
P R O T O K Ó Ł  NR XXIV/2005

z posiedzenia  XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu   27 stycznia 2005
roku.

Stan Rady - 21
Obecni - 19
                                                       
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1215

D o    p u n k t u  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady
XXIV  sesji  Rady  Miejskiej  IV  kadencji.  Witam  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Mariana
Pagórka, witam gości,  którzy przybyły w związku z merytorycznymi punktami porządku sesji:
witam panią Iwonę Kowalczyk, która reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i pana
prezesa Waldemara Walkowskiego, który reprezentuje spółkę Era-Gost. 
    

D o    p u n k t u   2.
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał  porządek posiedzenia.
 
Za porządkiem posiedzenia  opowiedziało się 17 radnych – jednogłośnie. 

Przyjęty porządek sesji:
                        

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Pomoc społeczna na terenie gminy miejskiej Gostynin,

 Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Era-Gost” sp. z o.o. w Gostyninie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2005 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza

Miasta Gostynina na lata 2003-2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla gminy miasta Gostynina na 2005 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2005

rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Gostyninie na 2005 rok.
12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.



15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.                                                  
                                                                                                 

D o    p u n k t u   3.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie międzysesyjne  za okres od
31 grudnia 2004r. do 26 stycznia 2005r.- sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta zaprezentował dyplom i statuetkę za osiągnięcia w ekologii.

Burmistrz  Miasta –  miasto  Gostynin  otrzymało  najwyższy  tytuł,  jaki  w  Polsce  istnieje  za
osiągnięcia ekologiczne. Nasze miasto w ekologii osiągnęło taki poziom, że kapituła zdecydowała
na stałe przyznać miastu Gostynin tytuł i prawo używania znaku już na zawsze. Jesteśmy jedynym
miastem na Mazowszu i drugim w Polsce, jeżeli chodzi o baterie solarne, które są na basenie.
Zlikwidowaliśmy  wcześniej  wszystkie  kopcące  lokalne  kotłownie  przy  blokach,  urzędach,
instytucjach. Mamy wszystko, w związku z tym, ten poziom nas wyniósł na szczyty. 

Do wygłoszonego sprawozdania radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  –  panie burmistrzu  gratuluję  tego wyróżnienia,  ale  również
gratuluję  radnym, ponieważ to oni głosują przy kolejnych budżetach i przeznaczali pieniądze na te
inwestycje,  a  pan  burmistrz  sprawnie  te  inwestycje  wykonał.  Jest  to  wyróżnienie  dla  nas
wszystkich radnych i dla wszystkich mieszkańców Gostynina. 

D o    p u n k t u  4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  interpelacje  radnego  Piotra
Jankowskiego
 – materiał stanowi załącznik do protokołu sesji.

Radny Arkadiusz Górski  – w poprzedniej kadencji często były zadawane pytania w sprawie
obwodnicy w kierunku Płock –Kutno. W czasie, kiedy były prezentowane założenia do planu na
rok 2005 pan burmistrz mówił o obwodnicy. Budżet państwa został uchwalony, ja zajrzałem do
tego budżetu i okazuje się, że obwodnica w Gostyninie wypadła. Jaka jest przyczyna tego, czy ona
leży po naszej stronie, czy jakieś inne ważne decyzje zapadły na górze. 
Jak  się  wjeżdża  do  Gostynina  –  od  Kowala,  po  lewej  stronie,  obok  szkoły  Technikum
Elektrycznego stoi przystanek w tragicznym stanie. Dlaczego władze PKS nie dbają o przystanek.
Wiem, że to nie jest sprawa burmistrza, ale wszystko to co jest na terenie miasta nas interesuje.
Dobrze, aby ten problem został rozwiązany.

Radny Paweł Kijek – w gazecie wyborczej na Mazowszu ukazały się artykuły, które mówią, że
gostynińska obwodnica ma trzy lata poślizgu. Czy to jest prawda.

Radny Tadeusz Gryning – w czasach, kiedy miasto pilotowało instalację gazowa, mieszkańcy
płacili tylko za przyłącze. W chwili obecnej, jeżeli ktoś chce przyłączyć się do sieci gazowej, a ta
sieć nie przebiega w jego ulicy to czy musi partycypować też w kosztach sieci.
Do punktu 5
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Pomoc społeczna na terenie gminy miejskiej Gostynin,
 Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zastępca  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk –
przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  MOPS za  2004  rok.  –  materiał  na  piśmie  stanowi
załącznik do protokołu.

Radny Piotr Jankowski – jaka liczba dzieci korzysta ze stołówek szkolnych i jaka to jest liczba
dzieci  w stosunku do  poprzednich  lat.  Jaka  to  jest  liczba  dzieci  na  tle  ogólnej  liczby dzieci
uczęszczających do szkół (w procentach). Proszę o odpowiedź na piśmie.

