PROTOKÓŁ NR X/2011
z posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
odbytej w dniu 29 czerwca 2011r.
Stan - 15
Obecni -12
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1300.
Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otworzyła obrady X sesji
Rady Miejskiej w Gostyninie VI kadencji. Powitała przybyłych w osobach: pana
Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza Miasta Gostynina, panią Jadwigę Kaczor
Zastępcę Burmistrza, panią Bożenę Sokołowską Skarbnika Miejskiego, panią Wiesławę
Pilichowicz Asystenta Burmistrza ds. Finansowych, Radcę Prawnego Urzędu Miasta panią
Barbarę Semeniuk, panią z Biura Obsługi Rady Miejskiej. Powitała zaproszonych gości w
osobach pana Krzysztofa Zająca Kierownika Obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Rejon Gostynin, powitała mieszkańców miasta Gostynina oraz przedstawicieli
prasy i telewizji.
Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała porządek
posiedzenia. Pytała czy ktoś ma uwagi do porządku obrad.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski prosił o wprowadzenie do porządku obrad
punktu „Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045”.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez komisje.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak pytała, kto jest za
wprowadzeniem projektu uwały do porządku posiedzenia.
za - 12

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Punkt wprowadzono do porządku posiedzenia jako punkt 9, pozostałe punkty uległy
przenumerowaniu.
Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:
za – 12
przeciw – 0
Porządek przyjęto.
Porządek sesji:

wstrzymujących się – 0

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadania – II etap budowy małej obwodnicy Gostynina w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 265.
6. Organizacja Dni Gostynina.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Gostynina za 2010 rok.
•
omówienie sprawozdań,
•
przedstawienie opinii komisji stałych,
•
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok,
•
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina,
•
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Gostynina.
•
dyskusja,

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010
rok.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 –
2045.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi,
ul. Czapskiego i obwodnicą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie
ul. Termalnej w Gostyninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych
„Moje Boisko – Orlik 2012” należącego do Gminy Miasta Gostynina.
13. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski odczytał sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od 01.06.2011 r. do 28.06.2011 r. – materiał na
piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak pytała czy są pytania odnoście
sprawozdania.

Radni nie zgłaszali pytań do sprawozdania.
Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak poinformowała, że w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła interpelacja, pytała czy ktoś z państwa ma zapytania.?
Radny Paweł Kalinowski pytał jak wygląda sprawa z „Termami”. Na poprzedniej sesji
mówił pan Burmistrz, że budowa ruszy za dwa trzy tygodnie. Drugie pytanie; jak przedstawia
się sprawa ewentualnej zmiany sali kinowej na system cyfrowy. Następne pytanie jak
zakończyła się sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczyła sprawy pana
Jarosława Domagały. Prośba, aby wzdłuż chodnika na Zalesiu postawić trzy kosze na śmieci.
Rady Tadeusz Łosiewicz podziękował za zamontowanie sygnałów dźwiękowych na
sygnalizacji świetlnej.
Radny Arkadiusz Górski pytał o Dom Kupiecki, czy nowy inwestor będzie przystosowywał
budynek architektonicznie do wyglądu pozostałych budynków w Rynku, pani konserwator
zabytków nie wyrażała wcześniej zgody na zmianę. Drugie pytanie było w kwestii nie
estetycznego ogrodzenia z blachy usytuowanego przy ul. Stodólnej, czy można wpłynąć na
właściciela, aby zmienił to ogrodzenie.
Radny Marek Małkowski pytał o ścieżki rowerowe do Zalesie i Lucienia, Burmistrz
prowadził rozmowy z dyrekcją lasów w Łodzi jakie są efekty tych rozmów. Czy jest szansa,
aby utwardzić ścieżki.
Do punktu 5
Informacja o stanie realizacji zadania – II etap budowy małej obwodnicy Gostynina w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 265.
Krzysztof Zając Kierownik Obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Rejon Gostynin poinformował o realizacji zadania budowy małej obwodnicy Gostynina. Jest
to wspólne zadanie Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miasta Gostynina, na zasadzie
porozumienia, które zostało zawarte w 2006 roku. Jest to niezwykle trudne pod względem
inżynieryjnym zadanie, bo przebiega w bardzo trudnym terenie gdzie jest wymagane różnego
rodzaju wzmocnienie. Pierwszy etap był zrealizowany w 2007 – 2008 roku wartość
pierwszego etapu wyniosła 19.421.155 zł. Drugi etap został rozpoczęty w roku ubiegłym w
lipcu 2010 roku i przewidywany termin zakończenia jest na 30 października 2011 roku. Przy
tego typu inwestycjach trudnych pojawiają się problemy, i tutaj również pojawił się problem
wzmocnienia gruntu, palowania przy obiekcie mostowym, który występuje w drugim etapie,
ale to już zostało wyjaśnione, pozostała kwestia pewnych rozliczeń z projektantem. W tej
chwili według zapewnień konsorcjum, wykonawcy nie ma zagrożenia, żeby ten termin do 30
października został przekroczony. Wartość drugiego etapu wynosi 17.990.760 zł. Wystąpią
jeszcze roboty dodatkowe, związane ze wzmocnieniem gruntu i samym palowaniem na

