P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011
z posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
26 października 2011 roku.
Stan Rady – 15
Obecni – 14
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1425.

Do punktu1
Otwarcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – powitał przybyłych na obrady
XIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. pana Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza
Miasta, panią Jadwigę Kaczor Wiceburmistrza, panią Wiesławę Pilichowicz Asystenta ds.
Finansowych, panią Elżbietę Ciesielską Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział w Gostyninie, pana Krzysztofa Jaworskiego
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie, pracowników Urzędu, wszystkich radnych, przedstawicieli prasy,
telewizji.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał proponowany porządek
posiedzenia.
Burmistrz Miasta – panie przewodniczący, wysoka rado proszę o wprowadzenie do porządku
obrad uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gistynina na rok 2011.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – kto z państwa, jest za
wprowadzeniem uchwały przez pana burmistrza do porządku obrad?
za – 13

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:
za – 13
Porządek przyjęto.

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z
siedzibą w Gorzewie,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,MEDICUS”
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział
Gostynin.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku
szkolnym 2010/2011.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina z analizy
oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.
11. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta – odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za
okres od 29 września 2011 roku do 25 października 2011 roku – materiał na piśmie stanowi
załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy są pytania odnośnie
sprawozdania?
Radny Tadeusz Łosiewicz – czy po termomodernizacji budynku na ulicy Parkowej istnieje
możliwość zamontowania anten satelitarnych.
Burmistrz Miasta – myślę, że tak ale jest to pewnego rodzaju problem, ponieważ uszkadza to
elewację. Lepszym rozwiązaniem byłaby antena zbiorcza i będę w tej sprawie rozmawiał.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Reder – mam kilka pytań:
– był zamysł przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie Miejskiego Centrum Kultury to

–
–
–
–
–

jest ulicy Polna i 18 Stycznia, czy w tej sprawie pojawiła się jakaś koncepcja,
jesteśmy w przededniu otwarcia małej obwodnicy, a prace parkingu w rejonie ronda
stanęły, jak przedstawia się ta sprawa,
dobrze byłoby urządzić zieleń na terenie ronda,
czy w przyszłorocznym budżecie planowane jest zadanie rewitalizacji rynku,
kiedy będzie oddane Centrum Handlowe,
czy pojawiło się coś nowego odnośnie Term Gostynińskich.

(Na salę posiedzeń przybyła pani Jolanta Syska – Szymczak Przewodnicząca Rady Miejskiej)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – przekazuję prowadzenie obrad
Przewodniczącej Rady Miejskiej pani Jolancie Sysce – Szymczak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuje bardzo.
Radny Paweł Kalinowski – co jest powodem, że na kilku ulicach naszego miasta nie działa
oświetlenie.

Do punktu 5
Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – przy nie zmienionej liczbie oddziałów i 343
łóżkach szpital w zeszłym roku przyjął około 12 tysięcy pacjentów z czego około 6 tysięcy
pacjentów było z miasta Gostynina. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne przy 35 tysiącach
porad 22 tysiące porad udzielono pacjentom z miasta Gostynina. W POZ zwiększyła się ilość
osób pod opiekę do 2 tysięcy. Izba przyjęć przyjęła około 3 tysięcy osób w porach nocnych
i święta aby zabezpieczyć życie i zdrowie pacjentów gdy nie działają przychodnie. Jeżeli chodzi
o sytuację finansową szpitala to ta sytuacja jest zła, główna przyczyna wynika z tego, że koszty
przekraczają przychody. W związku z tym wprowadzane są liczne działania które mają służyć
zarówno ograniczeniu kosztów jak i zwiększeniu przychodów, czyli jeżeli chodzi
o ograniczenie kosztów to zrestrukturyzowane zostało zatrudnienie o ponad 30 osób, w sposób
taki aby nie zmienić zakresu ani działania szpitala ani nie pogorszyć opieki nad pacjentem,
działania te nadal będą trwały. Staramy się robić nadwykonania i przyjmować wszystkie
uzasadnione przypadki zagrożenia zdrowia i życia, licząc na to że choć w części będą nam
zapłacone te nad wykonania. Jeżeli chodzi o nadwykonania to NFZ płaci za rehabilitację, a jeśli
chodzi o przychodnie to te nasze nadwykonania wiszą i wychodzi na to że nie zostaną
zapłacone.
W okresie wakacyjnym została wymieniona cała obsada na oddziale ginekologicznym. Szpital
ma określone bardzo pilne potrzeby inwestycyjno remontowe, bez których jest zagrożona
działalność. Jedna z nich to sprawa pilnego remontu całego systemu ciepłowniczego oraz
z jednoczesna koniecznością wykonania zasilania awaryjnego w prąd, gdyż szpital tego nie
posiada. Druga sprawa to oczyszczalna ścieków. Brak zasilania awaryjnego w wodę pitną.

