
P R O T O K Ó Ł  NR XXI/2008

z posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 29  maja 
2008 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 15

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1245.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam Pana Burmistrz Włodzimierz 
Śniecikowskiego  wraz  z  pracownikami  Urzędu,  witam  kierownika  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej panią Renate Zagórską, księdza Adama Nersa z Koła Miłosierdzia im. św.  
Brata  Alberta  przy  parafii  pw.  św.  Marcina,   witam  wszystkich  państwa  radnych,  witam 
zaproszonych gości, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

Proszę państwa chciałabym minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego naszego kolegi i przyjaciela  
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, proszę o powstanie.  
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

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

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  pani  Przewodnicząca,  wysoka  rado proszę  o  wykreślenie
z porządku obrad pkt.  11,  dotyczącego ,,podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia  celowego 
komunalnego  związku  gmin  ,,Związek  Międzygminny  Komunikacja  Autobusowa”
w Gostyninie”, nie wszystkie gminy są zdecydowane, jutro odbędzie się spotkanie z załogo
i wtedy zdecydujemy o  podjęciu  uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Joanna Syska-Szymczak –  proszę państwa,  wykreślamy
z porządku obrad pkt 11 i następne punkty nabierają tempa 12, 13 i 14.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia wraz z wykreśleniem pkt. 11 głosowało 14 radnych  
– jednogłośnie.



Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Pomoc społeczna na terenie gminy miejskiej Gostynin;

➢ funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
➢ działania pozarządowych organizacji i stowarzyszeń na rzecz potrzebujących 

pomocy i wsparcia. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji 

projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina powstałego w związku z 
dofinansowaniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.
11. Przyjęcie protokołu z XIX-A i XX sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie 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 25 kwietnia 2008 r. do 26 maja 2008 r. -  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 – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja. Czy mają państwo zapytania? 

Radny Andrzej Robacki -  Jaka jest przyczyna, że do tej pory nie przystąpiono do  wykonania 
wodociągu na ul. Mickiewicza?

Radny  Paweł  Kijek  -   Jakie  jest  zadłużenie  za  dzierżawę  bazaru  i  czy  jest  możliwość 
wyegzekwowania zaległości? 
Czy jest możliwość zorganizowania zbiórki starego sprzętu rtv?



Radny  Krzysztof  Giziński  – Czy  trwają  prace  nad  budową  małej  obwodnicy?  Następne 
pytanie dotyczy odstąpienia od umowy z firmą projektową PION z Bydgoszczy, czy w opinii  
prawnej miasto może spodziewać się procesu sądowego z firma, która defakto nie dotrzymała 
warunków umowy?

Radna  Agnieszka  Korajczyk–Szyperska  – Czy  dużym  zainteresowaniem  mieszkańców 
miasta, cieszy się praca po godzinie 15:30 Urzędu Miasta?

D o  p u n k t u  5

Pomoc społeczna na terenie gminy miejskiej Gostynin;
➢ funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Pani  Renata  Zagórska  kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  odczytała 
informację  dotyczącą  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Gostyninie za rok 2007 - materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  Pani  Zagórska  objęła  obowiązki  kierownika  w  wyniku 
rozstrzygniętego  konkursu na to stanowisko.  Jest  kilkuletnim pracownikiem MOPS-u, Pani 
Zagórska ma wiedzę i odpowiednie wykształcenie do tego, aby kierować tym ośrodkiem.

➢ działania  pozarządowych  organizacji  i  stowarzyszeń  na  rzecz  
potrzebujących  pomocy i wsparcia. 