obiekcie mostowym. Do chwili obecnej zostały wykonane następujące roboty; wzmocnienie
podłoża, wykonywany metoda dynamiczną, czyli wbijania kruszywa, aż do osiągnięcia
stabilizacji, druga metoda polegająca na wykonaniu odwiertu i wtłoczeniu mieszanki zaczynu
cementowego, wykonywane jest rondo – wyspa centralna jest właściwie na ukończeniu i
wszystko w obrębie ronda do momentu podbudowy jest wykonane, do tego zostało jeszcze
wykonanie bazy wiążącej grubość 8 cm, i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonany jest
odcinek dojazdu w kierunku Zamku, wykonywane są krawężniki, chodniki w obrębie ronda,
oraz jest wykonywany nasyp, który jest warstwowo zagęszczany i będą następnie bazy
konstrukcyjne. Do chwili obecnej, do końca miesiąca są wykonane roboty o wartości ok. 11
mln. Z problemów, które wynikły, konfliktu z mieszkańcami – wynikła sprawa odwodnienia
w posesji państwa Brzozowskich, w zakresie naszej inwestycji żeśmy zapewnili –
wykonaliśmy przepływ pod całą konstrukcją drogi, i będzie to załatwione w ramach budowy
ul. Bagnistej. Termin nie jest zagrożony inwestycja idzie prawidłowo.
Wyjdę poza zakres budowy małej obwodnicy i poinformuję, że jest remontowana ul.
Zamkowa, ten fragment od Rynku do mostu jest wykonany, wzmocniony siatką stalową i na
pozostałym odcinku jest położona siatka, i pozostała do ułożenia warstwa ścieralna. To
wchodzi w zakres przebudowy odcinka już poza miastem Gostynina, ul. Zamkowa jest
włożona w zakres tamtego zadania.
Otrzymałem pytanie odnośnie ul. Legionów Polskich koło sklepu Netto – inwestor tego
przedsięwzięcia wykonywał pewne roboty w obrębie pasa drogowego, był zobowiązany do
tego żeby odtworzyć nawierzchnię, do tej chwili wykonawca się z tego nie wywiązał.
Mieliśmy zapewnienia, nawet była podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych, także jest toczone postępowanie administracyjne, aby wyegzekwować
wykonanie tej nawierzchni.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski, powiedział, że dla nas jest istotne
zbudowanie nowej nawierzchni ponieważ docinek ul. Zamkowej przejmiemy z mocy prawa,
jak również i ul. Legionów Polskich, przejdzie na własność gminy i tutaj monitujemy tę
sprawę, aby ulica była wyremontowana.
Radny Tadeusz Łosiewicz zwrócił uwagę na budowane rondo, które jest zbyt wąskie, czy
istniałaby możliwość, aby poszerzyć drogę wokół ronda? Oraz wysokie krawężniki, czy będą
niższe po wylaniu nadlewki.
Krzysztof Zając Kierownik Obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Rejon Gostynin odpowiedział, że jest wykonany projekt, parametry wszystkie są zachowane,
także taka zmiana byłaby trudna. W obrębie ronda będzie nadlewka, natomiast na ul.
Zamkowej będzie położona 4 cm warstwa. Budowa jest realizowana zgodnie z projektem i
uważa, że będzie dobrze funkcjonować. Taka zmiana, projektu zagospodarowania terenu
wiąże się ze zmianą pozwolenia na budowę.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski. Mieszkańcy różne poglądy w tej sprawie
wyrażają. Spotkałem się z zarzutem, „kto wymyślił takie wielkie rondo”. A pan radny zgłasza,
że za małe rondo. Najazd na krawężnik i na całą podbudowę będzie można najeżdżać.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak ogłosiła 5 minut przerwy.
(…) po przerwie.
Do punktu 6
Organizacja Dni Gostynina.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski. Przedstawił stan obecny
organizacji „Dni Gostynina”. W miesiącu lipcu w dniach 8-10 odbędą się dni miasta. W
organizacji tej imprezy staraliśmy się zaangażować jak największą ilość instytucji, w tym
roku będzie to Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej i jak zawsze Urząd Miasta. Prace jeśli
chodzi o organizację tej imprezy zaczęły się już w styczniu, na dzień dzisiejszy wszystkie
najważniejsze sprawy zostały dopięte, pozostały drobne organizacyjne rzeczy. Zaczynamy 8
lipca – piątek, będzie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, będzie to XVI edycja
festiwalu Kasztelania 2011. Do organizacji tego festiwalu włączyły się trzy miasta tj. Sierpc,
Gostynin i Żuromin. Zaczyna się w Żurominie następnie w Gostyninie i kończy się w
Sierpcu. Do festiwalu zostały zaproszone zespoły z Indii, Łotwy, Czech , Turcji i Polski.
Zaczynamy korowodem ulicami miasta, barwny korowód blisko 200 tancerzy, przejdzie
ulicami Kościuszki, Armii Krajowej, Wojska Polskiego (czas przemarszu około godziny). W
tym czasie na scenie ustawionej przy ratuszu odbędzie się aukcja gostynińscy artyści dla
Pawła Tencera. Około godziny osiemnastej pan burmistrz oficjalnie otworzy Dni Miasta.
Następnie po kolei będą prezentowały się zespoły na scenie. W sobotę 9 lipca zaczynamy
turniejem tenisa ziemnego par deblowych będzie to „Orlik” na ul, Sportowej, następnie
turniej „Dzikich Drużyn” również na boisku przy ul. Sportowej. Dalsza część w Rynku
program plenerowy dla dzieci Grupa Cyrkowa HECA, będzie to grupa dzieci ok. 20, które
będą bawiły się z naszymi zaproszonymi dziećmi. Następnie koncerty dwóch zespołów godz.
19.00 STONEHENGE – zespół grający muzykę irlandzką i godz. 21.00 zespół BERKUT jest
to polsko-ukraińska grupa z Białego Stoku. Natomiast o godz. 17.00 na zamku otworzymy
wystawę jednego artysty Paweł Tencer – Kreską i Plamą. Ostatni dzień „Dni Gostynina” –
niedziela, zacznie się turniejem tenisa ziemnego, następnie od godz. 14.00 do 19.00
zaprosimy wszystkich czyli dzieci, rodziny, opiekunów do parku w rynku gdzie odbędzie się
Rodzinny Piknik Gier Planszowych. O godzinie 20.00 zaczynamy część muzyczną na scenie
będzie to zespół POSTMAN, czyli muzyka Beatlesów i 22.00 koncert zespołu DODA &
ZESPÓŁ. Wszystkie potrzebne dokumenty poza decyzją burmistrza o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie imprezy masowej, który niebawem nastąpi, właściwie wszystkie
dokumentacje są dopięte. Wszystkie służby są poinformowane, uzgodnione. Podjęta uchwała
zakazująca spożywanie i podawanie alkoholu w dniu imprezy, w niedziele, w rynku jest
decyzją, która podniesie bezpieczeństwo imprezy.
Radny Marek Małkowski pytał jaki program przedstawi grupa cyrkowa HECA.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski odpowiedział, że są to dzieci w
wieku od 8 do 14 lat, jest to zespół z Brodnicy, jest to zabawa dzieci z dziećmi. Trzy godzinny
program, długi, także programów dla dzieci nie zabraknie. Program obchodów Dni Gostynina
jest dla wszystkich, spora dawka zabawy dla dzieci, sporo muzyki dla dorosłych.
Radny Marek Małkowski pytał o późny występ Doroty Rabczewskiej, czym był on
spowodowany.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski Koncert DODY jest widowiskiem
światła i dźwięku i godz. 22 będzie dobrym momentem na efekty pokazowe.
Do punktu 7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Gostynina za 2010 rok.
• Omówienie sprawozdań

