
P R O T O K Ó Ł  NR VII/2011

z posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
27 kwietnia 2011 roku.

Stan Rady - 15
Obecni –  14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1300.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
VII  sesji  Rady Miejskiej  w Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego  Burmistrza 
Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Bożenę  Sokołowska  Skarbnika 
Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta  Burmistrza  ds.  Finansowych,  Radcę 
Prawnego panią Barbarę Semeniuk, z – ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  Grażynę 
Witkowską, pracowników Urzędu, wszystkich radnych, przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Burmistrz Miasta – pani przewodnicząca, wysoka rado proszę o wprowadzenie do porządku 
obrad uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów,  chodzi  o  uchylenie  tej  uchwały,  ponieważ  burmistrz 
posiada wystarczające uprawnienia do tego aby tego typu zmiany wprowadzać Zarządzeniem. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Kto  z państwa,  jest  za 
wprowadzeniem uchwały przez pana burmistrza do porządku obrad?

               za – 14                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:

            za – 14                               przeciw – 0                                 wstrzymało się -  0
Porządek przyjęto.                                                 



Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:

• Powiatowy Urząd Pracy,,
• Urząd Miasta Gostynina.

6. Przedłożenie  sprawozdania  z  realizacji  Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi za rok 2010.

7. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  38/VI/11  Rady  Miejskiej  w 

Gostyninie  z  dnia  30  marca  2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego 
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

9. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
10. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. 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 31 marca 2011 roku do 26 kwietnia 2011 roku –  materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  są  pytania  odnośnie 
sprawozdania?

Radny Andrzej Reder – kto jest dzierżawcą umowy na zamek.

Burmistrz Miasta –  umowa zostanie podpisana w piątek, jest to spółka ze Szczecina, która 
również zajmuje się chirurgią kosmetyczną. Czynsz miesięczny będzie wynosił6.000 zł. plus 
vat oraz podatek, utrzymanie zieleni wokół zamku. Z tego tytułu do budżetu miasta wpływać 
będzie  ponad  130.000  zł.  rocznie.  Umowa jest  warunkowa,  z  obiektu  będzie  nadal  mogło 
korzystać  miasto.  Dzierżawca  również  za  zgodą  miasta  będzie  mógł  organizować  imprezy 
okolicznościowe.       

Radny Marek Małkowski – kiedy dzierżawca rozpocznie swą działalność.

Burmistrz Miasta – myślę, że będzie chciał jak najszybciej po podpisaniu umowy. 



D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  –  w okresie międzysesyjnym 
nie wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?

Radny  Tadeusz  Łosiewicz  –  mieszkańcy  pozostawiają przy  pojemnikach  na  segregację 
różnego typu rzeczy plastikowe z uwagi na to, iż są one duże i nie mieszczą się przez otwór w 
tych pojemnikach. Firma natomiast która się tym zajmuje nie zabiera tych śmieci, czy można 
by zwrócić się z tym problemem do nich. 

 Burmistrz Miasta – będę z tą firma w tej sprawie rozmawiał.   

Radny Andrzej Reder – na jakim etapie jest budowa parkingu wzdłuż ul. Wyszyńskiego. Czy 
zostały sprzedane wszystkie grunty po byłej mleczarni. I jaki jest postęp w sprawie likwidacji 
komórek przy bloku MTBS przy ul. 3 – go Maja .  

Radny Arkadiusz Górski – jak przedstawia się sytuacja odnośnie zagospodarowania terenu na 
ul. Zamkowej od ronda po prawej stronie w kierunku miasta – miał być to teren turystyczny. Co  
z adaptacją budynku po byłym młynie mówiło się o hotelu. 

D o  p u n k t u  5

Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:
• Powiatowy Urząd Pracy,
• Urząd Miasta Gostynina.

• Powiatowy Urząd Pracy,

Zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Grażyna  Witkowska –  przedstawiła 
informację odnośnie bezrobocia i  sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – odnośnie form zatrudnienia to słyszałem, że Urząd Pracy kieruje 
do pracy do Elgo na umowę zlecenie, gdy w tym zakładzie są aktualnie zwolnienia grupowe.   