Potrzebna jest winda w przychodni, apteka, remont dachu. Na przeniesienie apteki i remont
dachu otrzymaliśmy środki ze Starostwa Powiatowego. Natomiast odnośnie innych spraw
składamy wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszu Ochrony Środowiska.
Jeżeli chodzi o ciepło i o zasilanie awaryjne to złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska o tak zwaną kogenerację czyli zmiany systemu ogrzewania
z olejowego na gazowy. Jeśli w tym roku nie otrzymamy środków to składamy natychmiast
kolejny wniosek. Złożyliśmy wniosek o informatyzację szpitala jak również na
termomodernizację.
Radny Czesław Jaśkiewicz – odnośnie restrukturyzacji, liczba personelu się zmniejszyła, czy
w związku z tym szpital będzie dobrze funkcjonował.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – faktycznie liczba personelu zmniejszyła się.
Natomiast ta co pozostała to w zupełności wystarcza jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowia
i potrzeb pacjenta. Jest obsada dzienna i nocna, która nie powinna zaburzać pracy.
Jest jednak inny problem, szpital nie ma dobrego systemu przywoławczego do łóżka pacjenta.
Radny Czesław Jaśkiewicz – słyszałem, że wśród personelu z uwagi na zwolnienia powstała
nerwowość.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – szpital ten ma bardzo dobrą opinię ze względu
na personel. Prawdą jest to, że restrukturyzacji nie robi się jako sztuki dla sztuki ale po to aby
zapewnić pensję i jest również prawdą to, że jeżeli część osób odchodzi to pozostałe osoby
mają więcej pracy. Pielęgniarki w tym szpitalu są bardzo dobre i kompetentne, jednak jest
prawdą to że nie ma młodych pielęgniarek.
Radny Marek Małkowski –
czy również w ramach remontu szpitala, zostanie
wyremontowany parking przed budynkiem. Mówił pan dyrektor o remoncie dachu, czy w tej
inwestycji została wzięta pod uwagę obróbka dekarska.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – jest brany pod uwagę remont parkingu.
Odnośnie dachu to został on już zrobiony wraz z rynnami i obróbkami.
Radny Andrzej Reder – jaka jest wizja szpitala. W mieście panuje opinia, że szpital ten
powinien utrzymać taki charakter gdzie dominowałyby oddziały rehabilitacyjne, obecnie jest
rehabilitacja kardiologiczna oraz rehabilitacja schorzeń narządów. Mówi się, że są duże kolejki
sięgające nawet 2 lat. Czy jest prawdą to, że takie oddziały rehabilitacyjne dobrze rozbudowane
i doposażone są w stanie utrzymać resztę szpitala.
Jakie, oczywiście szacunkowo potrzebne są środki finansowe na te zamierzenia inwestycyjne tj.
remont oczyszczalni ścieków, dublowanie zasilania prądowego, awaryjne zasilanie w wodę
pitną, system informatyczny.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – jeżeli chodzi o wizje szpitala to jest to szpital
powiatowy i powinien być on dobrym szpitalem powiatowym co do zasady i być dla
mieszkańców z rejonu. Nie ma sensu ze szpitala robić kliniki. Natomiast rzeczywiście mamy
kilka oddziałów rehabilitacyjnych takich jak: ogólny, neurologiczny, pulmonologiczny,

