
P R O T O K Ó Ł  NR XXII/2008
z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 26  czerwca 

2008 roku.
Stan Rady - 15
Obecni – 13

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.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza  Śniecikowskiego  wraz  z  pracownikami  urzędu,  witam  zaproszonych  na 
dzisiejszą sesję  gości  w osobach Panią  Urszulę  Leśniak-Jaworską z  Prokuratury Rejonowej
w  Gostyninie,  Pana  Dariusza  Mikulskiego  zastępcę  Komendanta  Powiatowej  Policji
w  Gostyninie,  Pana  Waldemara  Banasiaka  p.o.  Komendanta  Straży  Miejskiej,  witam 
wszystkich  państwa  radnych,  witam  zaproszonych  gości,  mieszkańców  miasta  Gostynina, 
przedstawicieli prasy, telewizji.
 
D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

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

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 11 radnych – jednogłośnie.

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo publiczne:

➢ działalność Prokuratury Rejonowej,
➢ działalność Powiatowej Komendy Policji,
➢ działalność Straży Miejskiej.

6. Realizacja Programu ,,Bezpieczne Miasto”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gostyninie.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  znakowania  psów na terenie  Gminy Miasta  Gostynina,
w sposób umożliwiający ich identyfikację.



10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  Miasta 
Gostynina za okres od 27 maja 2008 roku do 24 czerwca 2008 roku -  materiał  na piśmie  
stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacja i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja. Czy państwo mają zapytania? 

Radny Arkadiusz Górski –  Jak wygląda sprawa odgazowania wysypiska w Nagodowie, czy 
jest  już zakończona  dokumentacja  i  kiedy zostaną rozpoczęte  prace  i  następne  pytanie  czy 
zostanie wykoszony i oczyszczony rów przy cmentarzu od ulicy Kowalskiej?

Radny Andrzej  Robacki  -  Czy istnieje  możliwość  zainstalowania  świateł  na  ul.  Ostatniej 
wiodącej na cmentarz? 

D o  p u n k t u  5

Bezpieczeństwo publiczne:
➢ działalność Prokuratury Rejonowej,

Urszula Leśniak-Jaworska z  Prokuratury Rejonowej w Gostyninie -   Spotykam się już
z radą  od wielu lat i mogę powiedzieć, że ze statystyki wynika, iż miasto Gostynin staje się  
coraz  bardziej  bezpieczne.   Jeżeli  chodzi  o  działalność  prokuratury  to  zarówno  rejon  jaki
i kadry nie uległy zmianie, czyli na terenie miasta pracuje pięciu prokuratorów. Podam Państwu 
podstawowe dane aby zobrazować jak przedstawia się bezpieczeństwo na terenie miasta. Jeżeli 
chodzi  o  ilość  wpływów spraw to  w bieżącym roku wpłynęło  około  100 spraw mniej  niż
w poprzednim -   analogicznie  od  stycznia  do  mają,  tj.  w 2007 roku wpłynęło  644 spraw,
a w 2008 roku 539. Wszczęto porównywalną ilość śledztw, w ubiegłym roku 60, a w bieżącym 
56,  około  70  osób  mniej  zostało  oskarżonych,  w  ubiegłym  roku  oskarżonych  było  286,
a w bieżącym 214. Jeżeli chodzi o efektywność wykrytych przestępstw, to w ubiegłym roku 
kształtowało się  na poziomie 38%, a  w bieżącym na poziomie 43%. W ubiegłym roku od 
stycznia do mają skazaliśmy 437 osób, natomiast tego roku od stycznia do mają 267, jest to  
znaczny spadek, ale ten spadek nie powinien wywoływać zaniepokojenia, bo i tak skazanych 
przez sąd zostało więcej  osób niż  oskarżyliśmy,  a  wynika to z tego,  że sądy zlikwidowały 
zaległości, które powstały w ubiegłych latach, dużo osób w ubiegłym roku zostało osądzonych.  
W chwili obecnej sprawy są prowadzone na bieżąco. Ilość apelacji, to jest, w sytuacji kiedy 
prokurator nie był zadowolony z wyroku sądowego jest porównywalny. Wskaźnik zaległości 
spraw, który jest odnotowywany w prokuraturze na koniec miesiąca jest zadowalający, bo na 