Ksiądz Adam Ners –  odczytał informację dotyczącą działalności  Koła Miłosierdzia im. św. 
Brata Alberta przy parafii pw. św. Marcina, w zakresie udzielanej pomocy mieszkańcom miasta 
Gostynina - materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny  Arkadiusz  Górski  –  Parafia  Gostynin,  otrzymuje  takiego  pasterza,  który  stara  się 
pracować z osobami potrzebującymi pomocy, z osobami niepełnosprawnymi. Ja od kilkunastu 
lat  współpracuje  z  Kołem  Miłosierdzia.  Przejęliśmy  budynek  po  szkole  podstawowej
w Sałkach, został  tam w części wykonany remont. W części budynku Domu Dziecka, przy
ul. Ozdowskiego został utworzony warsztat terapii zajęciowej prowadzone przez caritas. Chcę 
księdzu Adamowi serdecznie podziękować. Dziękuje w imieniu dzieci specjalnej troski, osób 
niepełnosprawnych i starszych ludzi. Serdecznie dziękuje.

Pan Jerzy Pniewski przedstawiciel Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej – przedstawił 
informację  dotyczącą  działalności  charytatywnych  prowadzonych  przez  Gostynińską 
Wspólnotę Samorządową – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Arkadiusz  Górski  –  Ja,  jako  dyrektor  szkoły  również  korzystam  z  pomocy  tej 
fundacji. Chciałbym podziękować panu Pniewskiemu, za współpracę, która trwa już prawie od 
7 lat.  Ta fundacja na placówkę, w której  pracuje przekazała 30 tys.  euro, środki  te zostały 
przeznaczone na remont.  Bardzo dziękuje,  za dary rzeczowe, które otrzymujemy /żywność,  
odzież/.  W  imieniu  nas  wszystkich  gratulujemy  i  dziękuję  panu  Pniewskiemu  i  jego 
współpracownikom.  Również  dziękuję  panu  burmistrzowi,  który  przekazał  dla  wspólnoty 
pomieszczenie, w którym można składować, segregować i wydawać dary.



Radny  Andrzej  Reder  –  Ja  również  kieruję  podziękowania,  gdyż  placówka  oświatowa
w której, jestem dyrektorem również korzysta z pomocy tej fundacji. Bardzo dziękuję. 

Burmistrz Miasta Gostynina – Pan Jerzy Pniewski, od ponad 7 lat zajmuje się kierowaniem 
tej fundacji. Rzeczy dla dzieci są prawie w 90% nowe, są to przeważnie zabawki i ubranka. Są  
ludzie którzy, poświęcają swój czas innym,  takim człowiekiem jest pan Pniewski. Dziękuje
i wszystkiego najlepszego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Ja również dziękuje za wkład 
pracy panu Jerzemu Pniewskiemu  jak i jego współpracownikom.