Z-ca Kierownika MOPS – w 2004 roku objętych tą formą pomocy było 716 dzieci, są to dzieci
ze wszystkich szkół na terenie miasta, łącznie ze szkołami średnimi. Trudno mi powiedzieć jaki to
jest procent, niemniej współpracujemy z pedagogami szkolnym, z nauczycielami i wydaje nam
się ,że wszystkie te osoby, które wyrażają potrzebę są objęte tą formą pomocy. Tak kształtowało
się to w latach ubiegłych. Nawet nasze dzieci przebywające w specjalnych ośrodkach szkolno –
wychowawczych w Kutnie,  Warszawie,  wszędzie  otrzymują  pomoc niezależnie  od tego  gdzie
chodzi do szkoły i w którym mieście. Nie było, żadnej decyzji odmownej. 

Radna Agnieszka Korajczyk – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
opracowanie i  realizacja gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych. Czy została
taka strategia opracowana, jeżeli tak to jakie są jej główne założenia. 

Z-ca  Kierownika  MOPS  –  strategia  jest  w  trakcie  przygotowywania.  Ustawą  zostało  to
wprowadzone w maju 2004 r. i taka strategia jest u nas w Ośrodku przygotowywana. 

Radny  Paweł  Kijek –  jak  dużą  pomoc  udzieliła  Gostynińska  Wspólnota  Samorządowa
Ośrodkowi Pomocy Społecznej,  gdyż z artykułu w Głosie  Gostynińskim wynika,  że pozostało
jeszcze do rozdania parę kilogramów żywności, ile to jest parę kilogramów żywności.  

Z-ca Kierownika MOPS – żywność jest wydawana przez Wspólnotę Samorządową. Otrzymali tą
pomoc również nasi podopieczni na podstawie listy, którą sporządziliśmy. 

Burmistrz  Miasta –  Gostynińska  Wspólnota  Samorządowa  corocznie  udziela  mieszkańcom
pomocy w granicach 50  – 60 tysięcy złotych. GWS współdziała  z  Bankiem Żywności.  Bank
Żywności  posiada  żywność,  która  w krótkim czasie  traci  ważność  do  spożycia,  lub  żywność
wycofywaną z instytucji wojskowych i innych. Są to również zbiórki pieniężne GWS i pomoc
różnych sponsorów. Istnieje również pomoc w postaci finansowej dla niektórych mieszkańców,
szczególnie dla chorych dzieci. Również GWS ma kontakty zagraniczne z Holandią, Niemcami,
skąd  sprowadza  odzież  dla  mieszkańców  Gostynina-   około  40m3  również  za  pieniądze
Wspólnoty. MOPS pomaga w sposób taki, że przekazuje listę, żebyśmy wiedzieli,  którzy to są
mieszkańcy najbardziej potrzebujący i wówczas ich zawiadamiamy. Tą akcję rozpoczęliśmy przed
świętami  i to co zostało rozdał MOPS,  łącznie 4 tony mleka  w proszku, ryżu i makaronu. 

Radny Paweł Kijek – burmistrz powiedział, że GWS wszystko pokrywa i nikt nam nic nie płaci.
Zbieraliśmy pieniądze od zakładów z terenu Gostynina na przywóz rzeczy z Niemiec. 

Burmistrz  Miasta –  to  jest  inicjatywa GWS i  również  składki  są  w to  włączane.  W Banku
Żywności   absolutnie  nie  może  wystąpić  o  pomoc sam Ośrodek.  To  jest  tylko  dla  instytucji
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pozarządowych, które są uprawnione, które posiadają odpowiedni wpis w rejestrze sądowym. Nie
może  tego  dostać  jednostka  rządowa  czy  samorządowa.  W  ub.  roku  GWS  rozdała  ileś  ton
konserw. 

Radny Andrzej Robacki – w sprawozdaniu działalności MOPS-u jest wymieniony instruktor ds.
kulturalno oświatowych. Czy to jest dobrze napisane. 

Z-ca Kierownika MOPS – jest to osoba, która zatrudniona jest w Świetlicy Miejsko – Parafialnej
im.  Św. Alberta.  Pracownik ten zajmuje się dziećmi przychodzącymi do świetlicy, która czynna
jest od godz. 12.00. 

Radny Arkadiusz Górski – na ostatniej stronie jest informacja, ile wydano odmownych decyzji.
Nie mam tutaj żadnych uwag i zastrzeżeń, natomiast chcę poinformować, że 421 osób przyszło do
MOPS-u z  prośbą  o pomoc – oczywiście  wg.  kryterium nie  można było przyznać,  ale  to  też
świadczy, że jeśli ktoś przychodzi to znaczy, że nie ma środków do życia i należy się nad tym
szerzej zastanowić. To mówi o tym, że w gminie jest bieda. Radny Jankowski mówił o obiadach
dla dzieci, ja jestem bardzo wdzięczny, że rodzice dzieci, które są w mojej placówce od ręki są  w
tym temacie załatwiane. To jest pomoc, która bezpośrednio dociera do dziecka. Codziennie od
poniedziałku do piątku dzieci spożywają obiad. Te osoby, które uczą się u mnie w szkole są z
Gostynina i spoza Gostynina. 

Do punktu 6 

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Era-Gost” sp. z o.o. w Gostyninie.