koniec maja bieżącego roku wynosił 89%. Inny wskaźnik to ilość tymczasowych aresztowań,
w ubiegłym roku było ich 7, a w bieżącym 3, ten wskaźnik powinien mieszkańców miasta 
cieszyć. Jeżeli chodzi o sprawy bulwersujące społeczeństwo to od kilku lat jest spadek, od kilku 
lat  na  terenie  miasta  nie  mieliśmy  zabójstwa  i  trzeba  się  z  tego  cieszyć.  Zmalała  liczba  
rozbojów, zwłaszcza rozbojów poważnych, do takich, w których dochodzi do zaboru znacznych 
wartości  majątkowych,  a  pokrzywdzeni  doznają  uszczerbku  na  zdrowiu.  Nie  ma  innych 
rozbojów,  gdzie  społeczeństwo mogłoby czuć się  zagrożone.  Pojawiają  się  natomiast  nowe 
kategorie przestępstw, nie w kategorii bulwersującej, ale uciążliwe, wiążące się  z postępem 
technicznym,  jest  to  przestępstwo  komputerowe.  Mam  tu  na  myśli  szeroko  rozumianą 
przestępczość komputerową, nie tylko związaną z  posiadaniem nielegalnych oprogramowań 
komputerowych, co jest bardzo powszechne. Mówię tu o przestępstwie wyłudzania na różnych 
aukcjach  i  to  rodzi  potrzebę  nowych  działań.  Dlatego  też  jesteśmy  w  stałym  kontakcie
i współpracujemy z policją oraz z operatorami sieci telefonicznych. Sprawy takie są bardzo 
długotrwałe.  Działalność  prokuratury  to  nie  tylko  to,  co  wiąże  się  z  wykrywaniem
i  oskarżaniem  sprawców,  to  dalszy  etap,  udział  w  postępowaniu  sądowym.  Udział
w  postępowaniu  sądowym  to  znaczna  część  pracy  prokuratora,  przy  czym,  w  wyniku 
funkcjonowania od pewnego czasu nowych instytucji  w prawie karnym doszło  do tego,  że 
postępowanie sądowe stało się sprawniejsze. Jest instytucja dobrowolnego poddania karze. Na 
terenie prokuratury w Gostyninie dzięki współpracy policji  instytucja ta funkcjonuje bardzo 
dobrze.  W momencie  kiedy  sprawcy  przestępstwa  przedstawiany  jest  zarzut,  policja  bądź 
prokurator  proponuje  poddania  się  karze,  dochodzi  do  uzgodnienia,  tu  musi  być  zgoda 
prokuratora na zaproponowaną karę i jeżeli takie uzgodnienie zaistnieje, to uzgodniona kara 
umieszczana  jest  w akcie  oskarżenia.  W przypadku tym działalność  sądu ogranicza  się  do 
oceny, czy może zaakceptować karę do wyroku zgodnego z uzgodnieniem, przy czym nawet na 
tym etapie postępowania sądowego udział oskarżonego nie jest konieczny, jeżeli wyraził zgodę 
na tę karę i jej nie wycofuje. To bardzo przyspiesza postępowanie sądowe i zmniejsza koszty.  
Inna  działalność  prokuratury  to  działalność  poza  karna,  na  podstawie  spraw  karnych 
podejmujemy  również działania cywilistyczne, są to działania tego typu jak np. jeżeli sprawca 
uzyskał korzyść majątkową w ramach działalności cywilistycznej może dojść do odebrania mu 
tej  korzyści,  przykładowo  –  został  wskazany  oskarżony  za  handel  narkotykami,  w  toku 
postępowania  sądowego  ustalono,  że  z  tej  działalności  uzyskał  pewną  korzyść,  sprzedając 
narkotyki, na etapie postępowania cywilnego prokurator wzywa do zwrotu tej korzyści i jeżeli  
dobrowolnie nie zwróci nabytej korzyści kierowany jest pozew do sądu. Prowadzimy również 
szeroko  działalność  na  rzecz  rodziny  jest  to  kierowanie  wniosków  do  komisji  o  leczenie 
odwykowe,  uczestniczenie  w  sprawach  o  zaprzeczenie  ojcostwa,  o  ubezwłasnowolnienie. 
Prokurator również ma za zadanie czuwać nad tym, aby interes skarbu państwa nie ucierpiał na 
skutek działania osób, które chciałyby uniknąć pewnych zobowiązań, a chodzi tu mianowicie
o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną. Działamy w sprawach ograniczenia bądź 
pozbawienia  władzy rodzicielskiej,  zwłaszcza w interesie małoletnich dzieci,  prokurator  ma 
obowiązek uczestniczyć w sprawach o przysposobienie  przez cudzoziemców. Działalność poza 
karna, to także działalność w zakresie postępowania administracyjnego, prokurator w ramach 
postępowania administracyjnego ma za zadanie oceniać zgodność decyzji  administracyjnych
z  prawem,  działamy  tu  zazwyczaj  na  wniosek  osób  zainteresowanych  sprawdzeniem,  czy 
istotnie  decyzja  jest  zgodna  z  prawem.  Jeżeli  chodzi  o  poziom tej  działalności,  to  jest  on 
porównywalny już  od  wielu  lat.  Podsumowując,  to  statystycznie  zadowalający  jest  poziom 
bezpieczeństwa w Gostyninie.

Radny Arkadiusz Górski – Dzięki temu spotkaniu informacja o bezpieczeństwie w Gostyninie 
zostanie za pośrednictwem mediów także przekazana mieszkańcom miasta. Odczucie jest takie, 
że miasto jest bezpieczne. 



Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  Współpracuję  z  Panią  Prokurator  od  12  lat,  czynnie 
uczestniczy we wszystkich spotkaniach ,,Bezpieczne Miasto” i służy dobra radą.