D o  p u n k t u  6

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji projektów
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pani  Renata  Zagórska  kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  –  Marszałek 
Województwa Mazowieckiego wystosował do pana Burmistrza pismo, informujące o naborze 
do przystąpienia  do konkursu systemowego.  I  tu  chciałam podziękować panu burmistrzowi
o  przystąpieniu  do  tego  konkursu,  a  to  automatycznie  zobligowało  nas  do  napisania  tego 
projektu.  Spośród  odbiorców,  wybraliśmy  grupę  osób  niepełnosprawnych  z  zaburzeniami 
psychicznymi, uznaliśmy że na tę grupę powinno być skierowane oddziaływanie tego projektu. 
Będzie podpisanych 14 kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych zatwierdzonych 
przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.  Celem projektu,  jest  zwiększenie aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Gostynina. My wchodzimy
w projekt   systemowy,  który  trwać będzie  od roku 2008 do 2013 roku.  Pełna  nazwa tego 
projektu  brzmi  ,,Siła  tkwi  w  tobie,  pomożemy  ci  ją  wydobyć”.  Projekt  opiewa  na  kwotę 
153.528 złotych, z czego 89,5 % wartości projektów pochodzić będzie z dofinansowania w 
ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5%, co daje kwotę 16.120 złotych, gmina 
zobowiązana  jest  zapewnić  ze  środków własnych  jako  tzw.  wkład  własny.  Jeżeli  chodzi  o 
oddziaływania jakie będą to: psychoterapia grupowa, spotkania z pracodawcami pisanie listu 
motywacyjnego i curriculum vitae  po wcześniejszych warsztatach komputerowych, prezentacja 
u pracodawcy, wyjazd integracyjny do Włocławka. To jest cały zamysł tego projektu. Jeżeli  
jednostka  wdrażająca  przyjmie nam projekt  bez poprawek,  to  w harmonogramie mamy,  że 
projekt  będzie  realizowany od lipca do grudnia  2008 roku.  W ramach tego projektu został  
zakupiony  komputer,  drukarka  i  kserokopiarka,  sprzęt  ten  jest  niezbędny  do  prowadzenia
zajęć  z  osobami  niepełnosprawnymi.  Otrzymaliśmy  kwotę  30.400  złotych  na  zatrudnienie 
pracownika socjalnego. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak – opinia  pozytywna.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  realizacji  projektów  w  ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 133/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Prowadzenie sesji XXI objął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –   W przedstawiony  państwu,  projekcie  uchwały
w  sprawie  zmian  w  budżecie  miasta  Gostynina  na  2008  rok,  proponujemy  zwiększyć 
planowane dochody budżetowe o kwotę 262.127 złotych  oraz planowane wydatki budżetowe
o  kwotę  462.127  złotych,  jednocześnie   zmniejszyć  planowane  wydatki  o  kwotę  200.000 
złotych . Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach budżetu miasta na 2008 rok, głównie zwiększają 
się te dochody o dotacje celowe i tak w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.994 złotych,  
środki  te  będą  przeznaczone  na  zwrot  części  podatku  akcyzowego,  a  w dziale  edukacyjna 
opieka wychowawcza o kwotę 258.133 złote, środki te będą przeznaczone na dofinansowanie 
świadczeń  pomocy  materialnej  dla  uczniów o  charakterze  socjalnym.  Dotacje  te  powodują 
jednocześnie  zwiększenie  planu wydatków budżetu miasta  na rok 2008. W dziale  transport
i  łączność  proponujemy  przesunięcia,  zmniejszając  planowane  wydatki  bieżące  o  kwotę 
200.000 złotych i przeznaczyć je na realizację inwestycji drogowych. W ubiegłym roku zadania 
te prowadził Zakład Usług Miejskich, natomiast od tego roku zostały  przejęte przez Urząd
i dlatego też dokonujemy zmniejszenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
przeznaczając te środki na inwestycje drogowe. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – Proszę Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński– opinia 
pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 134/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  pokrycie  
planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina powstałego w związku z dofinansowaniem  



zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku. 

Pełnomocnik ds. finansowych Wiesława Pilichowicz – Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
długoterminowego  kredytu  w  wysokości  4.082.000  złotych,  kredyt  ten  jest  przewidziany
w budżecie miasta na 2008 rok. Obejmuje dwa zadania inwestycyjne tj. rekonstrukcja obiektów 
wzgórza zamkowego do wysokości 3.700.000 złotych i wykup gruntów pod budowę obiektów 
geotermalnych i  małej  obwodnicy do wysokości  382.000 złotych.   Te dwa zadania  zostały 
połączone  aby  ogłosić  jeden  przetarg.  W  2008  roku  zamierzaliśmy  zaciągnąć  kredyty
i  pożyczki  do  wysokości  9.181.000  złotych,  najprawdopodobniej  te  kredyty  zostaną 
pomniejszone  o  kwotę  3.740.000  złotych,  dotyczy  to  dokumentacji  term  gostynińskich. 
Zadłużenie nasze na koniec  grudnia 2008 roku wynosiłoby 41% naszych dochodów. Ustawa
o  finansach  publicznych  określa,  że  zadłużenie  nie  może  przekroczyć  60%.  Najnowsze 
informacje prasowe donoszą, że ustawa o finansach publicznych zostanie zmieniona i ta górna 
granica zadłużenia ma zostać zmieniona. Zaciągnięty kredyt zamierzamy spłacić w okresie 8 
lat. Koszt tego kredytu w tej chwili szacujemy na około 33%.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – Proszę Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński– opinia 
pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
Miasta  Gostynina  powstałego  w  związku  z  dofinansowaniem  zadań  inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w 2008 roku. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 135/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Prowadzenie sesji XXI objęła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-  
-Szymczak 

