P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005
z posiedzenia XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
14 listopada 2005 roku.
Stan Rady - 21
Obecni – 16
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1700, a zakończono o godzinie 1720.

Do

p u n k t u 1.

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

Do

p u n k t u 2.

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał porządek posiedzenia.
Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 13 radnych – jednogłośnie.
Porządek obrad
Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.

Do

p u n k t u 3.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski - Panie przewodniczący, wysoka rado. Ponieważ
otworzyła się możliwość skorzystania ze środków unijnych na termomodernizację Szkoły
Podstawowej nr 3 chcemy wprowadzić do zadań inwestycyjnych to zadanie. W załączniku nr 2
chcemy dopisać zadanie pod nazwą „termomodernizacja budynku SP3 w Gostyninie”. Zmiana ta
jest krótka i kosmetyczna. Do wniosku musimy dołączyć ten program. W załącznikach do uchwały
macie państwo naniesione zmiany. Zakres prac związanych z tym zadaniem obejmuje: wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie brutto 504.725,26 zł., ocieplenie stropu i sali z łącznikiem
za kwotę 60.173,76 złotych, ocieplenie stropodachu w kwocie 337.160,08 złotych, ocieplenie ścian
fundamentowych poniżej terenu za kwotę 156.819,45 złotych, ocieplenie ścian zewnętrznych za
kwotę 685.895,56 złotych, likwidacja wykuszy w pomieszczeniach stołówki, harcówki i pokoju
nauczycielskiego 16.898 złotych, okładziny schodów za kwotę 28.915 złotych, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania za kwotę 163.964,97 złotych, modernizacja węzła centralnego ogrzewania
za kwotę 24.832 złote. Razem kwota brutto wynosi 1.979.379 złotych. Jeszcze do tego dochodzą
koszty dodatkowe takie jak: dokumentacja, tablice informacyjne i różne inne opłaty, co stanowi

kwotę 3.660 złotych. Dodatkowo prace przygotowawcze za kwotę 58.799 złotych. Cały projekt
ogółem wynosi 2.042.018,73 złotych. To są dane kosztorysowe. Dokumentacja jest już
przygotowana. Środki będą pochodziły z programu ZPOR. Firma consultingowa, która nam
doradza wraz z naszym wydziałem uważają, że są duże szanse, więc warto złożyć wniosek.
Radny Arkadiusz Górski – Bardzo się cieszę, że Szkoła Podstawowa nr 3 będzie remontowana.
Czy elewacja Szkoły Podstawowej nr 1 nie może być objęta tym programem.
Burmistrz Miasta – Szkoła Podstawowa nr 1 jest objęta programem rewitalizacji. W ramach
którego będzie wykonany remont kompleksowy, z chodnikami, ogrodzeniem i boiskiem na 2009
rok. Jeszcze te dwa lata trzeba poczekać. Ta szkoła jest tylko z zewnątrz nie taka ładna. Tam
pójdzie cienka warstwa styropianu. Z tymi tynkami jest problem gdyż, są to stare wapienne tynki.
Będą jeszcze chodniki z kostki itp., ale to wszystko jest w programie rewitalizacji, który został
przyjęty.
Radny Tadeusz Gryning – Na ulicy Bema wykonano chodniki z kostki, ale tylko do kiosku
ruchu. Czy nie można zawrzeć w tym programie wykonanie chodnika prowadzącego, aż pod samą
szkołę.
Burmistrz Miasta – Inwestycji drogowych nie da się włączyć do inwestycji szkolnych. Chodnik na
pewno będzie zrobiony. Miasto ma co najmniej jeszcze 5 lat na to, żeby wszystkie chodniki
wykonać. Wszystkiego nie da się wykonać należy przyjąć hierarchię ważności. Mówimy o takim
ważnym zadaniu dla tego miasta jakim jest ośrodek geotermalny.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 186/XXXII/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do

p u n k t u 4.

Sprawy różne.
Radny Grzegorz Kołodziej - Czy terminy uruchomienia obwodnicy dla miasta Gostynina nadal
mówią o roku 2008 ? Jakie przewidziano rozwiązanie na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą 18
Stycznia, która idzie w kierunku Zalesia?
Burmistrz Miasta – Budowa obwodnicy przewidziana jest na 18 miesięcy, wiosną powinna być
fizycznie rozpoczęta budowa. W czwartek rozmawiałem telefonicznie z dyrektorem, który
powiedział, że się nic nie zmienia, wykupy idą. Podniesiono stawkę za grunty na terenach miejskich
z 5 do 10,50 złotych. To też zależy, co na tej działce jest i jaka jest klasa gruntu. Nie ma obaw. To
co pisze prasa to nie ma na to wpływu. Często łączy się naszą obwodnicę z drogami i mostem w
Płocku. Tam inwestorem jest miasto Płock, a u nas inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg i
Autostrad. U nas idzie wszystko zgodnie z planem. Wstępnie obwodnica wyceniona jest na
52.000.000 złotych. Planuje się wykonanie estakady w rejonie rzeki Osetnicy przy ulicy
Czapskiego, gdzie jest mostek w kierunku Legardy. Przy wykonaniu estakady inwestycja jest
droższa o 8 milionów złotych. Na pewnym spotkaniu w Warszawie, gdzie byli wszyscy możni
zgodzono się na potrzebę wykonania dodatkowego projektu estakady.
W kierunku Zalesia jest zaprojektowane rondo, natomiast przejazd dla ścieżki rowerowej jest
planowany górą. Trzeba będzie rower podprowadzić.

Do

p u n k t u 5.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Protokołowały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska
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