 
składa  propozycji  cen.  Ma  natomiast  obowiązek  złożenia  wniosku  do  Urzędu  Regulacji  Cen 
Energetyki. Nie mamy na to wpływu. Ja nie sądzę, żeby PEC uzyskało więcej podwyżki jak 2-3%.
 
Radny Czesław Jaśkiewicz –  W gazecie  wyborczej  ukazał  się  mało optymistyczny artykuł  na 
temat  budowy naszej  obwodnicy.  Była  mowa,  że  budowa  obwodnicy  dla  Gostynina  może  się 
odwlec do roku nawet 2008.
 
Burmistrz Miasta –  Ja takich informacji nie mam. Gazety coś tam piszą , mają prawo pisać. Nie 
wszystkie informacje są prawdziwe, ale sprawdzę to. Być może nawiązali do dróg dojazdowych do 
mostu w Płocku. Tam chodzi o grunty. U nas 75 % gruntów pod obwodnicę jest już wykupiona. 
 
Radny Paweł Kijek -  Mam prośbę aby na grudniowej sesji została przedstawiona informacja na 
temat działań zmierzających do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży na basenie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo od Wojewody Mazowieckiego pana Leszka 
Mizielińskiego z podziękowaniem za współpracę. Pismo stanowi załącznik do protokołu sesji.
 
Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Na  komisji  Spraw  Obywatelskich  pani  dyrektor  Sanepidu 



sugerowała, żeby miasto lub burmistrz pomogli w szczepieniach przeciw grypie. Chodzi o pomoc 
ludziom najuboższych.
 
Burmistrz Miasta –  Wszyscy coś  chcą  od miasta.  Jeśli  chodzi  o  osoby biedne to  pewnie jest 
możliwość pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
D o   p u n k t u  11.
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady – zamykam obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej.
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