D o  p u n k t u  9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza miasta Gostynina.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  Zgodnie z  Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagrodzenia  pracowników samorządowych  zatrudnionych  w urzędach  gmin,  starostwach 
powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich  z  2  sierpnia  2005  roku,  wnoszę  o  zmianę 
wynagrodzenia  zasadniczego  dla  Burmistrza  Miasta  Gostynina  na  kwotę  6.000  złotych,
dodatek  funkcyjny  2.100  złotych,  dodatek  specjalny  nie  przekraczający  40%  łącznego 
wynagradzania  zasadniczego  -  3.240  złotych,  dodatek  za  wieloletnią  pracę  1.080  złotych, 
wynika  to  z  tabeli  rozporządzenia.  Rozporządzenie  to  nie  tylko  dotyczy  wynagrodzenia 
burmistrzów ale wszystkich pracowników samorządowych.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński– opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 136/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  – 
proponujemy sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu 
komunikacyjnego  miasta  Gostynina,  w  związku  z  różnorodną  interpretacją  w  sprawie 
obowiązywania i aktualności ustaleń planu miejscowego dotyczącego ciągów komunikacyjnych 
przyjętego  Uchwałą  nr  366/LIII/98  z  dnia  8  czerwca  1998  roku.  W  powyższej  sprawie 
prowadzona  była  korespondencja  z  Samorządowym  Kolegium  Odwoławczym  oraz 
Ministerstwem  Infrastruktury  nie  przynosząc  ostatecznego  jednoznacznego  rozstrzygnięcia. 
Powyższy plan bowiem ujęty jest w wykazie obowiązujących planów lecz opiera się między 
innymi  na  załączniku  graficznym  do  miejscowego  planu  ogólnego  z  1994  roku,  którego 
ważność wygasła z dniem 31 grudnia 2003 roku. Ponadto powyższy plan jest niezgodny ze 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  miasta.  Problematyka  związana  z 
układem  komunikacyjnym  pozostająca  do  rozwiązania  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego; doprowadzenie do zgodności przebiegu głównych ciągów 
komunikacyjnych  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania; 
zapewnienie  ochrony  przed  zabudową  korytarzy  komunikacyjnych  /przedłużenie  ul.  Aleja 
Popiełuszki  do  ul.  Czapskiego/;  doprecyzowanie  przebiegu  drogi  łączącej  ul.  Kowalską
z ul. Krośniewicką; brak wydzielonych pasów dróg publicznych obsługujących część terenów 
zlokalizowanych przy torach kolejowych np. teren przy ul. Kopernika na działkach o numerach 
ewidencyjnych 4235 i 4307; weryfikacja niezrealizowanych ustaleń planu dotyczącego ciągów 
komunikacyjnych  ujętych  na  załączniku  graficznym  z  1994  roku  /budynki  znajdujące  się
w  liniach  rozgraniczających  dróg  np.  w  Alei  Księdza  Popiełuszki,  przy  ul.  Targowej/;  
eliminacja z obszaru centrum miasta ruchu tranzytowego związana z planowaną rewitalizacją 
,,rynku  miejskiego”;  wskazania  zmiany  hierarchii  dróg,  przyporządkowań  własnościowych, 
utworzenie  gminnego  wykazu  dróg  publicznych;  wskazania  dla  realizacji  wydzielonych  i 
oznaczonych  według  studium  ścieżek  rowerowych  zwłaszcza  Euro-Velo  R-2.  Analiza 
zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  Uzasadnieniem  dla  sporządzenia  planu  jest  stworzenie  czytelnego, 
jednoznacznego,  funkcjonalnego  i  bezpiecznego  układu  komunikacyjnego  miasta  ze 