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska –  pracodawca może 
złożyć do Urzędu Pracy oferty umowy o pracę na zlecenie gdyż jest to forma dopuszczalna  
kodeksem pracy do zatrudnienia. Natomiast jeżeli pracodawca łamie w jakiś sposób jeśli chodzi  
o samą ideę umowy zlecenia to tutaj musiałaby zadziałać Państwowa Inspekcja Pracy. Urząd 
Pracy nie może wejść do zakładu racy i badać czy ta umowa zlecenie ma znamiona pracy czy 
też nie. Każdy pracodawca może złożyć ofertę pracy i w tej ofercie zaznacza czy jest to umowa 
o pracę,  czy jest  to  umowa zlecenie,  czy  też  umowa o  dzieło  bądź  sezonowa.  Jeżeli  Elgo  
zaznacza  że jest to umowa o dzieło czy też umowa zlecenie to taką ofertę Urząd Pracy jest  
zobligowany aby przyjąć i nie ma to znaczenia czy w zakładzie są zwolnienia grupowe czy też  
ich nie ma.                



Radny Andrzej Reder – jaka jest stopa bezrobocia w mieście i jaka jest prognoza bezrobocia 
na kolejne lata. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – jeśli chodzi o stopę 
bezrobocia  to  jedyny  organ  który  jest  władnym do  wyliczania  to  jest  GUS i  wielokrotnie 
zwracano nam uwagę, że my nie możemy tego robić. Ale jeśli chodzi o samo miasto to myślę,  
że jest to w granicach średniej krajowej jednak nie są to dane oficjalne, dlatego, że GUS przy 
swoich obliczeniach bierze nie tylko zawodowo czynnych ale odliczają również policjantów, 
żołnierzy  zawodowych,  doliczają  osoby  pracujące  w  rolnictwie.  Odnośnie  prognoz  to  z 
przykrością stwierdzam, że z miesiąca na miesiąc to bezrobocie rośnie, na chwilę obecną jest to 
1700 osób, gdzie w 2007 roku było 1500, w 2008 – 1200, w 2009 – 1500, a w 2010 – było 1595 
osób bezrobotnych, widać, że jest znaczący wzrost.
W mieście mamy zakłady pracy, które zgłosiły grupowe zwolnienia i są to Elgo, Magdalena, 
Conex.         

Radny Andrzej Reder – czy tworzony jest ranking zawodów, jakie są poszukiwane zawody na 
naszym terenie. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska –  murarz, tynkarz, 
brukarz oraz sprzedawca i szwaczka. 

Radny Andrzej  Reder – jednak nie  przedkłada  się  to  na  zainteresowania  młodzieży,  jeśli 
chodzi o zawód np. murarz. 
Odnośnie sprzedawcy, to chciałbym nawiązać do budowanej przez miasto galerii handlowej, 
myślę, że jest to szansa dla młodych przedsiębiorców, czy w tej sytuacji istnieje jakaś realna 
pomoc ze strony Urzędu Pracy.  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska –  jeżeli chodzi o tę 
galerie to przymierzaliśmy się do programu specjalnego, ale okazuje się,  że jeżeli chodzi o 
program  specjalny  to  można  aplikować  o  środki  minimum  1,5  miliona  maksymalnie  2,5 
miliona zł., jest to bardzo duża kwota i wtedy prawie wszyscy którzy otwieraliby działalność 
musieliby jednocześnie skorzystać z tego programu. Jest jednak jeden problem ponieważ środki  
w ramach specjalnego programu muszą być wykorzystane do 31 października br., natomiast 
galeria ta ma powstać z końcem roku.
Natomiast osoby, które będą rozpoczynały działalność będą mogły skorzystać ze środków, które 
są w ramach programu 6.1.3 i mogą o te środki aplikować.        

Burmistrz Miasta – są dwie formy pomocy, jedna na rozpoczęcie własnej działalności a druga 
na miejsca pracy. Z końcem roku gdy zostanie uruchomiony obiekt to prawdopodobnie będzie 
trzeba skorzystać z nowych środków tj. z 2012 rok na miejsca pracy.     