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska przedstawiła sprawozdanie finansowe.
Znowelizowana w sierpniu 2009 roku ustawa o finansach publicznych po raz pierwszy w
procedurze absolutoryjnej nakłada na organ stanowiący obowiązek zatwierdzenia
sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok. Sprawozdanie
składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz łącznego
sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych gminy. Takie sprawozdania zostały
sporządzone i przekazane m.in. organowi stanowiącemu celem zatwierdzenia wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. Sprawozdania były szczegółowo
omawiane na posiedzeniach komisji. Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych składa się z trzech elementów, z łącznego bilansu rachunku zysków i
strat oraz łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, sprawozdań, które sporządzane są
na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek i zakładów budżetowych.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz omówiła sprawozdanie z
wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2010r. Dochody budżetowe miasta na koniec
grudnia 2010 roku zostały wykonane w kwocie 42.724 tyś zł. a plan ustalony był na kwotę
42.564 tyś zł. troszeczkę więcej w stosunku do planu, przekroczenie to sięga 0,38%. W skład
naszych dochodów wchodzą dochody własne gminy, są to udziały we wpływach w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki tj. rolny, leśny, od
nieruchomości, od środków transportowych, jak i również podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych, to są te podatki, które pobierają Urzędy Skarbowe i
przekazują nam udziały. Jak i również opłaty, jest ich dużo, np. opłata od posiadania psów,
opłata skarbowa, targowa. Również wpływają dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych
i działek. Dochody własne wyniosły kwotę 25.939 tyś zł. i prawie zostały zrealizowane o
jeden punkt procentowy wyżej w stosunku do planu. Oprócz naszych dochodów własnych, na
zrealizowanie zadań, jakie ciążą na samorządzie otrzymujemy z budżetu państwa subwencje,
była to kwota 10.449 tyś zł. ona się dzieli na trzy subwencje; subwencja oświatowa, która
wyniosła w roku ubiegłym 10.287 tyś zł. natomiast dwie pozostałe wyrównawcza to kwota
6.338 zł. i subwencja równoważąca 155.983 zł. W celu realizacji zadań własnych gminy jak i
zadań zleconych, otrzymujemy również dotacje z budżetu państwa poprzez wojewodę, w
kwocie 6.335 tyś zł. gro tych środków jest przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Największa taka pozycja występuje w tym ośrodku, która jest realizowana z tych
środków to jest wypłata dodatków rodzinnych jak i alimentacyjnych. Te dotacje zostały
zrealizowane w 99%. Z osiągniętych dochodów realizowaliśmy przyjęty plan wydatków,
który się dzieli na wydatki majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe, przyjęliśmy plan w
wysokości 12.494 tyś zł. a wydatkowaliśmy 11.153 tyś zł. głównie tutaj były realizowane
zadania inwestycyjne, tych zadań było bardzo dużo, największą część środków
wykorzystywaliśmy na gospodarkę mieszkaniową, głównie na budowę dwóch budynków
socjalnych przy ul. Targowej, gdzie w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku te lokale. Spora
kwota była przeznaczona na drogi publiczne około 2 mln zł. Oświata 263 tyś zł. tutaj
nastąpiło rozliczenie budowy przedszkola nr 4. Następna pozycja to budowa ”Orlików” też
spora kwota. Natomiast przyjęliśmy plan na wydatki bieżące w wysokości 35.467 tyś zł. one
zostały zrealizowane w 96% i wydatkowane w kwocie 34.196 tyś zł. W wydatkach bieżących
realizowane są zadania nałożone na samorząd, które muszą być wykonywane w
poszczególnych działach gospodarki, drogi, gospodarka mieszkaniowa, komunalna,
administracja, oświata, kultura, bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna. Budżet nasz
zamknął się deficytem w kwocie 5.397 tyś zł. był pokryty kredytem i pożyczkami, należy
tutaj dodać, że w roku ubiegłym spłacaliśmy zaciągnięte wcześniej pożyczki i kredyty, była to
kwota 3.684 tyś zł. W materiale jaki przekazaliśmy staraliśmy się dokładnie opisać na co były
wydawane środki, bądź z czego dochody zostały osiągnięte, jak kształtują się nasze