wskazaniami  rozwiązania  problemów  opisanych  w  punkcie  3  w  projekcie  przedstawianej 
uchwały. Ponadto nowy plan miejscowy układu drogowego stworzy możliwość uzgodnienia 
koniecznych zmian kategorii dróg związanych z budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 
60  i  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  265  oraz  planowana  rewitalizacji  rynku  miejskiego; 
umożliwi  wydzielenie  działek  do  sprzedaży  i  zagospodarowania  w  tym  między  innymi  z 
terenów gminnych z działki 4235 oraz z części działki o numerze ewidencyjnym 4307, działek  
pod zabudowę mieszkaniową wraz z pozostawieniem niezbędnych terenów dla dróg; ochroni 
przed zabudową ważne z punktu widzenia komunikacji tereny pod drogi publiczne; pozwoli 
stworzyć plan wykupów gruntów pod nowe drogi; umożliwi wydzielenie nowych działek pod 
zabudowę po zapewnieniu dostępu do dróg publicznych. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński– opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 137/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Przyjecie protokołu z XIX-A i XX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołów?

Za przyjęciem protokołu z XIX-A i XX sesji Rady Miejskiej głosowało 13 radnych, głosów  
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  – Pan  radny  Andrzej  Robacki  pytał  dlaczego  tak  długo  nie 
zostały rozpoczęte prace budowy wodociągu przy ul. Mickiewicza. Informuję, iż jest już pełna 
dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Fundację opracowała nasza miejska spółka PK, prace 
rozpoczną  się  w  połowie  czerwca.  Przedłużenie  tego  opracowania  było  spowodowane 
stanowiskiem zainteresowanych mieszkańców, gdyż nie wyrażali zgody na przechodzenie w 
ciągu ich nieruchomości. Pan radny Kijek, pytał czy zostało wyegzekwowane zadłużenie od 