kardiologiczny, dziecięcy, są to oddziały gdzie po pierwsze jest coraz większe zapotrzebowanie
jeżeli chodzi o usługi tego typu, są to oddziały o bardzo dobrej renomie i są to oddziały do
których są kolejki nawet do 2 lat. Reasumując uważam, że oddziały rehabilitacyjne mogą być
wartością dodaną, która może pociągnąć szpital finansowo do przodu. Natomiast nie pociągnie
finansowo do przodu w sytuacji takiej, kiedy pozostałe oddziały przynoszą zbyt duże straty,
czyli nie można liczyć w taki sposób, że jeżeli rozwiniemy rehabilitację to pozostałe straty ze
szpitala zostaną pokryte. Każdy oddział musi starać się wyjść przynajmniej na zero albo na
niewielkim minusie, tylko niestety nie wszystkie oddziały są w stanie to zrobić ze względu na
sposób finansowani z NFZ.
Dobrze aby tym koniem pociągowym była rehabilitacja i powinna być rozwijana, a to dlatego,
że jest coraz więcej pacjentów. A generalny problem to oczywiście brak pieniędzy.
Odnośnie inwestycji to niestety ale te potrzeby są liczone w milionach. Zmiana zasilania
awaryjnego w ciepło 2.600.000, informatyzacja w pierwszym rzucie 1.200.000, w drugim
również 1.200.000. Remont dachu i apteka to pieniądze rzędu 400.000 zł., winda 200.000 zł.
W przeciągu 5 lat należałoby w ten szpital włożyć około 11 – 12 milionów złotych. Staramy się
o pieniądze ze środków pomocowych, nie posiadamy wkładu własnego dlatego też zwracamy
się w tej kwestii do organu prowadzącego.
Radna Lidia Pawikowska – jaki jest dług szpitala na chwile obecną.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – sięga 30 milionów złotych.
Radny Tadeusz Łosiewicz – rozumiem, że to już jest nie do odwrócenia ale czy nie lepszym
posunięciem byłoby aby szpital był w mieście, a Dom Pomocy Społecznej na Kruku.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – co do zasady staram się nie patrzeć w przeszłość
ale z pewnością pewne oddziały powinny być w mieście.
Radny Zbigniew Jakubaszek – ile strat miesięcznie generuje szpital.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie Krzysztof Jaworski – wolałby aby na tego typu pytania odpowiadał
organ prowadzący, ale na dzień dzisiejszy jest to rząd kilku tysięcy złotych.

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział
Gostynin.
Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział w Gostyninie pani Elżbieta Ciesielska – przedstawiła informację odnośnie
funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku oddział w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Czesław Jaśkiewicz – słyszałem, że pogorszyła się relacja między pogotowiem a strażą
pożarną, z tego co wiem to straż przeważnie pojawia się na samym końcu. Prosiłbym aby te
relacje się poprawiły.

Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział w Gostyninie pani Elżbieta Ciesielska – nie jest tak, że Straż Pożarna jedzie na
końcu, dlatego że jest taka zasada, że w momencie która placówka pierwsza przyjmuje
zgłoszenie to przekazuje informacje następnej. Czyli jeżeli zgłoszenie bezpośrednio wpływa do
pogotowia to ono ma obowiązek powiadomienia straży i policji, jeżeli zgłoszenie wpływa do
policji to ona ma obowiązek powiadomienia pogotowia i straży i to samo dotyczy straży
pożarnej.
Radny Andrzej Reder – jak pani ocenia poziom wyposażenia, którym państwo dysponujecie
bo tak z mojego punktu widzenia gdy wzywałem pogotowie do mojej placówki szkolnej to
wygląda to imponująco. Czy ten poziom wyposażenia którym dysponujecie jest już optymalny.
Czy dojazd do poszczególnych osiedli jest odpowiedni.
Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział w Gostyninie pani Elżbieta Ciesielska – jeżeli chodzi o wyposażenie karetek to
z góry jest narzucone tzw. niezbędne minimum, które musi być w karetkach i tutaj nie ma
dowolności. Ten sprzęt leki według ściśle określonych harmonogramów musi być i takowy my
posiadamy, druga opcja to jest tzw. sprzęt w opcji to znaczy dobrze, że jest jak jest ale jest to
tak zwany luksus. Większość z tych rzeczy które w ten sposób są określone też posiadamy. Co
może być nowością, to na obecną chwilę defibrylatory czy inne aparaty to co roku są badane
i są to coraz nowsze aparaty i sukcesywnie są one wymieniane na nowsze, nie mniej jednak jest
to plan obsługi sprzętu także są one okresowo serwisowane.
Problem z dojazdem do klatek blokowych jest rzeczywiście utrudniony. Problemem jest także
dojazdu do posesji prywatnych tu z uwagi na brak oznakowania, gorzej jest jeszcze poza
miastem.
Radny Paweł Kalinowski – biuro wezwań zostało przeniesione do Płocka, czy ma to wpływ na
czas dojazdu do pacjenta.
Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział w Gostyninie pani Elżbieta Ciesielska – zawsze było tak, że to zgłoszenie wpływało
do biura wezwań, zebranie wywiadu, określenie miejsca zdarzenia i to jest najważniejsze. Dla
nas oczywiście było lepiej gdy to biuro było w Gostyninie, niemniej jednak na tę chwilę gdy to
już funkcjonuje, to nie było takich sytuacji aby zespół nie dojechał bo było źle przyjęte
wezwanie i nie było takiej możliwości wydłużania, bo w momencie gdy dyspozytor przyjmuje
zgłoszenie to wpisuje dane w komputer i nie ma możliwości podwójnego wpisywania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała przybyłego na obrady
sesji pana Tadeusza Kozubskiego Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
,,Medicus” oraz panią Grażynę Pączek Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole
Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,MEDICUS”
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” pan Tadeusz Kozubski
– przedstawił informację odnośnie funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
,,Medicus” w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Robacki – co to znaczy ,,przekraczanie norm” czy to, że przyjęto zbyt dużo
pacjentów i ktoś musi za to zapłacić, ale kto.
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” pan Tadeusz Kozubski
– przekroczona norma to inaczej mówiąc to usługa zakontraktowana na takie środki jakie
otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu, a przekroczenie ich o określony procent to jest to
przyjęcie o tyle więcej usług w przeliczeniu procentowym. A jeśli chodzi o płacenie za to, to
w tym roku nikt za to nie zapłacił czyli musimy pokrywać to z własnych środków.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – dobrze, że jest parking przy
przychodni, ale czy istnieje szansa aby był również po drugiej stronie przychodni jest to ważne
dla pacjentów.
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” pan Tadeusz Kozubski
– z tego co wiem, to teren ten od Spółdzielni Mieszkaniowej wydzierżawiła już pani
Kurkowska.

Do punktu 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym
2010/2011.
Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – przedstawiła informację odnośnie stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta
Gostynina w roku szkolnym 2010/2011 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk Szyperska – ile dzieci
niepełnosprawnych jest pozbawionych edukacji przedszkolnej i ile jest tych dzieci 3 – 4 letnich
chętnych do tej nauki edukacyjnej a nie ma takiej możliwości.
Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – ile tych dzieci jest objętych tą nauką edukacyjną to wiemy natomiast a ile jest
w domach to jest to do sprawdzenia. Czterolatków jest 170 dzieci w przedszkolach natomiast na
terenie miasta jest zameldowanych 190. Trzylatków mamy w przedszkolach 89 a na terenie
miasta jest zameldowanych 172 dzieci.
Przedszkole Nr 2 przygotowuje projekt na pozyskanie środków unijnych i robiono analizę ile
jest dzieci w wieku 3 – 6 niepełnosprawnych na terenie miasta i jest ich około 22 dzieci, liczba
ta zwiększa się.
Radna Lidia Pawikowska – czy likwidacja kuchni w szkołach spowodowana była redukcją
etatów.

Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – w obecnej chwili Gimnazjum Nr 1 obsługuje Gimnazjum Nr 2 jak i Gimnazjum
Nr 1, wynika to z tego, że w Gimnazjum Nr 2 było zbyt małe zainteresowanie obiadami.
A jeden z pracowników stołówki z Gimnazjum Nr 2 przeszedł do Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz Miasta – nie ma potrzeby aby w każdej ze szkół była kuchnia, w Gimnazjum Nr 1
jest odpowiednio wyposażona kuchnia i sprzęt.
Radny Andrzej Robacki – czy prawdą jest to, że do przedszkoli nie można zapisywać dzieci
na mniej niż 8 godzin
Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że na chwile obecną we wszystkich przedszkolach
rodzice dokonali wpłaty na minimum 8 godzin.
Burmistrz Miasta – jest duże zapotrzebowanie na przedszkola i ten rodzic, który ma potrzebę
umieszczenia dziecka na 8 bądź więcej to ma oczywiście pierwszeństwo.
Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – jeśli jest to dziecko 5 bądź 6 letnie, to rodzic może zapisać je na 5 godzin nieodpłatnie
do oddziałów przedszkolnych w szkole.
Radny Tadeusz Łosiewicz – przy Gimnazjum Nr 2 młodzież pije, pali, czy można by na tę
sprawę zwrócić uwagę.
Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna
Pączek – szkoła w czasie zajęć lekcyjnych jest zamykana, związane jest to oczywiście z
bezpieczeństwem ponieważ wtedy dzieci aby wyjść na zewnątrz muszą przejść przez szatnię
i wtedy są sprawdzane przez osoby dyżurujące tam.

Do punktu 7
Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – został państwu przedstawiony projekt
uchwały dotyczący zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2011 rok, zmiany te dotyczą
zarówno dochodów jak i wydatków, będą to dochody bieżące i wydatki bieżące jak również
dochody majątkowe i wydatki majątkowe. Budżet nasz zwiększy się o 141.800 zł. po jednej
i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o dochody to największymi pozycjami zmian są dochody
pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i jest to kwota 50.000 zł. opłaty te są
nazwane opłatami znaczonymi gdyż środki te muszą być skierowane na programy
profilaktyczne związane z walką z alkoholizmem i narkomanią. Następna duża pozycja to
dochody pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej i jest to kwota
74.000 zł. jest ona pośrednio powiązana z wydatkami, ponieważ od tej osoby która zakupuje
mieszkanie na ulicy Bierzewickiej miasto wykupuje działkę na ulicy Ozdowskiego za kwotę
84.000 zł. jest to działka o powierzchni 818 metrów kwadratowych. Pozostałe kwoty
zwiększające budżet są o wiele mniejsze: 700 zł., 3.100 zł., są to dochody z odsetek od
nieterminowych wpłat, odsetek od rachunku bankowego, koszty zastępstwa procesowego,