zobowiązania, jakie podejmowaliśmy działania w celu windykacji, poprawy skuteczności
ściągania tych należności.
• Przedstawienie opinii komisji stałych
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2010 rok.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2010 rok.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2010 rok.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej - zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2010 rok.
• Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała uchwałę nr
150/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18
kwietnia 2011r w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok. – uchwała stanowi załącznik
do protokołu.
• Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Gostynina.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2010 rok – wniosek stanowi załącznik do
protokołu.
• Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Gostynina.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała Uchwałę Nr
284/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15
czerwca 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Gostyninie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Gostynina – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
• Dyskusja.
Radny Andrzej Robacki pytał o zadłużenie miasta. Jaki jest plan naprawy tej sytuacji, bo
byliśmy zapewniani, że po wpływie środków ze sprzedaży majątku gminy, to zadłużenie nam
radykalnie spadnie. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz. Dyskutowaliśmy już o tym
przy uchwalaniu budżetu na rok 2011. W tej chwili nasze zadłużenie według przyjętego
budżetu na ten rok bieżący wynosi 18,47% , także jest niewielkie. Na obniżenie tego
wskaźnika duży wpływ ma dotacja celowa, chodzi o ośrodki unijne na budowę „Term” , duża
jej część bo przeszło 60 mln zł. jest umieszczone w naszym budżecie tej dotacji. Natomiast w
roku 2012 wtedy, kiedy nie będzie tej dotacji to nasze zadłużenie szacowane jest na 34%,
znacznie mniej niżeli to jakie wyszło na koniec 2010 roku. Na to ma wpływ wiele czynników,
ponieważ w roku bieżącym zostały nam umorzone pożyczki, i te które braliśmy 4 czy 5 lat
temu na termomodernizację, także również to znalazło odbicie w obniżeniu tego wskaźnika
zadłużenia. Teraz jeśli chodzi o pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, po ich przydzieleniu i zakończeniu danego zdania inwestycyjnego od razy jest
umarzana, ta należna danej jednostce część, czyli nie wchodzi zadłużenie, jest to o wiele
korzystniejsze dla wszystkich jednostek samorządowych , że nie musimy czekać 4-5 lat, aż
nam umorzą, tylko ta kwota jest od razu przy rozliczeniu umarzana, a tym samym zmniejsza
się zadłużenie. Tutaj głównie chodzi o pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Nie ma zagrożenia, w tym roku 18%, w przyszłym roku zadłużenie,
jeżeli nie będzie tej dotacji, sięgnie 34%.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010
rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
- za opowiedziało się - 11 radnych,
- przeciw - 1 głos ,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 54/X/2011 - została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Na posiedzeniu X sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było 12
radnych.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 12 radnych.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2010 rok, udzielono w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym stosunkiem
głosów:
- za udzieleniem absolutorium – 11 głosów,
- przeciw – 1 głos,
- wstrzymujących się – 0 głosów.
UCHWAŁA NR 55/X/2011 - została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 8
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska. Przedstawiła projekt uchwały. Na początku
zgłaszam autopoprawkę do projektu, w kwocie 12.100 zł. autopoprawka była zgłaszana już na
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. W proponowanym projekcie uchwały