SIEMOWITA – stowarzyszenia, za dzierżawę bazaru miejskiego i jaki jest stan tego zadłużenia.  
Skierowaliśmy  sprawę do postępowania sądowego, rezultat  jest  niezadowalający, ponieważ 
stowarzyszenie  nie  posiada  pieniędzy.  Nie  ma  również  możliwości  ściągania  długów
z członków zarządu. Obawiam się, że nie zostanie wyegzekwowane to zadłużenie. Zadłużenie 
opiewa  na  kwotę  107.437,88  /sto  siedem   tysięcy  czterysta  trzydzieści  siedem  złotych 
osiemdziesiąt  osiem  groszy/.  Przepisy  nie  pozwalają  obciążyć  długiem  członków  zarządu. 
Pytanie  odnośnie,  możliwości   zorganizowania  zbiórki  niebezpiecznego  sprzętu  rtv.  Takie 
zbiórki były dwukrotnie organizowana przez nasz Zakład Oczyszczania Miasta, takie zbiórki 
będą jeszcze prowadzone. Ale my oczywiści  w żaden sposób nie będziemy wyręczać ani firm, 
ani osób fizycznych, z kosztów jakie muszą ponieść za utylizacje sprzętu. Zbiórki,  które są  
przez miasto organizowane mają charakter propagandowy czy też charakter wskazywania drogi 
i uczenia, że taki sprzęt jest niebezpieczny, w ten sposób nagłaśniamy jak należy postępować. 
Zbiórki takich sprzętów będą organizowane co pół roku. Ale miasto nie będzie brać na siebie  
zobowiązań np. firm i ponosić kosztów za składowanie niebezpiecznych sprzętów. Pan radny 
Krzysztof Giziński pytał czy są kontynuowane prace nad budową małej obwodnicy i czy miasto 
może spodziewać się procesu  sądowego z firmą PION. Jeśli chodzi o małą obwodnicę, to prace
są kontynuowane i  już jest  krawężnikowanie i  jest już także kładziony chodnik. Prace były  
trochę spowalniane w związku z problemami z projektem  firmy PION. Projekt posiadał sporo  
błędów, ale na dzień dzisiejszy wszystko zostało rozwiązane i prace trwają. Wyniknął pewien 
problem, ponieważ budowa obwodnicy została podzielona na dwa etapy, drugi etap kończy się 
za wiaduktem tego pasażu z ulicy Bagnistej na dojściu do term, kończy się jakby na ścianie 
zewnętrznej tego tunelu od ul. Zamkowej, wynikła sprawa umocnienia tego boku i dołączenia 
do drugiego etapu. To właściwie zostało już rozwiązane. Projektant tego projektu, czyli firma 
PION,  która  się  tego  podjęła,  ma  obowiązek  wywiązania  się  z  projektu,  niestety  osoby 
odpowiedzialne technicznie za prace, nie przyjeżdżały na posiedzenia techniczne i uzgodnienia 
dotyczące budowy małej obwodnicy. Zgłosiliśmy się bezpośrednio do projektanta autorskiego 
tego projektu, ponieważ firma PION wynajmowała projektanta, a sami nie byli autorami tego 
projektu.  Osoby,  które  są  odpowiedzialne  za ten  projekt  przyjeżdżają  teraz  na te  spotkania 
techniczne i teraz wszystko idzie sprawnie. Jeśli chodzi o to, czy miasto może się spodziewać  
procesu z firmą PION, to ja myślę, że prędzej firma PION może się spodziewać procesu gdyż, 
to  miasto  poniosło  krzywdy z  tego  tytułu  i  swoich  krzywd może  dochodzić  przed  sądem. 
Umowa wygasła we wrześniu ubiegłego roku, firma nie wywiązała się z umowy. Mogło to nam 
zaszkodzić  w budowie ,,term”,   ale  natychmiast  podjąłem  inne działania  i  mamy już całą 
koncepcje. Z nową firmą, która nam projektuje jesteśmy umówieni na 10 czerwca. Pani radna 
Korajczyk pytała jak duże jest zainteresowanie mieszkańców pracą urzędu od godziny 15:30 do 
18:00.  Urząd pełni  funkcję  służebną dla  mieszkańców, nie jesteśmy pierwszym miastem w 
Polsce,  które  pracuje  w  tych  godzinach.  Mieszkańcy  przychodzili  do  mnie  na  spotkania  i  
tłumaczyli, że muszą brać wolne aby załatwić sprawy urzędowe dlatego też czas pracy został  
wydłużony do godziny 18:00. Urząd pracuje w godzinach od 7:30 do godziny 18:00 i tak już 
zostanie. 

D o  p u n k t u  13

Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
informacje lub oświadczenia do przekazania? 

Radny  Marek  Małkowski  –  Mam  pytanie  odnośnie  ścieżek  rowerowych  w  lasach 



państwowych.

Burmistrz Miasta Gostynina – Rozmawiałem z dyrektorem zarządu lasów  w Łodzi, któremu 
to zarządowi podlegają Gostynińskie lasy. Byłem teraz na urlopie, ale do sprawy znów powrócę

Radny Arkadiusz Górski –  Chciałbym poprzeć stanowisko Pana Burmistrz,  w sprawie 
organizowania propagandowych zbiórek niebezpiecznego sprzętu. Taka akcja spowoduje, że 
w  przyszłości  sprzęt  ten  zostanie  składowany  w  przeznaczonych  do  tego  miejscach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  Serdecznie  zapraszam 6 i  7 
czerwca na Dni Gostynina w imieniu swoim i Pana Burmistrza

Burmistrz  Miasta  Gostynina  – Serdecznie  zapraszam do  udziału  w tych  dniach  Państwa 
radnych. Dni Gostynina, to święto z tytułu nadania praw miejskich, w tym roku obchodzimy 
626 lecie. Udało nam się pozyskać patrona medialnego telewizje Polsat, jest to telewizja znana 
w całym kraju,  łącznie  zostanie  nagrane  150 minut  i  będą  w swoim programie  emitować. 
Gwoździem programu będzie zespół Mazowsze oraz zespól Bajm. Zapraszam.  

D o  p u n k t u  14

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Zamykam obrady XXI sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