różnego rodzaju opłaty które nie dają się sklasyfikować, opłaty od posiadania psów. Przenosimy
dużą kwotę czyli 64.472 zł. z jednej klasyfikacji budżetowej do drugiej są to środki na
realizację programu w Gimnazjum Nr 2 Comenius. Poza tymi wydatkami dotyczącymi zakupu
działki na ulicy Ozdowskiego przez miasto, występuje dość duża kwota w wysokości 60.000 zł.
przeznaczona na modernizację pomieszczeń świetlicy dla dzieci z rodzin zagrożonych
alkoholizmem, piwnica tego budynku była wynajmowana pod wypożyczalnię kaset a teraz ma
tam być urządzone dodatkowe pomieszczenie na tę świetlicę i te środki pochodzące z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są skierowane na remont tego budynku. Następnie
kwotę 3.600 zł. proponujemy zwiększyć na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego to jest pompy szlamowej, zadanie to jest
realizowane wspólnie z Wojewódzką Strażą Pożarną. Zwiększamy środki w wydatkach
majątkowych o kwotę 4.200 zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w ulicy Dybanka.
3.000 zł. przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy gdzie uczęszczają dzieci
z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Poza tymi zmianami, zmieniają się również załączniki do
budżetu od numeru 1 do numeru 9.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinie pozytywne.
Radny Paweł Kalinowski – chciałbym uzyskać więcej informacji odnośnie transakcji
sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej i zakupu nieruchomości przy ulicy
Ozdowskiego.
Burmistrz Miasta – ta nieruchomość przy ulicy Ozdowskiego jest bardzo zaniedbana i należy
ją uporządkować, a osoba od której ją nabyliśmy otrzyma mieszkanie własnościowe przy ulicy
Bierzewickiej gdyż o to prosiła w negocjacjach.
Na lokal przy ulicy Bierzewickiej jak i na tę nieruchomość przy ulicy Ozdowskiego został
zlecony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę i dokonana została zamiana wraz z niewielką
dopłatą.
Radny Paweł Kalinowski – przy podejmowaniu uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową
Miasta Gostynina zawsze była jeszcze Prognoza Finansowa, czemu w tym przypadku tak nie
jest.
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w tym przypadku tak nie jest ponieważ nie
wchodzi żadne nowe zadanie.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jest zapis o
budowie toalety na zbiegu ulicy 3 – go Maja i Rynek, w którym to jest miejscu.
Burmistrz Miasta – po tej stronie gdzie jest słup ogłoszeniowy. Będzie to toaleta w kształcie
walca wraz z witrynami ogłoszeniowymi, gdzie będą powierzchnie do wynajęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy na ulicy
Stodólniej również będzie toaleta.
Burmistrz Miasta – druga przewidziana jest na ulicy Kościelnej. Toalety są wpisane w projekt
rewitalizacji rynku.
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 71 /XIV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina z analizy
oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych za 2010 rok radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, złożonych do 30
kwietnia 2011 roku, informację od Wojewody Mazowieckiego dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych za 2010 rok Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz informację od Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Gostyninie dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2010 roki
radnych Rady Miejskiej –przedmiotowe pisma stanowią załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta – odczytał pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie
dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok przez 26 pracowników Urzędu
Miasta i kierowników jednostek podległych – materiał na piśmie stanowi załącznik do
protokołu.

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
Przewodniczący
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Jolanta SyskaSzymczak – odczytała protokół z dwóch posiedzeń Zespołu z tj. z dnia 12 października i 20
października 2011 roku – kserokopia protokołu z posiedzenia zespołu stanowi załącznik do
protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – zanim przejdziemy do
głosowania nad wyborem ławników to najpierw musimy wybrać Komisje Skrutacyjną, która
przeprowadzi głosowanie nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie i Sądu
Okręgowego w Płocku. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – zgłaszam kandydaturę pani
Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – wyrażam zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – zgłaszam kandydaturę pana
Tadeusza Łosiewicza na członka Komisji.
Radny Tadeusz Łosiewicz – wyrażam zgodę.