➢ działalność Powiatowej Komendy Policji,

Pan  Dariusz  Mikulski  Zastępca  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  –
W Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie w 2007 roku wszczęto ogółem 798 postępowań 
przygotowawczych, czyli o 146 mniej niż w 2006 roku, gdzie liczba wynosiła 944. Dynamika 
postępowań wszczętych wyniosła 84,5%, czynów stwierdzonych w 2007 roku odnotowaliśmy 
980 tj.  o 266 mniej niż w 2006 roku. Dynamika postępowań wszczętych 84,5%, a czynów 
stwierdzonych  78,7%.  W  kategorii  przestępstw  o  charakterze  kryminalnym  w  2007  roku 
wszczęto  ogółem  450  postępowań  przygotowawczych  co  dało  spadek  o  36  postępowań
w  stosunku  do  2006  roku,  dynamika  wyniosła  92,6%,  przestępstw  stwierdzonych 
odnotowaliśmy  513  to  jest  mniej  niż  w  2006  roku  o  115.  Nastąpił  spadek  przestępczości  
kryminalnej o 10,9%. Na przestrzeni ostatnich kilku lat  odnotowujemy tendencję spadkową 
ilości  przestępstw  kryminalnych.  W  2003  roku  mieliśmy  931  postępowań  stwierdzonych,
w 2005 roku 680, a 2007 roku 513. Wykrywalność przestępstw w powiecie na przestrzeni kilku 
lat  przedstawiała się następująco: w 2007 roku zakończyliśmy wynikiem 76,9%, natomiast
w roku 2003  - 74,8% , w 2005 roku – 58,6%. Istotnym miernikiem poprawy bezpieczeństwa na 
terenie powiatu jest spadek liczby przestępstw w najbardziej dokuczliwych i dotkliwych dla 
mieszkańców  kategoriach,   np.  drobnych  przestępstw,  dotyczy  to  w  szczególności  dwóch 
kategorii kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia. Kradzieży z włamaniem w tej kategorii  
przestępstw  uzyskaliśmy  w  granicach  38,8%,  co  uplasowało  nas  jako  powiat  gostyniński
na  8  miejscu  w  województwie  mazowieckim.  Jeśli  chodzi  o  kradzież  mienia  skuteczność 
działalności  gostynińskiej  policji  w  tej  kategorii  zaowocowała  w  zajęciu  9  miejsca
w  województwie  mazowieckim,  uzyskana  wykrywalność  wyniosła  34,8%.  Do  czynów
o  charakterze  kryminalny,  które  również  istotnie  wpływa  na  poczucie  bezpieczeństwa 
mieszkańców, zaliczyć  trzeba także wykroczenia, w szczególności te, które godzą w mienie 
mieszkańców.  Chodzi  tutaj  o  wykroczenia  dotyczące  kradzieży  oraz  uszkodzenia  mienia.  
Ilościowo przedstawia się to w ten sposób, że wykrywalność kradzieży mienia wynosiła około 
60%, natomiast w uszkodzeniach mienia – 46,29%. Od kilku lat te wykroczenia plasują się na 
tym  samym  poziomie.  W  2007  roku  odnotowano  na  terenie  miasta  568  przestępstw 
wykazanych jako czyny stwierdzone, zakończono w postępowaniach przygotowawczych. Jeżeli 
chodzi o  rok  2006 było ich 638 z czego 296 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. 
Kradzieży cudzego mienia w 2007 roku - było 78, a w 2005 roku – 91. W kategorii kradzieży
z włamaniem na terenie miasta w 2007 roku było takich przypadków 55, a w 2005 roku – 68.  
Kategoria rozboje i wymuszenia rozbójnicze 2007 roku – 7, a w 2005 roku – 23. W kategoriach 
tych,  z  wykluczeniem  zabójstw,  można  zauważyć  tendencję  spadkową.  Jeżeli  chodzi
o  przestępstwa   przeciwdziałaniu  narkomanii,  to  w  roku  2007   mieliśmy  13  postępowań,  
natomiast w 2005 roku – 10 W kategorii bójek i pobić na terenie miasta zaistniało w 2007 roku 
– 6 przypadków, a w 2005 roku – 11.  W kradzieżach z włamaniem do samochodów w 2007 
roku – 6, w 2006 roku – 13, a w 2005 roku – 3 przypadki. Najcięższe przestępstwa w kategorii  
zabójstw,  nie  było  odnotowanych  od  kilku  lat.  Zagrożenie  przestępczością  na  terenach 
wiejskich: w kategorii kradzieży cudzej rzeczy 51 przypadków, kradzieży z włamaniem 23,  
rozboju i wymuszeń rozbójniczych 1 przypadek, bójek i pobić 7, kradzieży samochodów 2. 
Zabójstw i usiłowań zabójstw nie odnotowano. Jeżeli chodzi o gminę Pacyna to odnotowano 9 
kradzieży, 3 kradzieże z włamaniem, 1 rozbój i wymuszenie rozbójnicze. W gminie Szczawin 
Kościelny,  zaistniało  14  kradzieży,  3  włamania  do  obiektów  i  2  rozboje.  Powyższe  dane 
potwierdzają,  że  najbardziej  zagrożonym obszarem miejskim jest  teren  gminy Gostynin,  ze 
względu na powierzchnie. Jest to gmina turystyczna i w szczególności przestępstw dokonują 