zmieniający uchwałę Budżetową na 2011 rok proponujemy dokonać zmian zarówno w planie
dochodów jak i wydatków budżetowych. Po dokonaniu proponowanych zmian, dochody
budżetu zwiększą się ogółem o łączną kwotę 211.046 zł. w tym dochody bieżące o kwotę
208.846 zł. i kwota ta stanowi per saldo kwot zmniejszających i zwiększających plan
dochodów bieżących. Również proponujemy zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.200
zł. Następnie wydatki budżetu ogółem zwiększą się o łączną kwotę 211.046 zł. w tym
wydatki bieżące o kwotę 89.946 zł… oraz wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 121.100
zł. i te obie kwoty również stanowią per saldo kwot zmniejszających i zwiększających plan
wydatków. Zmiany w dochodach bieżących budżetu dotyczą głównie zwiększenia planu z
tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie
129.055 zł. Następnie dochody budżetu zwiększą się z tytułu odsetek od środków na rachunku
budżetu oraz z tytułu kar, kosztów upomnień i wynajmu Sali, w łącznej kwocie 9.310 zł.
Zwiększenie planu spowodowane jest wpływami pochodzącymi ze sprzedaży drewna, z
odszkodowania za grunty przejęte przez skarb państwa pod budowę obwodnicy w drodze
krajowej nr 60 oraz z tytułu zwrotu środków z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, w łącznej kwocie 292.806 zł. Następne zmiany dotyczą zwiększenia planu
dochodów w jednostkach podległych takich jak Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i
Przedszkoli, w szkołach, gimnazjach i przedszkolach oraz w Miejskim Ośrodku Sportów
Wodnych i Zimowych, w łącznej kwocie 6.230 zł. są to środki pochodzące głównie z odsetek
od środków na rachunkach bankowych naszych jednostek. Również o środki pochodzące z
odsetek od środków na rachunku bankowym zwiększamy plan dochodów w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 5.000 zł. i o tę kwotę zwiększamy jednocześnie plan
wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych
wykonujących pracę w terenie. Proponujemy również zmniejszyć plan dochodów o kwotę
200.000 zł. z tytułu opłaty skarbowej oraz o kwotę 33.555 zł. o środki przekazywane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie
utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych,
zmieniły się przepisy i już ma nie być na naszym terenie zakładów pracy chronionej. Te
zakłady, które dotychczas funkcjonowały jako zakłady chronione będą już płaciły podatek od
nieruchomości. Środki pochodzące ze zwiększenia dochodów, oprócz wymienionych
wcześniej proponujemy przeznaczyć na wydatki bieżące w łącznej kwocie 97.046 zł. w tym
10.500 zł. przeznaczyć na zakupy i usługi związane z wycinką i pielęgnacją drzew w lasach
komunalnych, kwotę 16.910 zł. przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i
kredytów, kwotę 3.196 zł. przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy omiataniu ulic i oczyszczaniu miasta,
następnie kwotę 50.940 zł. proponujemy przeznaczyć na wynagrodzenie wraz z pochodnymi
dla pracowników obsługujących bazar miejski oraz kwotę 15.500 zł. przeznaczyć na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego zajmującego się
utrzymaniem porządku w pomieszczeniach zamku i na terenach przyległych. Następnie ze
środków pochodzących ze zwiększenia dochodów proponujemy przeznaczyć 109.000 zł. na
budowę dróg gminnych oraz zakup toalety wolnostojącej na drodze miejskiej. Również
proponujemy dokonać przeniesienia środków zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę
12.100 zł. zwiększając tym samym wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie
trybuny wzdłuż boiska do piłki nożnej na Orliku przy MOSiR. Po dokonaniu powyższych
zmian, zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b i załącznik
nr 12.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 56/X/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 9
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10
lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska omówiła projekt uchwały. Wraz z dokonywaniem
zmian w chwale budżetowej należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Takie zmiany zostały dokonane. W wykazie przedsięwzięć do Prognozy Finansowej
wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Umowa na utrzymanie serwisu internetowego
Promocja Miasta”.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 57/X/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi,
ul. Czapskiego i obwodnicą.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak
przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami
kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą. Na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, dla miasta Gostynina został sporządzony plan
zagospodarowania przestrzennego. Granice objęte planem miejscowym przedstawione są na
złączniku graficznym. Ustala się zakres planu miejscowego zgodnie ze studium
uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Została przygotowana analiza zasadności
przystąpienia do tego opracowania przez uprawnionych urbanistów i zgodnie z tą opracowaną
analizą zgodności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Czapskiego, torami kolejowymi lasem i
ul. Żeromskiego, opracowano w maju 2010 roku uzasadnienie dla sporządzenia planu dla
przedmiotowego obszaru jest:
- umożliwienie realizacji inwestycji o szczególnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla
miasta i jego mieszkańców oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych i ekonomicznych
przestrzeni;
- konieczność ochrony ładu przestrzennego i środowiska przyrodniczego nie ustanowiona w
przepisach odrębnych – stworzenie podstaw prawnych dla ich ochrony i właściwego
kształtowania zagospodarowania terenu;
- konieczność zabezpieczenia interesu publicznego w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego;
- uwzględnienie i wykorzystanie walorów ekonomicznych przestrzeni wynikających z
dogodnego położenia w sąsiedztwie obwodnicy, z dobrymi warunkami dla rozwoju układu
komunikacyjnego, dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej;
- umożliwienie realizacji zainwestowań zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planach,
które utraciły ważność;
- uproszczenie procedur administracyjnych związanych z działaniami inwestycyjnymi.

Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 58/X/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie ul.
Termalnej w Gostyninie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak
omówił projekt uchwały. Na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla miasta Gostynina przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 119/XVIII/08
z dnia 27 lutego 2008r. dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem 8U. Zmiana planu
dotyczy ustaleń zawartych w § 13 ust. 3 pkt 1) uchwały wymienionej w ust. 1 o treści
„wysokość zabudowy usługowej do 3-ch kondygnacji nadziemnych w tym ewentualnie
poddasze użytkowe” i zastąpieniu tego zapisem „wysokość zabudowy usługowej do 3-ch

kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie poddasze użytkowe – wysokość do 12 m z
wyjątkiem istniejącego obiektu byłego młyna , dla którego obowiązuje wysokość zabudowy
do 4-ch kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie poddasze użytkowe – wysokość do 15
m”. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawione są na załączniku
graficznym. Rysunek planu nie ulega żadnej zmianie, tylko zapis w § 13 ust. 3 pkt 1.
Przedsiębiorstwo Optimal Invest w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 1 zwróciło się z
wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Zamierzeniem
inwestora jest wykorzystanie budynku byłego młyna na cele usługowe hotel, gastronomię i
ewentualnie handel, co jest zgodne z ustaleniami planu. Inwestor opracował koncepcję
przebudowy byłego młyna – wariant z nadbudową budynku o jedną kondygnację tj. do
wysokości 15 m – i uzgodnił opracowaną koncepcję z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Podwyższenie obiektu pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową usług i poprawi
walory estetyczne budynku. Również została przeprowadzona analiza urbanistyczna przez
urbanistów i w wyniku analizy poprzedzającej podjęcie uchwały stosowanie do art. . 14 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza
się zasadność dokonania zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego obiektu. Były młyn stanowi dominantę architektoniczną
przy drodze wojewódzkiej, rzece oraz terenach obecnie mocno zurbanizowanych i powinien
być możliwie szybko odrestaurowany. Planowana zmian jest zgodna ze studium, które
dopuszcza wysokość zabudowy do 15 m. Inwestor oświadczył, że pokryje w całości koszty
opracowania zmiany planu.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 59/X/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje
Boisko – Orlik 2012” należącego do Gminy Miasta Gostynina.
Naczelnik wydziału Promocji Miasta Danuta Pilichowicz – Paluszkiewicz przestawiła
projekt uchwały. W związku z zakończeniem budowy kompleksu boisk sportowych ‘Orlik
2012”
przy ul.Sportowej w celu prawidłowego korzystania z tego obiektu przez
użytkowników niezbędne jest opracowanie i wdrożenie regulaminu korzystania z tych boisk.
Były już wprowadzone w lutym 2010 roku regulaminy dotyczące dwóch boisk przy ul. Bema
i ul. Ozdowskiego. Regulamin ten sprawdził się w zapisach dotyczących boisk przy Szkole
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3, praktycznie nie ma zmian, niewielka zmiana
dotyczy dostępności godzin, to znaczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
14.00 obiekt będzie otwarty podczas planowanych zajęć sportowych, zawodów, ale należy

wcześniej powiadomić koordynatora. Następnie w godzinach popołudniowych od 16.00 do
21.00 obiekt dostępny dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup
zorganizowanych. W soboty i niedziele, ponieważ obiekty bardziej są oblegane te usytuowane
w centrum miasta, więc nie ma potrzeby aby boisko przy ul.Sportowej było dostępny w
godzinach dopołudniowych, będzie od godz. 16.00 do 21.00. Obiekty przy szkołach, w
miesiącu lipcu i sierpniu będą otwarte.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 60/X/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 13
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
Radni nie zgłaszali zmian do protokołu.
Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 12 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto.
Do punktu 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski udzielił odpowiedzi na zapytania.
Pierwsze pytanie zadał radny Paweł Kalinowski – jak wygląda sprawa „Term”. Chciałem
zwrócić uwagę, żeby używać nazewnictwa właściwego „Centralny Ośrodek Balneologii,
Rekreacji, Wypoczynku i Turystyki” to nie są „Termy” w rozumieniu „Term” takich jak są np.
w Mszczonowie. Nazewnictwo „Termy” oznacza park rozrywki wodnej, to również
podkreśliła jednostka, ekspert, środków europejskich, który zajmie się tą sprawą, żeby
używać właściwej nazwy. To nie jest Adua –Park, to nie jest park rozrywki wodnej, to jest
jeden z działów dla uatrakcyjnienia pobytu w ośrodku. Firma przestawiła zaktualizowany
harmonogram, wczoraj odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Europejskiego Centrum
(EPEC przy EBI) z Luksemburga, są to osoby z różnych krajów , którzy spędzili wczoraj cały
dzień w Urzędzie. Odbyło się kilka paneli spotkań z urzędnikami, z ekspertem tego projektu z
Warszawy, oraz ze spółką „Termy Gostynińskie” i również ze mną – rozmowa trwała dwie
godziny. To wszystko jest związane z notyfikacją naszego projektu. Projekt Gostyniński
wymaga notyfikacji ponieważ przekracza 50 mln euro, całość zadania. Jeszcze jeden jest taki