Radny Andrzej Nyckowski – zgłaszam kandydaturę pana Arkadiusza Górskiego na członka.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – wyrażam zgodę.
Radny Marek Małkowski – zamykam listę kandydatów.
Za przyjęciem przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej
oraz członków Komisji w osobach radnego Arkadiusza Górskiego i radnego Tadeusza
Łosiewicza opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Komisję Skrutacyjną przyjęto.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła 5 minutową
przerwę (przygotowanie kart do głosowania i regulaminu głosowania).
(…) po przerwie
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – odczytała
regulamin głosowania wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie
i Sądu Okręgowego w Płocku – regulamin stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie
można głosować maksymalnie na dwie kandydatury.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali 14 kart do głosowania w sprawie wyboru ławników
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie.
Głosowanie odbywało się poprzez wywoływanie przez członka Komisji Skrutacyjnej radnego
Arkadiusz Górskiego wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w
obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej karty do głosowania.
(…) 5 minut przerwy.
(…) po przerwie
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – odczytała
protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października
2011 roku dla ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Gostyninie – protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do
protokołu.
Do Sądu Rejonowego w Gostyninie na ławników zostali wybrani:
• pani Ciurlej Marlena
• pani Śniecikowska Elżbieta
(podczas obrad sesji, salę posiedzeń opuścił radny Zbigniew Jakubaszek
i nie brał udziału w głosowaniu)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 72 /XIV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.
Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian.
(…) 5 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania i regulaminu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – poinformowała,
że regulamin jest ten sam, który był odczytany w punkcie 9 i że na ławników do Sądu
Okręgowego w Płocku można głosować maksymalnie na trzy kandydatury.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali 13 kart do głosowania w sprawie wyboru ławników
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku.
Głosowanie odbywało się poprzez wywoływanie przez członka Komisji Skrutacyjnej radnego
Arkadiusz Górskiego wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w
obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej karty do głosowania.
(…) 5 minut przerwy.
(…) po przerwie
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – odczytała
protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października
2011 roku dla ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Płocku – protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do
protokołu.
Do Sądu Okręgowego w Płocku na ławników zostali wybrani:
• pan Królikowski Zbigniew
• pan Krzewicki Krzysztof
• pani Zalewska Barbara
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 73 /XIV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
(Podczas obrad sesji, salę posiedzeń opuściła radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska)

D o p u n k t u 11
Przyjecie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta – radny Reder pytał o przebudowę przejścia przy MCK na wprost pomnika,
jest to w zamyśle i zostanie to wykonane. Odnośnie małej obwodnicy to kontrakt jest do końca
października, termin ten ma być dochowany w ten sposób, że 30 bądź 31 października
wykonawca zgłosi do odbioru technicznego. Odbiór ten potrwa około dwóch tygodni i po tym
okresie zostanie ona uruchomiona. Natomiast uroczyste otwarcia będzie miało miejsce między
20 a 25 listopada. Parking przy rondzie zostaje miasta i nie wchodzi w pas drogi wojewódzkiej,
poszerzony zostanie asfalt. Co do urządzenia zieleni na rondzie to przewidziany jest tam
monitoring jak również podłączenie wody do podlewania zieleni w przyszłości. Powoli miasto
po swojemu będzie urządzać tę zieleń.
Odnośnie rewitalizacji rynku to jest opracowana koncesja architektoniczna wraz z programem
funkcjonalno użytkowym. Będzie to etapowe, koszt na dzień dzisiaj został oszacowany na
kwotę między 34 a 37 milionów złotych. Wynika to z tego, że ta rewitalizacja obejmuje
również ulice przyległe takie jak ulica 3 – go Maja, Kościuszki, Floriańska, Kościelna,
Wyszyńskiego, Popiełuszki i Zamkowa. Uważam, że w pierwszy etapie powinien być
wykonany pasaż pomiędzy ulicą Kościelną, Wyszyńskiego a Termalną do przejścia pieszego
pod tunelem, ma to być pasaż handlowy, następnie rynek i kolejne ulice. Myślę, że proces ten
potrwa nawet i 7 lat, jest to duże zadanie. Trzeba będzie przebudować całą sieć energetyczną.
Jeśli chodzi o Centrum Handlowe, to będzie aneks dotyczący aranżacji. Projekt nie zawiera
aranżacji wnętrza galerii, architekt doprojektował aranżację w postaci wykładzin kamiennych –
granitowych. Myślę, że otwarcie będzie na przełomie styczna – lutego. Trzeba będzie wcześniej
powołać spółkę, gdyż chciałbym aby umowy zawierała już ta spółka.
Odnośnie Term Gostynińskich to 21 października został złożony zamienny wniosek końcowy
zgodnie z zaleceniami i przepisami komisji europejskiej. Czekamy na podpisanie umowy na