Radny Andrzej Górski – odnośnie osób niepełnosprawnych to ile było ofert pracy dla takich 
osób.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – z końcem marca 
było  zarejestrowanych w naszym powiecie  ogółem 102 osoby niepełnosprawne,  w tym 52 
kobiety,  z  tego  17  osób  posiadało  prawo do  zasiłku.  Zostało  zorganizowane  spotkanie  dla 
niepełnosprawnych, w którym wzięło udział 8 osób w tym 2 kobiety. A odnośnie ofert dla tych  
osób to te informację podam telefonicznie z uwagi na to, że w tej chwili nie posiadam takich 
danych.  



Radny Marek Małkowski – jak przedstawi się sytuacja PKS – u  czy są zwolnienia. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – na chwile obecną 
do  Powiatowego  Urzędu  Pracy nie  wpłynęły  informacje  od  firmy PKS odnośnie  zwolnień 
grupowych. 

• Urząd Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta – przedstawił informację odnośnie bezrobocia i sposobach jego zwalczania 
na terenie miasta Gostynina – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Przedłożenie  sprawozdania  z  realizacji  Programu  współpracy  z  organizacjami  
pozarządowymi za rok 2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała przybyłą na obrady 
sesji panią Hannę Adamską Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich.

Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Hanna  Adamska  –  przedstawiła informację 
odnośnie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2010 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – zgłaszam autopoprawkę w kwocie 230.450 zł., która 
była już zgłaszana i opiniowana na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji  
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W  przedstawionym  projekcie  uchwały  proponujemy  dokonać  zmian  zarówno  w  planie 
dochodów  jak  i  w  wydatkach  budżetowych,  po  dokonaniu  tych  zmian,  dochody  budżetu 
zwiększą się ogółem o kwotę 416.945 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 186.495 zł. oraz 
dochody majątkowe o kwotę 230.450 zł. Wydatki budżetu zwiększą się ogółem o łączna kwotę 
416.954 zł., w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 159.760 zł. oraz wydatki majątkowe 
zwiększą  się  o  kwotę  257.185  zł.  Znaczącą  propozycję  proponowanych  zmian  stanowi 
zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanych dwóch dotacji celowych w łącznej kwocie 
390.210 zł., w tym w dochodach bieżących o kwotę 159.760 zł. na realizacje własnych zadań 
bieżących i o tę kwotę proponujemy zwiększyć wydatki bieżące w rozdziale pomoc materialna  



dla  uczniów  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  świadczeń  materialnych  o  charakterze 
socjalnym.  Natomiast  w  dochodach  majątkowych  zwiększamy  plan  o  kwotę  230.450  zł.
z  tytułu  dotacji  celowej  przekazanej  z  budżetu  państw  na  realizacje  inwestycji  i  zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin i o tę kwotę tj. 230.450 zł. proponujemy zwiększyć wydatki 
majątkowe w dziale oświata i wychowanie na realizację zadania inwestycyjnego tj. utworzenie 
placu  zabaw przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1  i  przy  Szkole  Podstawowej  nr  3  pod  nazwą 
,,Radosna szkoła”,  inwestycja ta prowadzona jest  przy udziale  środków własnych gminy w 
wysokości 50%. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany w dochodach to dotyczą one zwiększenia  
planu z tytułu bieżących dochodów własnych i tak o kwotę 8.500 zł. zwiększamy plan odsetek 
od środków na rachunku bankowym, o kwotę 10.200 zł. z tytułu spadku, o kwotę 4.500 zł. plan 
dochodów z tytułu  z  wpływów różnych dochodów w tym ze  zwrotów kosztów zastępstwa 
procesowego i wynajmu sali, zwiększamy o kwotę 3.535 zł. z odsetek od nieterminowych wpłat 
podatków i  opłat  lokalnych.  Odnośnie  wydatków to  w  wydatkach  bieżących  proponujemy 
dokonać przeniesienia planu z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na plan 
dotacji  dla  stowarzyszeń  które  zostaną  wyłonione  w  drodze  konkursu  do  przeprowadzenia 
programu  profilaktyczno  –  wychowawczego  dla  uczniów szkół  podstawowych,  w kwotach 
3.000  zł.  w  rozdziale  zwalczanie  narkomanii  i  3.000  zł.  w  rozdziale  przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Proponujemy dokonanie przeniesienia planu również z wydatków związanych z 
realizacją zadań statutowych na plan dotacji dla stowarzyszeń na przeprowadzenie programu 
profilaktyczno  –  wychowawczego  dla  uczniów  w  szkołach  gimnazjalnych  i  ponad 
gimnazjalnych w kwotach 2.000 zł. również w rozdziale zwalczanie narkomanii i 2.000 zł. w 
rozdziale   przeciwdziałania  alkoholizmowi.  W  wydatkach  majątkowych  proponujemy 
zwiększyć plan o kwotę 16.392 zł. na dotacje celową od samorządu województwa jako wkład  
własny miasta w realizację Projektu ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa 
Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez  stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”.  Proponujemy  zwiększyć 
wydatki majątkowe o kwotę 10.343. zł. na dotacje celową do samorządu województwa jako 
wkład  własny  miasta  w  realizacje  Projektu  ,,Rozwój  elektronicznej  administracji  w 
samorządach  Województwa  Mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności 
potencjału województwa”.  Po dokonaniu powyższych zmian,  zmianie  ulegają  załączniki  do 
uchwały budżetowej o numerach:1, 2, 2a, 2b, 10 i 12.    

