
Protokół Nr XXXV/2016 
z posiedzenia XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie 

VII kadencji z dnia   
4 maja 2016 roku.

Stan – 15
Obecni –8
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.45,  zakończono o godzinie 10.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Otwieram obrady XXXV sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam  Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik
Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta,  Promocji  i  Ochrony  Zdrowia  Magdalenę  Świderską,  witam  Naczelnik  Wydziału
Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Izabelę  Chmiel  vel
Chmielecką, witam Mecenasa Pana Marcina Brzezińskiego, witam koleżanki i kolegów radnych,
witam media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus odczytał proponowany porządek sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Proszę o wprowadzenie do porządku
obrad dwóch punktów:

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady
Miejskiej w Gostyninie.

2. Przyjęcie informacji dotyczącej Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju w
dniu 20-22 maja 2016 roku.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Odczytał  treść  uchwały  dotyczącej
stwierdzenia ważności wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Gostyninie – treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

Za przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
ważności wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Za przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji dotyczącej Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w unihokeju w dniu 20-22 maja 2016 roku głosowano następująco:



Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus odczytał cały porządek posiedzenia wraz ze
zmianami.

Za przyjęciem porządku sesji głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek sesji został przejęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla miasta Gostynina”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta

Gostynina.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady

Miejskiej w Gostyninie.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju w

dniu 20-22 maja 2016 roku. 
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla miasta Gostynina”.

Radny  Jan  Głodowski  – Szanowni  Państwo,  chciałem  do  Państwa  zaapelować,  wszyscy
dostaliście druki „Szczepionka przeciw HPV – poznaj prawdę zanim stanie się obowiązkowa”. Ja
rozumiem, że lobby szczepionkowe na grypę,  czy inne jest  bardzo mocne. Dr Zbigniew Chałat
epidemiolog  wypowiada się na ten temat, ja nie jestem lekarzem i nie chcę się wypowiadać na ten
temat,  ale  uważam,  że  jeżeli  cokolwiek  może  zagrozić  życiu  i  nikt  za  to  nie  ponosi
odpowiedzialności, ja będę głosował przeciw takiej uchwale i proszę Państwa o to samo.  

Radna Urszula Pieniążek – Chciałam zapytać, kto odpowiada za podawanie tej szczepionki i czy
to prawda, że ta szczepionka zawiera aluminium?

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska –
Mogę powiedzieć tylko tyle,  że program ten został  przygotowany na podstawie zaleceń dwóch
ekspertów, dotyczących pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy, którzy wyrażają aprobatę tym
szczepionkom. Zarówno te szczepienia jak i każde inne stanowią głosy na tak i na nie. Nie jestem
ekspertem odnośnie szczepień, ciężko mi powiedzieć, natomiast te szczepionki, które są objęte w
programie są zalecane przez tych ekspertów, dlatego wydaje mi się, że są przebadane i nie ma
przeciwwskazań co do tego.  



Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -   Tematem dotyczącym szczepionek zajmowaliśmy
się  na  ostatniej  komisji.  Dyskusja  która  się  wówczas  odbyła,  miała  swój  wymiar  społeczny  i
rodzinny, bo zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście są przeciwwskazania i uznaliśmy, że zawsze
istnieje ryzyko. Jak sobie przypominam komisja uznała, że nie ma dzisiaj przeciwwskazań, żeby nie
zaproponować mieszkańcom Gostynina korzystania z tej szczepionki, nie mniej jednak zaleciła, aby
bardzo dokładnie wesprzeć nasze działania, poprzez  informację dla mieszkańców, po to, aby byli
świadomi co ewentualnie może grozić dzieciom za kilka, czy kilkanaście lat. Być może jest prawdą,
że  niesie  to  za  sobą  pewne  zagrożenie,  ale  z  drugiej  strony  nie  wiemy,  kiedy  może  się  to
uwidocznić.  Pan  Radny  Głodowski  bez  wątpienia  ma  rację,  natomiast  fakty  są  takie,  że  w
momencie kiedy ta szczepionka i ten problem funkcjonuje w Gostyninie, nie ma żadnej informacji
jakoby  komukolwiek  z  dzieci  mieszkańców  Gostynina  stało  się  coś,  co  skutkowałoby  utratą
zdrowia bądź śmiercią. To Państwo, rodzice musicie ocenić sami, ja nie wierzę, że ta szczepionka
jest od początku do końca zła, natomiast może być bardziej szkodliwa, niż pozostałe. Uważam, że
powinniśmy maksymalnie przestrzec mieszkańców wskazując na wszystkie możliwe zagrożenia,
ale to rodzicom pozostawić możliwość wyboru.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus -  Chciałbym przypomnieć, że komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Witold Dalkowski – A jaki % był w tamtym roku szczepionych dziewczynek? 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska  -
około 80%. 

Radny Jan Głodowski  – Ja  podzielam zdanie  Pana Wiceburmistrza  i  to  co  mówił,  nie  mniej
jednak,  jeżeli  wycofano  te  szczepionki  w  takich  krajach  jak  Francja,  Japonia,  Dania,  Stany
Zjednoczone,  to  jest  to  ostrzeżenie.  Rozmawiałem  również  z  młodymi  dziewczynkami,  które
odpowiedziały  wprost, że one się nie szczepiły i szczepić nie będą.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 4 Przeciw – 3 Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 174/XXXV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta
Gostynina.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  odczytał  projekt  uchwały,  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 175/XXXV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 5

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady
Miejskiej w Gostyninie.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  odczytał  projekt  uchwały,  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 176/XXXV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Przyjęcie informacji dotyczącej Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju w
dniu 20-22 maja 2016 roku. 

Radny Zbigniew Chorążek – Szanowni Państwo, nasz reprezentacja z Gimnazjum Nr 2 wybiera
się na te Igrzyska. Na wyjazd potrzebne są pieniądze, Pan Burmistrz zaproponował, że zajmie się
tym on, albo będzie to załatwione ze środków szkoły, a my uzupełnimy brakujące środki. Jest to
informacja oficjalna, żeby wszyscy Radni o tym wiedzieli, na następnej sesji te pieniądze zostaną
uzupełnione.   

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do informacji.

Do punktu 7

Zamknięcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Markus 

Spisała:
Julita Pilichowicz.



            