płatność i uruchomienie środków, powinno to się jeszcze odbyć w listopadzie. Jesteśmy na
liście projektów kluczowych czyli najważniejszych dla województwa, a są takie trzy projekty
w województwie mazowieckim czyli lotnisko, koleje mazowieckie i Termy Gostynińskie, które
zostały uznane za najważniejsze w budżetowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Mazowsza. Jest to wielka szansa dla Gostynina. UOKiK ten nasz projekt porównał
z przykładem Holenderskiego Rotterdam, podobna inwestycja do naszej i w podobnej formule.
UOKiK jasno wypowiedział się, że postępowanie Gostynina jest właściwe.
Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że zostałem powołany do platformy w PPP w Warszawie
przy ministrze jako ekspert.
Radny Kalinowski pytał o brak oświetlenia na niektórych ulicach w mieście. Już wszystkie
ulice są oświetlone. Energa Operator Gdańsk powołał nowy podmiot na terenie swojego
działania – Spółka Oświetleniowa. Wychodzi na to, że przy ich koncepcji i przy zmuszaniu
gmin do podpisywaniu umów (bo przez poprzedniego operatora zostały wymówione), będą
podawać światło w ten sposób, że miasto ma zapłaci za przesył, jak i również za remont
i konserwacje. Poprzednia stawka to było 2,50 zł od punktu a teraz ma być 10,00 zł., ja takiej
umowy nie podpiszę i trwam przy rozwiązaniu poprzednim. Sprawą tą zajął się również
Związek Miast Polskich i podejmiemy również działania odnośnie dróg szybkiego ruchu
i obwodnic gdyż są to duże pieniądze. Zgadzam się aby płacić za ulice administracyjne naszego
miasta z których korzystają nasi mieszkańcy, ale nie za drogi szybkiego ruchu czy obwodnice.
Jest to problem w całym kraju, ale są szanse że te drogi szybkiego ruchu przejmie rząd.

D o p u n k t u 13
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pisma:
– apel pracowników ZOZ Kruk odnośnie zaistniałej sytuacji w ich zakładzie pracy.
– pismo z dnia 13 października 2011 roku pani Janiny Domagały skierowane do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza
Miasta Gostynina – pisma stanowią załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta – odnośnie powołanie spółki zamek to myślę,że ruszy ona gdzieś od lutego,
gdyż potrzebne są środki finansowe na zakup zastawy.
Radny Marek Małkowski – czy istnieje taka możliwość aby zapraszani goście wczesniej
przekazywali materiały radnym. Myślę, że dyskusja wtedy byłaby prostrza
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jeśli będzie taka możliwość to
oczywiście tak.
Burmistrz Miasta – myślę, że nie będzie to proste.
Burmistrz Miasta – odnośnie szpitala to jest to sprawa niepokojąca. Miasto przecież chciało
przejąć budynek aby był w mieście szpital 3 oddziałowy. Na Kruku można rozwijać
rehabilitację. Dom Pomocy Społecznej powinien być na Kruku a nie w mieście. Może tak się
stać, że ten szpital zginie z map powiatowych Polski. Miasto jeszcze zbuduje mały szpital
miejski, a zarządzać nim będą firmy medyczne. Gdy szpital był państwowy a organem
zarządzającym Wojewoda to on płacił długi a w styczniu 1999 roku został ,,wyzerowany”, gdy

przejął go samorząd powiatowy. Miasto posiada wiele jednostek i wszystko się spina gdyż
miasto również w budżecie przeznacza na to środki, tak też powinien robić właściciel tego
szpitala.

D o p u n k t u 14
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamknęła obrady XIV sesji
Rady Miejskiej.
Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