w województwie mazowieckim jest to lotnisko w Modlinie. W naszym regionie,
województwie nie było takiego zadania, takiego projektu, który by przekraczał 50 mln euro i
podlegały notyfikacji. Dalej mamy spotkania jutro, bardzo ważne JASPERS, jest to komisja,
wybierana z wielu krajów Unii Europejskiej, asesorzy są typowani i wybierani (jest taki
skład dla Gostynina wybrany) - przyjeżdżają jutro i będą ocenia
. Na poziomie wojewódzkim sprawa jest zamknięta, natomiast wymaga to notyfikacji, w
związku z czym proces jest prowadzony. Rozpoczęcie budowy – na poprzedniej sesji
informowałem, że firma nosi się z zamiarem ewentualnej modernizacji oczyszczalni ścieków,
na które posiada pozwolenie na budowę. Uważam, że jest nie celowe, ponieważ należy zacząć
od budynku głównego, właściwego, a inne obiekty pomocnicze powinny być później
budowane, należy się na tym skupiać. Druga sprawa, państwo znają treść umowy
koncesyjnej, (radni ci co są dłużej w radzie znają) umowa ta, przed podpisaniem, była na sesji
Rady przedstawiona i odczytana, punkt po punkcie. W tej umowie jest paragraf, który mówi,
że jeżeli nie byłoby dofinansowania unijnego to umowa się rozwiązuje samoczynnie, a strony
nie mogą do siebie wnosić roszczeń. W związku z czym rozpoczęcie dzisiaj budowy ze
środków firmy nie może się odbyć, bo jest niezgodne z tą umową. Wczoraj podczas rozmowy
z luksemburczykami rozmawialiśmy, czy możemy dokonać zmiany (ja nie wiem?) firma
wniosła o to aby zmienić zapis w tym paragrafie na zapis, że jeżeli nie byłoby tych środków
to firma może zbudować i prowadzić w ramach tej umowy koncesyjnej przez 30 lat, z
własnych środków – na dzisiaj nie ma takiej możliwości. To Ja się upierałem przy takim
zapisie, miałem obawy , że zaczną budować i od miasta zaczną egzekwować pieniądze, w
wysokości 72 mln, bo takie jest dofinansowanie przyznane, które jest wpisane w tą umowę.
Tutaj jest większość radnych z tamtej kadencji, którzy pamiętają i wiedzą co tam pisze,
powinniście o tym mówić, jeżeli ktoś pyta. Sprawa jest publiczna, zawsze na sesji Rady
sprawy są omawiane, uchwalane, podejmowane. W Polsce jeden projekt był notyfikowany, to
jest Żywiec. To jest olbrzymi projekt, kompleks, nazwa jest w umowie i należy używać
właściwej nazwy. Jest to projekt za 285 mln zł. O innym charakterze niż w Mszczonowie,
który jest za 18 mln lub 25 mln, a za tyle to budujemy Centrum Handlowe. W ośrodku będzie
również sala kinowa, koncertowa i konferencyjna. Ocena komisji JASPERS jest bardzo
istotna, pomaga nam Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ponieważ jest to pierwszy projekt
w Polsce, który byłby zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, w ramach
koncesji, dlatego Ministerstwo dodatkowe środki uruchomiło na JASPERS. My powinniśmy
zapłacić za JASPERSA, czyli udało się zdobyć kolejne duże pieniądze na sfinansowanie.
Gdybym wyraził zgodę, pewnie rozpoczęli by budowę, aneks do umowy, ale ta umowa jest
złożona do wnioski musze mieć różne zgody nie mogę czegoś takiego popełnić co by
zdyskwalifikowało wszystko to są za duże pieniądze. Firma występuje o zmianę zapisu tego
paragrafu „zapis rozwiązuje całą umowę”. Jest na pozwolenie na budowę projekt budowlany
w starostwie on wymaga uzupełnienia dokumentów, których czas dostarczenia jest około
dwóch miesięcy, ponieważ jeżeli się składa o pozwolenie wodno – prawne do Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie, mają 30 dni na czynności administracyjne i potem 30 dni
na uprawomocnienie. Na dzień dzisiejszy spółka to pozwolenie już uzyskała, teraz kwestia
dwóch, trzech tygodni. Projekt budowlany to nie wszystko, należy jeszcze mieć projekt
wykonawczy, który jest zasadniczą częścią bo on pokazuje z czego zbudowane, z jakich
materiałów, i inne obliczenia. Teraz przepisy zostały złagodzone odnośnie projektu
budowlanego i wydawania pozwoleń. Pewne czynności mają się znaleźć w projektach
wykonawczych, na siebie bierze odpowiedzialność nadzorujący. Jeżeli się wypowiedzą
eksperci unijni ,że mogę dokonać takiej zmiany w umowie, na tym etapie to ją dokonam. Aby
wniosek złożyć należy mieć dokumenty, że jest finansowanie ze strony koncesjonariusza.
Studium wykonalności – biznes plan się broni, banki również na podstawie tego udzieliły