Prezes Spółki  Era-Gost Waldemar Walkowski – przedstawił  funkcjonowanie spółki  w roku
2004 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny  Arkadiusz  Górski –  Era-Gost  jest  matką  żywicielką  dla  56  rodzin.  Mówi  pan  o
zamierzeniach, o uruchomieniu nowej produkcji na wydziale mechanicznym. Czy to znaczy, że
ileś tam rodzin mieszkających w Gostyninie otrzyma dodatkową pracę, czy tylko w ramach tych,
którzy są zatrudnieni ta produkcja będzie realizowana. 

Prezes  spółki  Era-Gost  -  Nie  wiem.  Jeżeli  produkcja  instalacji  odgromowych,  (która  się
opóźniła)  będzie  przynosić  dochody,  to  byłoby  nonsensem  nie  rozwijać  się,   nie  zatrudniać
pracowników i nie zwiększać sprzedaży. Na pierwszym etapie postaramy się zrobić to własnymi
siłami.  Instalacja  odgromowa  ma  nam  pomóc.  Ja  nie  zakładam,  że  staniemy  się  potentatem
instalacji odgromowych, ale jeżeli w Gostyninie sprzedaje się w roku za 5 – 6 tyś. zł. pomnóżmy
to  razy pięćset  miejscowości,  to   jest  to  do  wzięcia.  Chciałbym żebyśmy uruchomili  trzecią
zmianę. 

Burmistrz  Miasta –  przypomnę  trochę  historii  spółki.  Spółkę  założyło  miasto,  było  wielu
sceptyków, którzy tutaj  siedzą,  którzy wysyłali  do wojewody i  prokuratury zawiadomienia,  że
miasto podjęło się prowadzenia spółki o innej formie usług jak komunalnej. Z tego tytułu miałem
nieprzyjemności. Poprzedniej Warszawskiej Ery nie było, był tylko syndyk. Powstała i jest Era-
Gost i  nikt nie stracił  pracy. Wszyscy, którzy pracowali w Erze przeszli  albo na wcześniejsze
emerytury, nikt nie odszedł z kwitem. Dzisiaj sobie Era-Gost radzi, ma dobry wynik finansowy i
ma  szansę  na  rozwój  w  przyszłości.  Dzisiaj  mamy firmę  Senator,  która  całą  olbrzymią  halę
remontuje. Idą olbrzymie pieniądze w tą inwestycję. Zależało nam na tym, aby zagospodarować w
jakiś sposób ten teren. Na terenie miasta Gostynina wszystkie upadłe firmy,  są zagospodarowane
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od początku do końca.  Nie ma już żadnych terenów po upadłych firmach. To nie oznacza, że
odtworzyliśmy ilość miejsc pracy, która była w innym systemie, innym ustroju, bo to się nie da.
Firma Senator składa się z 11 spółek w całej Polsce. Firma ta złożyła pismo, że zatrudni 150 osób.
Na dzień  dzisiejszy jest  w trakcie  przebudowy i  instalacji,  zatrudniają  do  25  osób.  Chciałem
podziękować  panu  prezesowi,  że  w  sposób  profesionalny prowadzi  spółkę,  wchodzi  w  nowe
elementy, wynik finansowy jest dobry i trzeba ciągnąć to dalej. 

Radny Tadeusz Gryning – w zestawieniu od 2002 roku do 2004 roku jak przebiegał eksport.
Przybliżyć utratę rynków. O ile mógłby pan zwiększyć produkcję. 

Prezes  spółki  Era-Gost  -  działalność  eksportowa  ma  dwa  aspekty.  Z  jednej  strony  my
produkujemy  mierniki,  które  funkcjonują  na  rynku  od  kilkudziesięciu  lat.  Tak  się  stało,  że
warszawska Era wyszła z rynku, ponieważ nie modernizowała mierników analogowych. Obecnie
firma Sodry produkuje mierniki  cyfrowe, i w związku z tym została pewna nisza rynkowa do
wypełnienia  mierników  analogowych i  my tą  niszę  staramy się  wypełnić.  Nasze  mierniki  są
wypierane. Jest to rzecz naturalna, bo w to miejsce wchodzą mierniki cyfrowe. Cena mierników
jest  ceną historyczną.  Z jednej  strony chcemy utrzymać te  mierniki  a  z  drugiej  strony koszty
produkcji rosną. Istnieje presja cenowa odbiorców zagranicznych. Ja oceniam możliwości  Ery-
Gost,  (jeżeli  podejmiemy pewne kroki  organizacyjne) bez  zwiększenia  zatrudnienia,  mógłbym
sprzedaż zwiększyć od 10-15%. W tamtym roku zatrudnialiśmy od 8 do 10 osób na umowę o
dzieło, wtedy kiedy trwał kontrakt. 

Radny Andrzej Robacki – jakie jest przeciętne wynagrodzenie w waszej firmie, jak to się ma do
średniej w kraju i województwie. W jakiej formie przeważają umowy o pracę. Jaka jest fluktuacja.

Prezes spółki Era-Gost  - czy ja mogę tą informacje przygotować na piśmie. Ponieważ nie chcę
podawać nieprawdziwych danych.

Radny Andrzej Robacki – dobrze zgadzam się.