osoby napływające, przebywające w ośrodkach wczasowych. W kategorii   rozbojów, kradzieży 
wymuszeń rozbójniczych w 2007 roku wszczęto 9 postępowań przygotowawczych,  w 2006 
roku  -22.  W kategorii  kradzieży  cudzej  rzeczy  w  2007  roku  wszczęto  152  postępowania 
przygotowawcze.  W  kategorii  kradzieży  z  włamaniem  wszczęto  w  ubiegłym  roku  75 
postępowań przygotowawczych, a w roku 2006 – 86. Dynamika postępowań wyniosła 87,2%. 
W  kategorii  przestępczość  narkotykowa  wszczęto  i  przeprowadzono  6  postępowań 
przygotowawczych, to jest o 3 mniej niż w 2006 roku, gdzie zaistniało 9 takich przypadków, 
wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100%, dynamika 66,7%, są to przestępstwa, w których 
podstawa  do  wszczęcia,  to  przede  wszystkim  materiały  własne,  pozyskane  w  wyniku 
stosowania  form,   metod  pracy  operacyjnej  tutejszej  policji.  Bójki  i  pobicia:  wszczęto
i  przeprowadzono  10 postępowań  przygotowawczych to  jest  o  6  mniej   niż  w 2006 roku, 
dynamika ich wyniosła 62,5%, a wykrywalność 85,7%. Komenda Powiatowa w Gostyninie 
jako jedna z 6 komend w województwie mazowieckim uczestniczyła w realizacji  policyjnego 
programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach, 
,,bezpieczne miasta”.  Na poprawę poczucia bezpieczeństwa zaufania i ocenę pracy policjantów 
w dużym stopniu ma wpływ obecność policjantów na ulicach, w roku 2007 takich służb było 
3935.   Posiadamy  dwa  psy  patrolowo  –  tropiące  oraz  jednego  psa  do  wyszukiwania 
narkotyków, który został zakupiony przez Pana Burmistrza Miasta Gostynina i tu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować. Działalność Komendy Powiatowej w Gostyninie to nie tylko 
działalność  w  kierunku  represyjnym.  W  dużej  mierze  realizujemy  zadania  profilaktyczne. 
Uczestniczymy  i  współorganizujemy  różnego  rodzaju  festyny.  W  zakresie  działań 
profilaktycznych realizujemy takie zadania jak znakowanie rowerów. Na terenie miasta zostało 
oznakowanych 528 rowerów. Organizujemy takie festyny jak, żyj zdrowo i bezpiecznie. Nasza 
działalność profilaktyczna znalazła odzwierciedlenie w takich działaniach jak odblaskowe drogi 
od Bałtyku do Tatr, gdzie wspólnie z firmą Energa uzyskaliśmy kamizelki odblaskowe, które 
rozdawane są w porach jesiennych rowerzystom, którzy jeżdżą bez widocznego oświetlenia.
W  ubiegłym  roku  uczestniczyliśmy  w  festynie  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  ,,Żyjmy 
bezpiecznie”,  w  trakcie  tych  festynów  organizowane  są  różne  pokazy  antyterrorystyczne, 
współpracujemy także ze Strażą Pożarną oni również organizują swoje pokazy. W ramach Dnia 
Dziecka zorganizowany był pokaz dla dzieci z Domu Dziecka w Bratoszewie. Organizujemy 
dni otwarte  w Komendzie powiatowej na które zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. W 2007 roku kontynuowane były działania polegające na kolportażu 
ulotek i plakatów o treściach profilaktyczno prewencyjnych, pod nazwą ,,nie daj się wyprzedzić 
złodziejowi”  oraz  ,,numerem  złodzieja”.  W  Komendzie  Powiatowej  znajduje  się  numer 
specjalny zwany numerem anonimowym, pod który można zadzwonić i przekazać anonimowo 
informację o przestępczych wykroczeniach. Realizacja zadań przez służbę ruchu drogowego, 
stan  bezpieczeństwa  i  porządku  na  drogach.  W  2007  roku  na  drogach  miasta  Gostynina
i powiatu gostynińskiego zaistniały 72 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 13 osób,
a 96 zostało rannych. Zarejestrowano też 280 kolizji drogowych. W 2007 roku zaistniały 352 
zdarzenia drogowe, w porównaniu do roku 2006 nastąpił spadek o 19%. Największe zagrożenie 
wypadkami drogowymi występuje na terenie gminy Gostynin, około 40% ogółu wypadków, 
drugie  miejsce  zajmuje  miasto  Gostynin,  gdzie  zaistniało  27,7%  ogółu  wypadków,  gmina 
Sanniki  14%  ogółu  wypadków,  gmina  Szczawik  Kościelny  10%  ogółu  wypadków,  gmina 
Pacyna około 7% ogółu wypadków.  Rozpatrując powyższe zdarzenia pod względem ilości 
ofiar śmiertelnych to na terenie gminy Gostynin i miasta Gostynina zanotowano najwięcej osób 
zabitych to jest o 4, co stanowi 37,4% ogółu, na terenie gminy Sanniki zginęły 3 osoby, to jest  
23% ogółu,  a  w gminach Pacyna i  Szczawin Kościelny odnotowano po jednym zdarzeniu,
w  którym  zginęło  po  jednej  osobie.   W  ostatnim  okresie  czasu  wzrosła  liczba  zdarzeń 
drogowych  z  udziałem  niechronionych  uczestników  ruchu  drogowego.  Na  poziom 
bezpieczeństwa w powiecie,  w dużym stopniu ma wpływ współpraca Policji  z  Prokuraturą, 



Komendą  Powiatową  Straży  Pożarnej,  Strażą  Miejską,  Pogotowiem  Ratunkowym,  Strażą 
Leśną.  W  roku  2007  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  w  Gostyninie  wykonywali  służby 
patrolowe  wraz  z  funkcjonariuszami  Policji,  wspólnie  zabezpieczając  imprezy 
okolicznościowe,  religijne,  przemarsze,  imprezy  sportowo  –  rekreacyjne.  Zadanie
to  realizowane  jest  także  w  roku  bieżącym.  Komenda  Powiatowa  korzysta  ze  wsparcia 
finansowego  udzielanego  przez  Urząd  Miasta  i  Starostwo  Powiatowe,  wartość  darowizn
w 2007 roku,  wyniosła  ponad  92  tysiące  złotych.  Dzięki  Urzędowi  Miasta  realizowane  są 
dodatkowe służby, służb tych wykonano na kwotę 4,5 tysiąca złotych. W tym roku zostało już 
zawarte  porozumienie  między  Panem  Burmistrzem  a  Komendantem  Powiatowej  Policji
o zorganizowanie dodatkowych służb na kwotę 5 tysięcy złotych, taką samą kwotę przekazał  
Wójt Gminy Gostynin. W 2007 roku, był przez Pana Burmistrza dokonany zakup radiowozu 
policyjnego  dla  Komendy Powiatowej,   także  przez  Starostę  Powiatowego  i  Wójta  Gminy 
Gostynin.  Pan  Burmistrz  dodatkowo  refunduje  koszty  lokalu  rewiru  dzielnicowych  na
ulicy Wojska Polskiego, na bieżąco jesteśmy wyposażani w sprzęt biurowy. Główne kierunki 
działań Komendy Powiatowej Policji to: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, zwalczanie 
najbardziej  dokuczliwych  chuligańskich  wykroczeń  i  tak  zwanych  drobnych  przestępstw, 
zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpieczeństwa demoralizacja 
niechronionych, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani oraz  powstrzymywanie zjawiska 
przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu skuteczności  działania policji.