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 45/VII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z  
dnia  30  marca  2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  spłatę  
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.  



Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zmieniła  swoje 
stanowisko co do podejmowania tego typu uchwał z uwagi na to istnieje konieczność uchylenia  
uchwały Nr  38/VI/11 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 30 marca 2011 roku.  Burmistrz 
posiada upoważnienie w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 do zaciągania 
kredytów i pożyczek.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej   – opinie pozytywne.
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 
roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.  

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 46/VII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Burmistrz Miasta –  przyszedł czas aby przystąpić do Związku Miast Polskich, z uwagi na to, 
że ma pozycje ugruntowaną w ustalaniu czy też w sprzeciwianiu się niekorzystnym zjawiskom 
czy też przepisom dla samorządów.  
Związek Miast Polskich został przyjęty 19 stycznia 1991 roku przez Kongres Restytucyjny w 
Poznaniu. Ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego 
i  kulturalnego  rozwoju  miast  polskich  poprzez:  reprezentowanie  miast  we  wszystkich 
wspólnych  sprawach  na  forum ogólno –  państwowym i  międzynarodowym;   inicjowanie  i 
opiniowanie  projektów  aktów  prawnych  dotyczących  samorządów  terytorialnych; 
propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań 
im zleconych przez administracje rządową; inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw 
gospodarczych  mających  wpływ na  rozwój  i  bogacenie  się  miast  polskich;  inspirowanie  i  
podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi miast  nawiązywaniu 
przez  nie  korzystnych  kontaktów  zagranicznych  oraz  wymiany  naukowej  i  kulturalnej;  
prowadzenie  pracy  informacyjnej  konsultacyjnej  i  programowej  mającej  na  celu  wspólne 
rozwiązywanie  problemów  w  zakresie  poszczególnych  dziedzin  działalności  i  samorządu 
miejskiego;  prowadzenie  działalności  wydawniczej  szkoleniowej  i  promocyjnej  dotyczącej 
problematyki Związku i jego członków.  
Związek reprezentuje interesy miast zrzeszonych i podejmuje się obrony ich interesów, może 
bronić interesów innych miast na ich wniosek. 
Przynależność do Związku Miast Polskich daje możliwość: wymiany doświadczeń, wpływ na 
legislację, kontakty zagraniczne, promocje i public relation, wsparcie eksperckie. 
Wysokość składki członkowskiej wynosi 0,25 zł. od mieszkańca miasta na dzień 30 czerwca 
roku poprzedniego – tj. 4.754 zł. Przystępując do ZMP w ciągu roku, składka naliczana jest 



proporcjonalnie do liczby miesięcy,  czyli  przystępując od miesiąca maja 2011 roku składka 
wynosić będzie 3.169,36 zł.  