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2005 r.

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – przedstawiliśmy państwu projekt uchwały
dotyczący zmian  w  budżecie  miasta  na  rok  2005.  Te  zmiany wynikają  z  ostatecznej  decyzji
Ministerstwa Finansów, chodzi o ustalenie ostatecznej wielkości subwencji dla naszego miasta.
Poprzednia  wielkość  była  ustalona na  podstawie  informacji  tego samego ministerstwa i  w tej
chwili wygląda tak, że subwencja oświatowa dla naszego miasta została zmniejszona o 57.966 zł.
Natomiast  ujęto  w  tej  informacji,  że  przewiduje  się  wyższy  plan  dochodów  z  podatku
dochodowego od osób fizycznych tzw. PIT-u o kwotę 32.613 zł. Również w miesiącu styczniu
otrzymaliśmy decyzję od wojewody przyznającą nam dotację w wysokości 1.085 zł. Ta dotacja
dotyczy zrekompensowania utraconych dochodów ze sprzedaży lokalów mieszkalnych na rzecz
kombatantów.  W związku z tym zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta zmniejszą się o
kwotę  24.568  zł.  W  uzasadnieniu  podaliśmy  państwu  w  klasyfikacjach  budżetowych  tzn.
zmniejszenie  będzie  dotyczyło  subwencji  oświatowych  o  kwotę  57.966  zł.  Plan  wydatków
budżetowych  uległyby również  zmianie.  Zmniejszenie  dotyczące  oświaty  o  kwotę  57.966  zł.
dotyczy  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  w  paragrafach  dotyczących  wynagrodzenia,
pochodnych  od  wynagrodzeń  i  również  świadczeń  socjalnych.  Jednocześnie  zwiększając  w
oświacie o kwotę 32.313 zł.  w dziale pozostała działalność,  głównie chodzi  o wynagrodzenia,
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nieprzewidziane wydatki dotyczące odpraw emerytalnych czy urlopów zdrowotnych. Również te
1085 zł. dotacji kierujemy na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna.
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Do omówionego projektu uchwały nie zgłaszano uwag i  pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

UCHWAŁA Nr 149/XXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza
Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – przygotowaliśmy projekt uchwały dotyczący
zmian  w programie działań  burmistrza  dotyczy to  wieloletniego planu inwestycyjnego na  lata
2003-2007.  Po  uchwalonym  budżecie  na  rok  2005  uległo  zmianie   finansowanie  zadań
inwestycyjnych i  te  zmiany,  które  zostały przyjęte  w budżecie  również  spowodowały zmianę
wieloletniego  planu  inwestycyjnego.  Wszystkie  one  są  uwzględnione  w  tym  planie.
Przedstawiliśmy państwu załącznik do tej uchwały i tam odręcznie zaznaczyliśmy czego te zmiany
dotyczą. One są zgodne z załącznikiem nr 11 budżetu.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna.
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Do omówionego projektu uchwały nie zgłaszano uwag i  pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

UCHWAŁA NR 150/XXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy miasta Gostynina na 2005 rok.

Inspektor ds. Promocji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki -  Karol Podleśny – Miejski
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mocy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości jest co roku przyjmowany przez radę gminy. Na finansowanie zadań wynikających z
Programu przeznacza  się  środki  uzyskane  z  tytułu  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych w 2005 roku. Przyjmuje się tutaj średnią z kilku lat. W tym roku przewidzieliśmy
około 197 tyś. zł. Proponujemy podzielić na poszczególne paragrafy:

- świadczenia  za  udział  w  posiedzeniach  dla  członków  komisji  (9  członków  komisji).
Przewodniczący komisji  otrzymuje  za  jedno posiedzenie 120,00  zł.  brutto,  członkowie
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komisji otrzymują za jedno posiedzenie 65,00 zł. brutto. W skali roku daje to sumę 7.700
zł. ponieważ jest 12 posiedzeń komisji w roku. 

- świadczenia  społeczne.  Dopłata  dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych  za  pobyt  w
przedszkolach na terenie miasta Gostynina, przeznacza się sumę 16.000 zł. 

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). 
 Wynagrodzenie dla realizatorów programów profilaktycznych NOE i Elementarz. Co

roku  takie  programy  są  przeprowadzane  w  szkołach  podstawowych  i
ponadpodstawowych. W roku ubiegłym został, program Elementarz przeprowadzony w
Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3. Natomiast program NOE w Zespole Szkół przy ul.
Kowalskiej. 

 Wynagrodzenie za zorganizowanie spektakli teatralnych. Pedagodzy szkolni występują
do  burmistrza  z  prośbą  o  dofinansowanie  spektakli  profilaktycznych  dla  dzieci  i
pokrywamy  część  kosztów  ponoszonych  przez  szkoły  za  przeprowadzenie  tych
spektakli. Przeznaczona kwota 2.000 zł.

 Wynagrodzenie konsultantów prowadzących dyżury konsultacje dla ofiar przemocy w
rodzinie.  Dyżury  odbywają  się  dwa  razy  w  tygodniu,  wtorki  i  środy.  Prowadzi
konsultacje  pięciu  konsultantów  są  to  zawodowi  kuratorzy  sądowi,  psycholog  i
policjant. Otrzymują oni po 30 zł. za godzinę W stosunku rocznym daje to sumę 8.000
zł.  