Burmistrz  Miasta  Gostynina – Chciałbym podziękować Policji.  Wiele  z  tych  przestępstw
i wykroczeń dokonywane na terenie naszego miasta jest przez ludzi z zewnątrz. Gostynin jest  
bardzo bezpiecznym miastem. 

Radny Andrzej Reder -  Jakie są przyczyny spadku tendencji przestępstw? Statystyki mówią 
że  jest  bezpiecznie,  a  mieszkańcy  nie  są  do  końca  o  tym przekonani.  Czy  będzie  zmiana 
siedziby?

Pan Dariusz Mikulski Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie – Budynek 
Komendy  Powiatowej  w  Gostyninie  był  w  tym roku  zaplanowany  w  budżecie   Komendy 
Wojewódzkiej do remontu zewnętrznego oraz osuszenia piwnic. Budynek posiada złą izolację 
techniczną i nie możemy piwnicy wykorzystać na pomieszczenia administracyjne. Z przyczyn 
nie zależnych od Komendanta Powiatowego, w garnizonie mazowieckim zostało wstrzymane 
szereg  inwestycji  w  tym  również  remont   budynku  zewnętrznego  Komendy  Powiatowej
w Gostyninie.  Jeśli chodzi o wpływ dynamiki  przestępczości to: monitoring w mieście oraz 
odpowiednie  nasycenie  patroli  prewencyjnych  w  odpowiednim  przedziale  czasowym
i miejscowym spowodował spadek tendencji przestępstw.

Radny Zdzisław Tarka –  Ja mam prośbę do Policji  i  do Straży Miejskiej  o zastosowanie 
właśnie  tych  patroli  w odpowiednim czasie  i  w odpowiednich  miejscach.  Gdyż w sezonie 
letnim zauważamy bardzo duże natężenie ruchu ze strony motocyklistów i motorowerzystów, 
zwłaszcza na drogach wylotowych z Gostynina, gdzie są urządzane wyścigi, 

➢ działalność Straży Miejskiej,

Pan Waldemar Banasiaka p.o. Komendanta Straży Miejskiej – Od listopada 2007 roku stan 
osobowy Straży Miejskiej powiększył się o 4 aplikantów i w chwili obecnej składa się z: p.o.  
Komendanta,  3  inspektorów,  1  strażnika  i  4  aplikantów,  w  sumie  9  osób.  W  związku
ze zwiększeniem liczby funkcjonariuszy wprowadzono 7 dniowy dzień pracy, w systemie dwu 
zmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00 i od 14:00 do 22:00. W związku z wydłużeniem 