promesy. Czy się w 15 lat spłaci bo takie jest założenie dla tego typu obiektów rekreacyjnych,
leczniczych.
Drugie pytanie dotyczyło Kina – w planach nie ma w tym roku przeznaczonych środków
finansowych. Jest planowane Multi Kino w obiekcie Ośrodka Balneologii i Rekreacji. Należy
wykonać remont i modernizację Miejskiego Centrum Kultury, sale kinową trzeba
przemodernizować na salę widowiskową - teatralną.
Na trzecie pytanie dotyczące sprawy pana Domagały odpowie radca prawny.
Radca Prawny Barbara Semeniuk. Skarga pana Jarosława Domagały na niewykonanie
przez Radę Miejską w Gostyninie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie dnia 4 sierpnia 2010 roku, sprawa została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny na rozprawie w dniu 8 czerwca 2011r. po jej rozpoznaniu Wojewódzki Sąd
Administracyjny skargę oddalił to znaczy, że nie było adnotacji pana Domagały. Na chwilę
obecną nie mamy wyroku dlatego, że stawiennictwo na rozprawie jest nieobowiązkowe, więc
żaden z adwokatów nie uczestniczył na rozprawie. Zwróciliśmy się do sądu o nadesłanie
wyroku. Jeżeli taki odpis zostanie nam doręczony powiadomimy o tym.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski dalej udzielił odwiedzi na zapytania.
Pan radny Paweł Kalinowski pytał o kosz na śmieci. Zaplanowano postawienie na Zalesiu
koszy, myślę, że w tym roku będą postawione.
Pan radny Arkadiusz Górski pytał o Dom Kupiecki, jakie losy. Właścicielem Domu
Kupieckiego jest pan Cieśliński z Płocka, który podjął, kilka lat temu działania w sprawie
przebudowy, nadbudowy zmiany architektury, poniósł z tego powodu koszty ponieważ
wykonał projekt, dach dwuspadowy z lukarnami. Jednak spotkał się z dezaprobatą pani
konserwator i wyraziła swoją opinię w decyzji, że nie wyraża zgody, aby przewyższało to
budynek oberży. Ja podejmowałem próby naświetlenia sprawy u pani konserwator, ponieważ
jest inwestor, który chce zainwestować. Zaplanowany remont był dużym przedsięwzięciem.
Zaprojektowano windę szklaną. Ale cała sprawa nie wyszła. Niedawno rozmawiałem z panem
Cieślińskim, i poinformowałem, że nie ma pani konserwator, i może kolejne próby będą znów
podejmowane. Może nowy konserwator będzie bardziej przychylny.
Następne pytanie dotyczyło ogrodzenia z blachy w ul. Stodólnej. Właściciel został przez
Urząd upomniany i jeżeli się nie zastosuje będziemy czynić inne kroki.
Pan radny Marek Małkowski pytał o ścieżkę rowerową do Zalesia i Lucienia, stan ścieżek zły.
Ścieżka do Lucienia jest na terenie gminy wiejskiej, chociaż w granicach miasta są
wyasfaltowane bądź wybrukowane. Na terenie gminy Gostynin na terenach leśnych są
żwirowe, stan jest ich niezadowalający. Nadleśniczy Gostynina nie wyraża zgody na
utwardzenie, żadne. Skierowałem pismo – skargę do Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Skarga dotyczy nierównego traktowania gmin w Polsce, ponieważ inne nadleśnictwa np. Łąck
ma ścieżki wyasfaltowane, czyli prawo w żaden sposób nie zakazuje, ani przepisy ochrony
środowiska. Nadleśniczy nie wyraża zgody na położenie żadnej innej nawierzchni.
(Burmistrz odczytał pismo skierowane do Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 20
lutego 2009 roku – pismo stanowi załącznik do protokołu).
Chciałbym wiedzieć czy pan rany Paweł Kalinowski jest za tym, aby ścieżki były asfaltowe.
Radny Paweł Kalinowski odpowiedział, że jeździ na rowerze od kilku lat, ścieżek
rowerowych taki jak są u nas jest bardzo dużo, to nie jest problem, należy tylko dobrze
utwardzić. Na stronie internetowej ludzie, którzy robią tego typu rzeczy, jest jasno określone,
że nie asfalt jest najważniejszy, tylko twarde podłoże. Myślę, że z tego podłoża, z którego są

ścieżki przygotowane, również można takie podłoże przygotować. Proszę się przejechać do
Łącka, Sendenia i zobaczycie państwo jak wyglądają te ścieżki asfaltowe, są zniszczone.
Uważam, że należy raz w roku utwardzić te nasze ścieżki.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski powiedział, iż ścieżka ma cztery lata i
utwardzanie jej co roku wiąże się z kosztami, natomiast na podłoże asfaltowe raz poniosłoby
się koszty. Pan wyczynowo jeździ rowerem, natomiast do Zalesia dojeżdżają ludzie do pracy
i jeżdżą często ulicą, gdzie nie powinni, jeżeli jest ścieżka rowerowa. Ta ścieka nie ma tylko
funkcji rekreacyjnej, ma przeznaczenie ogólnego użytkowania i powinna być wyasfaltowana.
Radny Paweł Kalinowski powiedział, że ścieka asfaltowa prowadząca od stacji benzynowej
Orlen do Łącka jest zrobiona kilka lat temu i jest zniszczona, wymaga naprawy.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski. Na naszych ścieżkach jest podbudowa z
kruszywa i ułożenie nawierzchni asfaltowej pięcio centymetrowej nie byłoby dużym kosztem.
Na dzień dzisiejszy odpowiedź pana ministra (odczytał pismo, które stanowi załącznik do
protokołu).
Rozmowy były przeprowadzane z Nadleśniczym Gostynina, ale do negocjacji nie doszło, nie
wyraża zgody na wyasfaltowanie.

Do punktu 15
Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała pismo z Fundacji
Lepszy Gostynin. Zaprosiła na obchody Dni Gostynina i życzyła miłego wypoczynku.
Radni nie zgłaszali pytań.
Do punktu 16
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak zamykam obrady X sesji Rady
Miejskiej. Dziękuję za udział.
Spisała:
E. Cierpikowska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