 Opłacamy gospodarza Rodzinnego Klubu Abstynenta. Jest to osoba odpowiedzialna za
środki trwałe, które znajdują się w klubie. Otrzymuje 250 zł. brutto. Nie otrzymuje tych
pieniędzy  fizycznie  tylko  trafiają  do  puli  klubu  i  przeznaczają  je  na  działalność
statutową w klubie. 

 Wynagrodzenie biegłego  sądowego za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień od
alkoholu. Przeznaczamy na to kwotę 3.200 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia
 Zakup  sprzętu,  wyposażenia  oraz  literatury  nt.  uzależnień  dla  Rodzinnego  Klubu

Abstynenta „Przystań życia” , przeznaczamy kwotę 2.500 zł. 
 Zakupy dla organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz zapobiegania i zwalczania

alkoholizmu.  Kwota  5.500  zł.  Na  prośbę  stowarzyszeń  które  realizują  zajęcia
integracyjne, profilaktyczne otrzymują środki. W ub. roku był to zespół Alfa, Ananasy,
dyrektorzy naszych szkół. 

 Zakup materiałów i  sprzętu do realizacji  programów profilaktyczno-edukacyjnych –
kwota 500 zł.

 Koszty  obsługi  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych.  7.600 zł.

- zakup usług pozostałych – 136.500 zł.
 koszty  ponoszone  z  tytułu  obsługi  Punktu  Konsultacyjno-Informacyjnego  dla  ofiar

Przemocy w Rodzinie – 2.900 zł.
 Organizowanie  zajęć  z  elementami  terapii  dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych  w

świetlicy Miejsko-Parafialnej im. Św. Alberta – 13.000 zł.
 Wynagrodzenie osoby prowadzącej  zajęcia w świetlicy Miejsko-Parafialnej  im. Św.

Alberta – 17.000 zł.
 Wydrukowanie plakatów i ulotek nt. zwalczania uzależnień, choroby alkoholowej oraz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
 Zakup usług na  organizację  zajęć pozalekcyjnych z  elementami  terapii  dla  dzieci  i

młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami rodziców – 36.000 zł.
 Integracyjne półkolonie  dla  dzieci  z  rodzin  zagrożonych alkoholizmem z  realizacją

programu terapeutycznego – 6.000 zł.
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 Zakup  biletów  w  czasie  akcji  społeczno-dobroczynnej  na  rzecz  dzieci
niepełnosprawnych organizowanej przez Towarzystwo Walki z Kalectwem dla dzieci z
rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem – 2.000 zł.

 Szkolenia  członków Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Koordynatora  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych – 500 zł.

 Badania profilaktyczne dla rodzin patologicznych w zakresie ochrony zdrowia – 20.000
zł.

 Koszty  obsługi  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych – 7.600 zł.

- Podróże służbowe krajowe
 Delegacje  z  tytułu  podróży  służbowych  dla  członków  Miejskiej  Komisji

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Koordynatora  Miejskiego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 200 zł.

Łączny koszt realizacji programu wynosi 197.200 zł.
W roku ubiegłym uchwalony program na rok 2004 został wykonany w 100%.

Opinia komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Do projektu uchwały nie zgłaszano pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

UCHWAŁA Nr 151/XXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2005 rok.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  wszyscy państwo  ten  plan  otrzymali.  Poproszę  o  opinię
poszczególnych komisji.

Opinie komisji 

Komisja Budżetu i Finansów- opinia pozytywna.
Komisji Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisja  Edukacji  –  mówiąc  o  działaniach  samorządu  miejskiego w zakresie
walki z bezrobociem, uzupełniliśmy ten zapis o „i ich efekty”. 
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Do planu pracy nie zgłaszano innych  propozycji zmian.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  przegłosujemy teraz  poprawkę  Komisji  Edukacji,  aby w
miesiącu marcu w punkcie dot. bezrobocia dopisać zwrot „i ich efekty”.

8



Za zgłoszoną poprawką opowiedziało się 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Poprawkę przyjęto.

Za  podjęciem  uchwały  wraz  z  przyjętą  poprawką  opowiedziało  się  17  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA Nr 152/XXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej w Gostyninie na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Robacki  odczytał plan pracy Komisji na rok 2005 –
plan stanowi załącznik do protokołu.

Do przedstawionego planu nie zgłaszano pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

UCHWAŁA Nr 153/XXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej -   państwo  otrzymaliście  plany  pracy  komisji.  Zwolnimy
przewodniczących komisji od prezentowania planów, gdyby były jakieś uwagi to proszę zgłaszać. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2005.  
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok opowiedziało się 17 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok.
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok opowiedziało się 18
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.

Plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2005 rok.
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2005
rok opowiedziało się 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.
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Plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2005 rok.
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji  na  2005  rok
opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2005 rok.
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  na  2005  rok
opowiedziało się 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.