czasu prasy przez straż Miejską chciałbym przy okazji za pośrednictwem mediów, poprosić 
mieszkańców o informowanie o popełnianych wykroczeniach pod nr tel. 024 – 236 – 07 – 29
w godzinach od 7:00 do 22:00.  Teren całego miasta podzielono na osiem sektorów, każdy ze 
strażników ma przydzielony sektor,  w którym odpowiedzialny jest  za ład i  porządek.  Straż 
Miejska zajmuje się głównie załatwianiem  spraw administracyjno – porządkowych. Jednym
z  ważniejszych  zadań  SM  jest  kontrola  porządku  na  terenie  miasta.  Działając  w  oparciu
o uchwałę Rady Miejskiej, strażnicy w ubiegłym roku  przeprowadzili około 320 kontroli pod 
kontem  utrzymania  porządku  na  nieruchomościach.  W wyniku  przeprowadzonych  kontroli 
wypisano  165  upomnień  pisemnych  dotyczących  usunięcia  zauważonych  nieprawidłowości
w określonym terminie.  Aby zapobiec tworzeniu się dzikich wysypisk strażnicy sprawdzają
u  właścicieli  nieruchomości  umowy  wraz  z  kwitami  za  wywóz  nieczystości  stałych  jak
i ciekłych.  Codziennie jeden funkcjonariusz SM pełni służbę w patrolu łączonym z policją,
w minionym okresie przeprowadzono 197 takich patroli. W każdy dzień targowy oraz soboty 
strażnicy  pełnią  służbę  na  bazarach   na  ul.  Bagnistej  i  ul.  Targowej,  czuwając  nad 
zapewnieniem  spokoju  i  porządku  publicznego,  prawidłowością  przebiegu  handlu  oraz 
udzielają  asysty  pracownikom Urzędu  Miasta  przy  pobieraniu  opłat  handlowych.  Działając
w oparciu o ustawę o zapobieganiu alkoholizmowi SM w ubiegłym roku przeprowadziła 19 
kontroli  placówek  handlowych  prowadzących  detaliczną  sprzedaż  napojów  alkoholowych. 
Kontrole  te  miały  na  celu  sprawdzenie   przestrzegania  przez  sprzedawców  zasad  wyżej  
wymienionej  ustawy oraz  sprawdzano  ważność  wydanych  zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu. 
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa SM przeprowadziła w minionym roku dwie kontrole 
stanu oświetlenia na terenie całego miasta, notatki z zauważonymi usterkami przekazano do 
Wydziału Komunalnego. Przeprowadzono dwie kontrole oznakowania pionowego i poziomego 
dróg  na  terenie  miasta,  o  zauważonych  usterkach  powiadomiono  odpowiednich 
administratorów dróg. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych i do Wydziału IGP Urzędu Miasta,  
przekazano  17  informacji  o  występujących  awariach  i  nieprawidłowościach  w  pasach 
drogowych  oraz  działaniu  sygnalizacji  świetlnej.  69  razy  funkcjonariusze  SM informowali 
Zarządców Dróg, Telekomunikację Polską, Zakład Energetyczny, Przedsiębiorstwo Komunalne 
i Zakład Usług Miejskich  o nieprawidłowościach zauważonych w odległych tym instytucją 
obszarach.  Funkcjonariusze  SM w ramach  realizacji  harmonogramu pracy prowadzili  także 
kontrole  piesze  i  zmotoryzowane  na  terenie  lasów  komunalnych,  oraz  państwowych
i  prywatnych położonych w granicach administracyjnych miasta,  kontrole  te  miały  na celu 
zlokalizowanie i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, zapobieganie kradzieży drewna oraz 
zapobieganie powstawanie pożarów. Podczas patroli zlokalizowano na terenach leśnych sześć 
dzikich  wysypisk  śmieci,  które  zostały  zlikwidowane  przez  pracowników  komunalnych. 
Współpracując  z  Gostynińskim  Oddziałem  Społecznej  Straży  Rybackiej  w  ubiegłym  roku 
funkcjonariusze  SM  przeprowadzili  pięć  kontroli  akwenów  wodnych  w  granicach 
administracyjnych  miasta  oraz  nadzorowali  czyszczenia  terenów  przyległych  do  tych 
zbiorników.  W  ubiegłym  roku  funkcjonariusze  przeprowadzili  także  10  kontroli  terenów 
państwowych  ogródków działkowych  przy  ul.  Targowej  oraz  przy  ul.  Kowalskiej,  kontrole 
prowadzone  z  zarządem  oraz  samodzielnie  miały  na  celu  zapobieganiu  kradzieżom  oraz 
nielegalnemu zamieszkiwaniu na terenie ogródków. Straż Miejska pomagała w zabezpieczeniu 
imprez organizowanych przez placówki oświatowe takie jak Dni Gostynina, Pierwszy Dzień 
Wiosny. Uczestniczymy też w programie prowadzonym przez Policję pod nazwą ,,Bezpieczna 
droga do szkoły”. Na terenie szkół były prowadzone doraźne patrole interwencyjne mające na 
celu  eliminowanie  z  terenu  szkół  osób  postronnych  mogący  mieć  negatywny  wpływ  na 
młodzież  szkolną.  W ramach  współpracy z  Ośrodkiem Sportu  i  Rekreacji   oraz  z  Domem 
Kultury,  pracownicy Straży Miejskiej  brali  udział  w zabezpieczeniu takich imprez jak:  Dni 
Gostynina, Koncerty pod Ratuszem, Zakończenie Lata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 



koncerty organizowane przez PCK, uroczystości nocy sylwestrowej, powitanie Nowego Roku 
oraz mecze piłki nożnej na stadionie OSiR, biegi przełajowe. Pracownicy SM zajmowali się  
także zabezpieczeniem ruchu. W minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili także kontrole 
nad  starannością  reklam  oraz  estetyki  miejsc  plakatowania.  W  wyniku  przeprowadzonych 
czynności trzy osoby zostały ukarane mandatami prawnymi za umieszczanie reklam i plakatów 
w miejscach do tego nie przygotowanych. Strażnicy uczestniczą także w konwojach wartości  
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz instytucji podległych takich jak MOPS, Zespół 
Jednostek Budżetowych. W minionym roku zostały przeprowadzone 53 takie konwoje. Straż 
Miejska  obsługuje  monitoring  miasta.  W  2007  roku  funkcjonariusze  ujawnili  następujące 
wykroczenia: 92 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu; 4 wykroczenia 
przeciwko  instytucją  państwowym,  samorządowym  i  społecznym;  33  przeciwko 
bezpieczeństwu  osób  i  mienia;  600  wykroczeń  przeciwko  bezpieczeństwu  porządkowi 
komunikacji;  6  wykroczeń  przeciwko  sobie;  25  przeciwko  zdrowiu;  16  przeciwko  mieniu;
1  przeciwko  interesom konsumentów;  11  przeciwko  działalności  publicznej;  23  przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego; 441 wykroczeń przeciwko utrzymania czystości i porządku 
na  terenie  gminy;  136  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi;  48  wykroczeń  z  aktów  prawa 
miejscowego; 31 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień bądź na miejsce zamieszkania; 6 
osób przekazano policji ze względu na brak kompetencji do załatwienia sprawy przez Straż 
Miejską.  Wspólnie  z  policja  ujęto 4 sprawców przestępstw,  29 razy zabezpieczano miejsca 
przestępstw.  Zostało  nałożone  101  mandatów  karnych  za  łączną  kwotę  11.350,00  złotych. 
Mając  na  uwadze  zwiększenie  bezpieczeństwa dzieci  w  czasie  roku  szkolnego  jesteśmy w 
przygotowywaniu, kart informacyjnych dla rodziców i dyrektorów szkół.    

Radny Przemysław Łudczak – Czy 9 strażników, to liczba docelowa?