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 47/VII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Przyjecie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.
Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  – radny Andrzej  Reder  pytał  o  parking przy  ul.  Wyszyńskiego,  zostało 
podpisane  porozumienie  z  Gostynińską  Spółdzielnią  Mieszkaniową  w  sprawie  partycypacji
w  kosztach budowy parkingów. GSM usunęła drzewa już z tego terenu oraz dofinansuje te 
inwestycję  w  kwocie  30.000  zł.  W  przyszłym  tygodniu  zostanie  dostarczona  koncepcja 
projektowa.  Na terenie po byłej mleczarni zostały jeszcze do sprzedaży 4 działki, jedna przy  
ulicy Wyszyńskiego i trzy przy ulicy Wacława Kujawy. W zeszłym roku przy ul. Wyszyńskiego 
cena za jeden metr kwadratowy średnio wynosiła 1.100 zł.  Przy sprzedaży tych działek we 
wszystkich  aktach  notarialnych jest  zapis,  że  w ciągu trzech lat  od nabycia  nieruchomości  
właściciel  musi  uzyskać pozwolenie  na użytkowanie,  w innym przypadku nieruchomość ta 
wraca  do  zasobów  gminy,  za  pewne  ten  zapis  w  pewien  sposób  odstrasza  potencjalnych 
nabywców. Musimy to jednak stosować z uwagi na to, że nie doczekamy się zagospodarowania 
tego terenu.         
A odnośnie likwidacji komórek przy ul. 3- go Maja, to po uruchomienie ogrzewania gazowego 
przy budynku 3 – go Maja 20 nastąpi rozbieranie tych komórek. 9 budynków komunalnych 
będzie remontowanych i  będą miały ogrzewanie centralne i  wtedy wszystkie komórki będą 
likwidowane.  Natomiast  lokatorzy,  którzy  nie  posiadają  piwnic  będą  mieli  małe  estetyczne 
komórki w których będą mogli mieć rowery, wózki itp.   



Radny Arkadiusz Górski pytał o zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej, trwają rozmowy 
z 7 właścicielami działek na tym terenie. W naszym mieści musi się pojawić jak najwięcej  
parków,  miejsc  do  odpoczynku.  Taki  jest  pomysł  na  ten  teren.  Następne  pytanie  radnego 
dotyczyło  adaptacji  budynku  po  młynie  przy  ul.  Zamkowej,  inwestor  Optima  Inwest  wraz
z urbanistom przygotowują  materiały  do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 
Koncepcja architektoniczna została wykonana, inwestorzy jednak upierają się aby na ostatniej  
kondygnacji  na  całej  powierzchni  była  restauracja,  natomiast  aby  uzyskać  standardy 
dopuszczane przez instytucje sanitarne to musi być odpowiednia wysokość, a brakuje 1 metra. 
Musi być opracowany plan miejscowy aby podnieść kalenice do wysokości 12 metrów, z tego 
co się dowiedziałem to na te zmiany wstępnie konserwator wyraża zgodę.  Będzie to ładny 
obiekt z zewnętrzną szklaną windą, na parterze będą powierzchnie do wynajęcia pod usługi 
bądź handel, pierwsze piętro hotel a na drugim będzie mieścić się restauracja. Powstanie także 
mostek łączący ulicę Termalną z tym obiektem.        

D o  p u n k t u  12

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  odczytała pismo z Miejskiego 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Gostyninie  dotyczące  udziału  Radnych  i  Pracowników 
Samorządowych w Spartakiadzie Samorządowej – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  przedstawiła pismo pani poseł 
Juli Pitery, które wcześniej było przesłane do Biura Rady Miejskiej bez podpisu. Dziś już jest z 
podpisem.  Poinformowała,  że  w  tej  kwestii  należy  podjąć  decyzję  odnośnie  „czy  rada 
podejmuje  się  rozpatrywania  tego  pisma,  na  które  została  udzielona  odpowiedź  w sprawie 
skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej”. Rada poprzedniej kadencji, podjęła uchwałę, której 
organ nadzoru nie uchylił.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powiedziała, że na poprzedniej 
sesji  odczytane  zostało  pismo  bez  podpisu,  więc  rada  zadecydowała,  że  nie  odpisujemy. 
Powiadomiliśmy o braku podpisu i otrzymaliśmy pismo z podpisem. Pani poseł życzy sobie 
poświadczenia kopii uchwały w sprawie tego pisma. 