Plan pracy Komisji Edukacji na 2005 rok.
Do planu nie zgłaszano uwag.
Za przyjęciem planu pracy Komisji Edukacji na 2005 rok opowiedziało się 19 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Plan przyjęto.

Do punktu 13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta odczytał odpowiedź na pisemną interpelację radnego Piotra Jankowskiego –
materiał stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta – (w kwestii w/w interpelacji burmistrz wyjaśnił) Urząd Miasta może wnieść
powództwo i poprzez sąd od tej pani środki wydobyć. Ta decyzja i środki, zostały nienależnie
wypłacone,  a  więc  należy  się  ich  zwrot.  Tego  nie  będziemy  robić,  ja  zrobiłem  spotkanie  z
pracownikami i solidarnie kilka osób podjęło się oddania tych pieniędzy. Pracownicy uznali, że
popełnili błąd, po dogłębnym zbadaniu dokumentów, które złożyła pani Lelińska..  Prawda jest
taka, że pani Lelińska powinna te pieniądze oddać, zgodnie z wykładnią ministerstwa. To jest
ukłon urzędników, że darowali pani Lelińskiej pieniądze, wypłacone niesłusznie przez Urząd. Po
fakcie naczelnik wydziału, poprosił o dostarczenie orzeczenia  komisji w której będzie zapisane,
że syn wymaga opieki osoby drugiej. Ale komisja uznała, iż on może sam funkcjonować. Pod
względem prawnym sprawa jest załatwiona. 

Radny Piotr Jankowski – czytam wyjaśnienie Ministerstwa Polityki Społecznej Departamentu
Świadczeń Socjalnych „uprzejmie wyjaśniam, że rzeczywiście nie są one nienależnie pobrane” z
tego by wynikało, że są należnie pobrane.

Radca  Prawny  Roma  Trwczyńska –  nienależne  świadczenie  jest  określeniem  prawnym
funkcjonującym w ustawie. To jest określenie.

Burmistrz Miasta – tak trzeba rozumieć „świadczenie jest nieprawnie pobrane”. 

Z-ca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  to  znaczy,  że  nie  zawinił  wnioskodawca,  bo  mógł
przedłożyć dokumenty i przedstawiłby inne dochody czy inne dokumenty potwierdzające jakąś
nieprawdę  i  wtedy  byłoby  to  świadczenie  nienależnie  pobrane.  Zgodnie  z  tym  moglibyśmy
dochodzić na drodze administracyjnej zwrotu tych świadczeń w formie decyzji. 
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Burmistrz Miasta – (odpowiedź na zapytanie radnego A. Górskiego) 10 dni temu rozmawiałem z
dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad panem Stanisławem Dmochowskim,
który bezpośrednio  zajmuje  się  naszą  obwodnicą  i   powiedział,  że  obwodnica  w 2005 roku,
(najdalej  we  wrześniu),  zacznie  być  budowana.  Ja  mam  taką  propozycję  zadzwonię  teraz  i
przeprowadzę rozmowę z dyrektorem. Ta obwodnica zaczyna robić się grą pewnego ugrupowania.
Jestem gotów teraz zadzwonić i państwo usłyszą tą rozmowę. Po pierwsze są pieniądze na wykup,
przykaz dyrektora naczelnego, na spotkaniu był, żeby do 30 maja były zakończone wszystkie akty
notarialne wykupu. W tym samym terminie, jak trwa wykup ogłaszają przetarg na obwodnicę. Po
przetargu  uruchamiają  budowę  obwodnicy.  Ile  tych  środków  zostanie  z  wykupu,  to  może
wykonawcy w tym roku zapłacą, a jak nie zostanie, to płatność zaczyna się dopiero od 2006 roku.
(Burmistrz odbył telefoniczną rozmowę z dyrektorem  – wypowiedź St.Dmochowskiego – „jutro u
wojewody  mazowieckiego  mamy  spotkanie  z  ministrem,  wiceministrem z  wojewodą  i  kilkoma
posłami,  mamy referować wszystkie  problemy związane  z  drogami  w regionie.  Na jednym ze
slajdów  jest  taki  tytuł  „inwestycje  przygotowane  do  realizacji  programów  i  pierwszy  jest
wymieniony Gostynin.) 
Wjazd  do  Gostynina  od  strony  Kowala  przystanek  autobusowy.  Dlaczego  PKS  nie  dba  o
przystanek,  prośba  o  rozwiązanie  problemu.  W  trakcie  sesji  poprosiłem  z-cę  panią  Halinę
Fijałkowską, aby skontaktowała się z zarządcą panem Justyńskim. On odpowiedział, że nie mają
na to pieniędzy, a właściwie oni odpowiadają tylko za słup przystankowy, a tam tylko taki słup
może być i jeżeli mamy coś naprzeciw to oni to rozbiorą. Ja widzę dwie wiaty do ustawienia w
mieście. Trzeba by wprowadzić do planu wydatków miasta zakup dwóch wiat. Jedna wiata na
Zalesiu i druga w tym wymienionym miejscu, z uwagi na uczniów dojeżdżających. Ale to musi
wykonać miasto. W dalszym ciągu PKS ma problemy finansowe, kiepsko egzystuje. Samo to, że
jest tam zarządca komisaryczny a nie dyrektor,  świadczy o tym, że sytuacja nie jest tam dobra.
Należy  się  rozeznać,  zobaczyć,  jaki  jest  koszt  takiej  wiaty  przystankowej  i  jakie  mamy
możliwości, w budżecie tego roku. 
Zapytanie radnego P. Kijka – sprawa artykułu, myślę, że została już wyjaśniona. Wy nie wierzcie
tak bardzo w to, co piszą gazety. Ja nie ma czasu, aby chodzić po sądach i wyjaśniać, że napisali
tak, a nie inaczej. Oczywiście, jeżeli sprawa będzie bardzo poważna i bardzo mocno mnie dotknie,
to wtedy tak wytoczę proces, wezmę adwokatów i po prostu takiego zniszczę. Nie wolno wierzyć
w to, co piszą, usłyszą. 
Zapytanie radnego T. Gryninga – z gazownią jest uzgodnione w ten sposób, jeżeli  na tej ulicy
wszyscy wrażają  zgodę  to  nikt  nie  płaci  za  żadną  sieć.  To  jest  podobna  sytuacja  jak  na  ul.
Marcinkowskiego.  Wtedy, kiedy dwóch składa,  a  trzeba  100 m wybudować,  to  jest  jasne,  że
gazownia  nie  poniesie  takiego  kosztu  dla  mizernego  odbioru  gazu.  Jeżeli  jest  10  domków  i
właściciele podpiszą, że chcą korzystać z tego gazu to gazownia wybuduje. Opłata przyłączeniowa
jest uzależniona od długości przyłącza, 1500 zł. jest najniższa, jeżeli przekracza to oni biorą opłatę
przyłączeniową, jeżeli trzeba zrobić 100 m to za 60m koszt jest gazowni, a te 40 to jest koszt za
przyłączenie. Niech ci ludzie przyjdą, ja się podejmę rozmów. 