Pan Waldemar Banasiaka p.o. Komendanta Straży Miejskiej –   Liczba docelowa to 10, 
zostanie zatrudniona jeszcze jedna osoba.

Radna  Lidia  Pawikowska  –  Proszę  o  podanie  jeszcze  raz  nr  telefonu  pod  który  można 
dzwonić.

Pan Waldemar Banasiaka p.o. Komendanta Straży Miejskiej –  024 – 236 – 07 – 29.

D o  p u n k t u  6

Realizacja Programu ,,Bezpieczne Miasto”

Burmistrz Miasta Gostynina - odczytał protokół z posiedzenia Zespołu ,,Bezpieczne Miasto” 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

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 201.000 złotych, dochody po zmianie będą wynosić 
41.031.136 złotych. Proponujemy zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 592.600 
złotych i jednocześnie zmniejszyć o kwotę 391.600 złotych. Wydatki po zmianie wynosić będą  



51.559.579 złotych. W paragrafie 3 dokonujemy przeniesienia planów przychodu budżetowych 
z  paragrafu  na  paragraf  klasyfikacji  budżetowej  o  kwotę  3.075.423  złote  zgodnie
z załącznikiem numer 3 do uchwały. Przychody po zmianie nie zmienią się ponieważ jest to 
przesunięcie z paragrafu na paragraf. W paragrafie 4 projektu uchwały ustala się plan dotacji  
celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i  nienależące do sektora 
finansów publicznych, które muszą być ujęte w odrębnym załączniku do uchwały. W paragrafie 
5 zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie  
planowanego deficytu budżetu zwiększa się limit o kwotę 2.635.583 złote. Limit po zmianach 
wynosić będzie 7.453.020 złotych oraz zmniejsza się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i  kredytów o kwotę 580.156 złotych,  które po 
zmianach wynosić będą 2.049.690 złotych. Proponujemy również dokonać zmiany w planie 
finansowym Miejskiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na 2008 rok 
zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach 
budżetu, to największą pozycję 132.700 złotych stanowi dotacja z budżetu państwa w dziale 
oświata i wychowanie, są to środki na dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 3. Druga znaczącą pozycję stanowi kwota 59.400 złotych w dziale kultura 
fizyczna i sport rozdział pozostała działalność, są to wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska 
miejskiego.  Proponujemy  również  zwiększyć  planowane  dochody  w  rozdziale  gospodarka 
gruntami  i  nieruchomościami  o  kwotę  6.900  złotych,  która  stanowi  wpłaty  z  najmu
i dzierżawy pod stoiska handlowe  w czasie trwania imprezy ,,Dni Gostynina”. Proponujemy 
także zwiększyć w rozdziale 92109, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan dochodów
o kwotę 2.000 złotych, którą stanowi darowizna pieniężna na organizację ,,Dni Gostynina”.
W wydatkach budżetu miasta w załączniku numer 2 proponujemy zwiększyć plan, w rozdziale 
drogi  publiczne  gminne  o  kwotę  90.700  złotych,  na  budowę  ulic.  W  dziale  gospodarka 
mieszkaniowa, proponujemy zmniejszyć plan wydatków na  inwestycje o łączną kwotę 335.000 
złotych,  w  rozdziale  pozostała  działalność  i  przesunąć  te  środki  do  rozdziału  gospodarka 
gruntami i nieruchomościami kwotą 280.000 złotych na wykup udziału w nieruchomości przy 
ul. Rynek 16, zmniejszając tym samym zadanie inwestycyjne budowa budynków socjalnych 
przy ul. Kościuszkowców. Do rozdziału 75023 przenieść kwotę 55.000 złotych na adaptację 
pomieszczeń  w budynku  przy  ul.  Parkowej  22  na  cele  biurowe,  zmniejszając  tym samym 
zadanie inwestycyjne remonty budynków komunalnych.  Do rozdziału  75023 urzędy miast, 
proponujemy również przesunąć środki w kwocie 11.300 złotych, zmniejszając plan wydatków 
na  zakupy  inwestycyjne  w  rozdziale  92601  obiekty  sportowe  pływalnia  miejska
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Następne zmiany dotyczą przesunięcia
w  rozdziale  75702  kwoty  30.000  złotych,  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej, 
związane  są  one z  obsługą  długu publicznego  i  dotyczą  prowizji  bankowych.  W rozdziale  
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonujemy przesunięcia planu o kwotę 15.000 złotych
z  wydatków  rzeczowych  na  paragraf  dotacji  celowych  na  realizację  pozaszkolnych
i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej. W rozdziale 92109 
domy i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby proponujemy zwiększyć plan wydatków o kwotę 
50.900   złotych  na  dotację  podmiotową  dla  samorządowej  instytucji  kultury  Dom Kultury
z  przeznaczeniem  na  imprezy  miejskie.  W  rozdziale  92601  proponujemy  przesunąć  plan 
wydatków  rzeczowych  o  kwotę  300  złotych,  zdjąć  z  zakupów  usług  na  szkolenia  bhp 
pracowników  krytej  pływalni  i  w  rozdziale  92695  pozostała  działalność  proponujemy 
zwiększyć  plan  wydatków  o  kwotę  59.400  złotych  na  wynagradzania  i  pochodne  od 
wynagrodzeń  oraz  na  zakup  usług  pozostałych,  związanych  z  funkcjonowaniem lodowiska 
miejskiego.  Jeżeli  chodzi  o  zmiany  w  planie  finansowym  miejskiego  funduszu  ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,  tu również proponujemy przesunięcie między paragrafami,
z  paragrafu  4300  zakup  usług  pozostałych  na  różne  opłaty  i  składki  oraz  na  szkolenia  
pracowników. W związku, z tym, że dokonujemy zmiany w planie wydatków na inwestycje 