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski  –  uważa,  że  w  tej  sprawie  powinni 
wypowiedzieć się prawnicy. 

Radca Prawny Barbara Semeniuk –  poinformowała, że sprawa była przedmiotem obrad i nie 
widzi potrzeby, aby państwo radni rozpatrywali tę sprawę ponownie. Sprawa była rozpatrywana 
na komisji i jest podjęta uchwała.

Radny  Andrzej  Reder –   zaznaczył,  iż  jesteśmy  w sprawach  różnych,  więc  tutaj  się  nie 
głosuje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powiedziała, że dobrze byłoby, 
aby się wypowiedzieć. Jeżeli wola będzie taka, aby dać tę sprawę na komisję to się ją skieruje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała treść przedmiotowego  



pisma z dnia 11 kwietnia 2011r. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak – poinformowała,  że  pismo 
które  wpłynęło  w miesiącu  lutym otrzymaliśmy po sesji  i  nie  było rozpatrywane w lutym, 
natomiast została wysłana odpowiedź odnośnie skargi pani Czajkowskiej i pana Mereckiego, na 
moją  osobę.  Pismo zawierało  informację,  jaką  decyzję  podjęła  Komisja  Rewizyjna  i  Rada 
Miejska  poprzedniej  kadencji  (uchwała  rady).  Pani  poseł  prosi  o  ponowne  rozpatrzenie. 
Uchwała jaką wtedy rada podjęła nie została przez wojewodę uchylona. 

Radna Małgorzata Kostun – uważa, że nie należy przeciągać tej sprawy ponieważ będą listy z 
jednej  i  drugiej  strony.  Należy  zamknąć  tę  sprawę  stanowczo,  a  radca  prawny  ma  takie 
narzędzie, żeby się posłużyć jak tą sprawę rozwiązać. 

Radny Zbigniew Jakubaszek powiedział,  iż należy napisać, że rada tej kadencji  nie widzi 
potrzeby ponownego rozpatrywania i podtrzymuje to co było wysłane.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – poinformował, że prawnicy podpowiedzą jak 
tę sprawę załatwić. 

Radny Andrzej Reder – powiedział, że rada podejmuje swoje decyzję w drodze  uchwał. Dziś 
jesteśmy  w  sprawach  różnych  i  przyjęliśmy  to  do  wiadomości.  To  jest  właściwie  koniec. 
Podpieranie się tym, że była tu jakaś dyskusja to jest właściwie nic. 

Radca  Prawny  Barbara  Semeniuk  – wyjaśniła,  że  przedmiotem  odpowiedzi  nie  będzie 
uchwała ponieważ w dyskusji była mowa, że na tym etapie rada nie podejmuje uchwały, która 
została już podjęta. W związku z tym obecna rada musi opowiedzieć się, czy widzi potrzebę 
rozpatrywania tej sprawy po raz kolejny. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – zapytał, czy musi być podejmowana uchwała w przypadku, kiedy 
Rada nie podejmie się ponownego rozpatrywania tej sprawy.

Radca Prawny Barbara Semeniuk – uważa, że uchwała została podjęta i taka odpowiedź tutaj 
wystarczy. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski –  powiedział, że musi być to odnotowane w 
protokole z sesji, że była dyskusja w sprawach różnych i radni nie widzą potrzeby kolejny raz  
podejmować uchwał, kiedy została już podjęta. 

Radny  Paweł  Kalinowski  –  zaprosił  wszystkich  obecnych  na  pierwszy  rodzinny  rajd 
rowerowy  im.  Błogosławionego  Jana  Pawła  II.  Organizowany  wspólnie  z  księdzem 
proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego. Rajd 2 maja o godz. 10.45 wyjazd spod kościoła. 

Radny  Arkadiusz  Górski  – w  imieniu  mieszkańców  osiedla  Zazamcze  podziękował  za 
posprzątanie terenu przy niskich budynkach, łąki, lasu. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak w imieniu  pana  Burmistrza 
zaprosiła na obchody 3 Maja na godz. 11.00 na mszę św. Prosiła również o zgłaszanie się do  
konkurencji na spartakiadę.



D o  p u n k t u  13

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady VII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