Do punktu 14

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego protokołu nie zgłaszano uwag.

Za  przyjęciem  protokołu  opowiedziało  się  17  radnych,  głosów  przeciw  nie  było,  1  głos
wstrzymujący się. 
Protokół przyjęto.
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Do punktu 15

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej – rozpoczniemy od oświadczeń majątkowych. Tak, jak co roku
państwo muszą złożyć do końca kwietnia oświadczenia majątkowe. Proszę o solidne wypełnienie
oświadczeń. 

Radny  Piotr  Jankowski –  na  jakim  etapie  jest  wyjaśnianie  sprawy  mieszkańców  Kruka.
Mieszkańcy należą do miasta, a  teren jest gminy wiejskiej Gostynin. Druga sprawa to łazienka w
Urzędzie Miasta, ładna wizytówka naszego miasta i jest przyzwoicie wyposażona.

Burmistrz Miasta – poprzedni burmistrz, który wyremontował łazienki miał inne materiały i inne
możliwości.  To są  polskie  płytki  opoczyńskie.  W łazience  powstał  inny podział,  wg.  mojego
pomysłu. Uważam, że ta ogólnodostępna łazienka powinna być większa. Myślę, że łazienka jest
przyzwoita.  Wykonał  to  rzemieślnik  gostyniński,  który wziął  za  wykonanie  całości,  łącznie  z
instalacją, z przyłączami, z centralnym ogrzewaniem, wszystkie sprawy kanalizacyjne 10.000 zł.
Jest to cena za robociznę, żadna z firm, wyłoniona z przetargu za taką cenę by nie zrobiła. Pan
Zagrzejewski,  gostyniński  rzemieślnik  pokazał,  że  potrafi  porządnie  robić.  Sprawa  Kruka  –
mieszkańcy Kruka złożyli petycję, podpisało się tam około 200 osób pod tym, że  chcą być jednak
w  dalszym ciągu  mieszkańcami  miasta  Gostynina.  Ja  na  dzień  dzisiejszy  przekazałem  to  do
zespołu radców prawnych urzędu, żeby tutaj się ustosunkowali i przynajmniej tok postępowania
(zgodnie z przepisami prawa) przeanalizowali i przekazali. Pewnie to będzie tok postępowania na
zasadzie  negocjacji,  ponieważ  tak  wynika  z  ustaw i  przepisów.  200  ludzi  się  podpisało,  nie
możemy tego lekceważyć, coś będziemy robić. Jest to niedobre, że tak się stało, że kiedyś granice
miasta  zostały  zmienione  i  Kruk  wypadł  z  granic  miasta,  bo  on  wcześniej  był  po  prostu  w
granicach miasta. Ten problem został, ludzie zostali od tamtej pory zameldowani i nigdy się nie
przemeldowali, bo pewno też nie chcieli. Poprzednie władze, które 30 lat temu, albo i więcej też
się  jakoś  za  to  nie  brały,  nie  regulowały  tylko  tak  zostało.  Zostało  Gostynin-Kruk  i  to  jest
właściwie umowna nazwa, a raczej bym powiedział logo szpitala dzisiaj. Gostynin-Kruk to jest
wieś Gorzewo i nic innego, trzeba z tego sobie sprawę zdawać. Często słyszę, że jest to enklawa
miasta – nie jest to enklawa miasta, dlatego, że nie leży na terenie administracyjnym miasta. Będą
czynności,  będzie  postępowanie  z  urzędu  prowadzone  i  będę  potem  informował  jak  to  jest.
Postępowanie urzędowe będzie prowadzone. 