zmianie ulega również załącznik numer 3 i  tak,  w rozdziale 600 plan po zmianach wynosi 
890.700   złotych  -  budowa  ulic,  modernizacja  chodników,  w  rozdziale  7005  gospodarka 
mieszkaniowa 280.000 złotych wykup nieruchomości przy ul. Rynek, budynki socjalne przy
ul. Kościuszkowców 2.399.000 złotych, termomodernizacja budynków i inne remonty 264.906 
złotych,  w  rozdziale  administracja  publiczna,  Urząd  Miasta  na  zakup  sprzęt  komputerowy 
50.100 złotych, na remont budynku przy ul. Parkowej 95.000 złotych. 

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 zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 138/XXII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  oraz  
wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  
Gostyninie.

Pani  Renata  Zagórska  kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek 
samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr146,poz.1222 ze zmianami/ kompetencją Rady Gminy jest 
ustalenie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii  zaszeregowania 
określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu. 
Wobec  powyższego  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przedstawia  Radzie  Miejskiej
w Gostyninie  projekt  uchwały,  w której  proponuje:  1)  najniższe wynagrodzenie  zasadnicze
w  pierwszej  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia 
zasadniczego do wysokości 950,00 /dziewięćset pięćdziesiąt złotych/  obecna kwota to 849,00 
złotych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wysokości 
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  2008r.  /Dz.U.Nr171,poz.1209/;  oraz  2)  wartość 
jednego punktu za kwotę 5,00 /pięć złotych/ obecna stawka to 3,50 zł., rozporządzenie Rady 
Ministrów  z  dnia  22  kwietnia  2008r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  zasad 
wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr73,poz.430/.

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 
zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  oraz  wartości
jednego  punktu  dla  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 139/XXII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
D o  p u n k t u  9

Podjęcie uchwały w sprawie znakowania psów na terenie Gminy Miasta Gostynina, w sposób  
umożliwiający ich identyfikację.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  Wprowadzenie  obowiązku  trwałego  znakowania  psów
za  pomocą  wszczepiania  mikroidentyfikatorów  oraz  ewidencjonowanie  ich  numeru 
identyfikacyjnego  w  bazie  danych  /rejestrze  psów/  bezsprzecznie  wpłynie  na  ograniczenia 
ilości  bezdomnych psów, które niejednokrotnie jedynie pozornie są bezdomne. Umożliwi to 
sprawne  odszukanie w istniejącej bazie bazie właściciela psa, jak również pozwoli ustalić czy 
zwierze  było  poddane  wymaganym  szczepieniom.  Odczytanie  numeru  identyfikacyjnego 
zwierzęcia będzie możliwe za pomocą czytników, w które wyposażona będzie straż Miejska i  
lekarz weterynarii.

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 –  Otwieram dyskusję.

Radny Zdzisław Tarka – Jak od strony technicznej będzie wyglądało czipowanie psów? Czy 
będzie wskazany jeden lekarz weterynarii?

Burmistrz  Miasta  Gostynina  – Wszyscy  lekarze  weterynarii  będą  upoważnieni  i  będą
w posiadani czipów.

Radny Andrzej Robacki –  Czy nie można by wprowadzić zapisu zwalniającego czipowania 
psów starych, takich które ukończyły już 16 lat.

Burmistrz Miasta Gostynina –  Czipowanie to nie jest duży wydatek, są to pieniądze rzędu 
około 20 złotych. 

Radny Przemysław Łudczak – Kto będzie ponosił koszty czipowania psów, Urząd Miasta czy 
właściciele?

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  Właściciele  psów  będą  ponosić  koszty  czipowania.
W przyszłym roku  planujemy  zmniejszyć  podatek  od  psów,  najprawdopodobniej  będzie  to 
około 1 zł.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie znakowania psów na terenie Gminy Miasta Gostynina, w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych,    przeciw – 0    przy  wstrzymujących – 1.

UCHWAŁA  NR 140/XXII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –  Pan  radny  Arkadiusz  Górski  pytał  kiedy  będzie 
odgazowywanie  wysypiska.  Inwestycja  jest  na  etapie  wydawania  pozwolenia  na  budowę, 
dokumentacja jest uzupełniana i jest na dobrej drodze. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczenie 
rowów przy cmentarzu od ulicy Kowalskiej, to zostaną wykoszone. Pan radny Andrzej Robacki 
pytał czy są podejmowane czynności związane z budowa oświetlenia na ul. Ostatniej wiodącej 
na cmentarz, odpowiadam, że nie, uważam, że nie ma takiej potrzeby. Byłby to duży koszt,  
gdyż nie ma tam słupów energetycznych, a tak naprawdę oświetlenie na tej drodze potrzebne 
jest  dwa  razy  w  roku  na  Wszystkich  Świętych  i  Dzień  Zaduszny.  Zastanawiam  się   nad 
zawieszeniem lamp świetlnych na drzewach w te dni

D o  p u n k t u  11

Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
informacje  lub  oświadczenia  do  przekazania?  Życzę  państwu miłych  i  spokojnych  wakacji
oraz urlopów. Dużo słońca, wypoczynku i radości.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  –   Ja  również  przyłączam się  do  życzeń.  Dobrego,  miłego
i radosnego urlopu.
  
D o  p u n k t u  12

Zamknięcie obrad.

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

 Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz
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