Radny  Andrzej  Robacki –  ja  mam  taką  pierwszą  sprawę  –  interwencję  do  burmistrza,
mieszkańcy zwracają się z prośbą (nie chciałem mówić o tym w interpelacjach i zapytaniach, bo z
szacunku dla tej strony ) rośnie nam góra śmieci,  koło Polo i to tak ogromna, że w tej chwili
pojemnik jest zapełniony, nikt tego w ogóle nie opróżnia. Kto nad tym wszystkim panuje, bo jest
na  terenie  spółdzielni,  ale  nie  jest  to  obowiązek  spółdzielni.  Ludzie  nie  mają  gdzie  tych
pojemników plastikowych wyrzucać. Taka prośba o natychmiastową interwencję. Druga sprawa,
to moja  sugestia do burmistrza, żeby nie szacować tymi sukcesami w sprawie obwodnicy. Jest to
pewne działanie, pewne czynności, które mają poślizg trzy miesięczny, to traktujemy jako wielką
porażkę, wielki kryzys, a tutaj pięcioletnie opóźnienie przez dyrekcję to ktoś tam będzie sobie
przypisał jako sukces. 

Burmistrz Miasta – ja myślę, że nie należy czasem wywoływać wilka z lasu. Niepotrzebnie tu
mówione i gdzieś tam rozgłaszane. Po takich różnych rozmowach czasem ktoś złośliwy zacznie
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tam próbować przeszkadzać. To jest niepotrzebne w ogóle. Ja kiedyś powiedziałem o obwodnicę
jestem spokojny i bądźcie spokojni. To nie – przeczyta gdzieś tam, coś tam usłyszy gdzieś tam,
wie pantoflową pocztą. Ja nie sądzę żeby to bezpośrednio od pracowników generalnej dyrekcji
wyszło.  Jeśli  można,  ja chciałbym jeszcze, bo państwo pewnie z  was oglądało,  chciałbym się
odnieść do reportażu z 11 stycznia w TVP 3, w Kurierze Mazowieckim, gdzie zostały złożone
oświadczenia kłamliwe przez pana radnego, radnego Królikowskiego, który dziwie się i chciałbym
państwa prosić,  żeby wasz kolega radny, który uważam, jako radny powinien dbać o miasto i
dobre  imię  tego  miasta,  wygłasza,  że  burmistrz  chce  budować  termalne  baseny,  obiekt
turystyczno-rekreacyjny w miejscu,  w którym nie dało się  sprawdzić,  zrobić  próbne odwierty.
Chcę powiedzieć taką rzecz, pan kłamie szanowny panie. Co dalej z tym zrobię to jeszcze się
zastanowię,  chociaż  już  złożyłem pismo do telewizji.  Poruszyłem niebo i  ziemię,  dlatego,  że
wcześniej był reportaż z 14 grudnia, który był reportażem prawdziwym. Potem na wniosek pana i
pana kolegów, jak pan bardzo chce to powiem panu, któremu, bo to też ustaliłem, wyście puścili
to do TVN, do Kuriera, do Polsatu, takie różne informacje, które tylko szkodzą miastu. Pan chce
jakąś  politykę i  próbować autorytet  burmistrza  w tym mieście  obniżać,  jednocześnie  ujmując
mieszkańcom. Pan nie jest godzien, według mnie, powtarzam według mnie,  być radnym. Bo ja się
dziwię,  że  takiego  jak  pan  nieroba,  który  nie  pracuje  przez  wiele  lat,  bo  w  poprzednim
oświadczeniu radnego pan napisał bezrobotny, w poprzedniej kadencji, w tej kadencji pan pisze
bezrobotny. Powiem panu tak, że gdyby pan chciał pracować to ja bym się nawet postarał żeby pan
pracował. Tylko pan najwyraźniej nie chce i pan się chce zajmować polityką, panie sekretarzu
PZPR-u, polityką i pan chce żyć, pan myśli, że to są te same czasy, co kiedyś i pan sobie będzie
żył z polityki beztrosko i brał pieniądze. Myślę, że te pieniądze mieszkańców na tą pana dietę, to
ich  szkoda.  Bo  panu  powiem,  dlaczego  pan  jako  radny  miał  obowiązek  zapoznać  się  z
dokumentami, za które miasto zapłaciło, gdzie wszystkie odwierty, a panu powiem i G1 i G4 i
G1/1A i G3 to są odwierty, pan w ogóle nie ma pojęcia, wie pan jak się ktoś na czymś nie zna to
nie  trzeba  głupot  publicznie  mówić.  Dlatego,  że  odwierty,  które  w  tamtych  latach  zostały
odwiercone zostały wprowadzone również rury, na różnych głębokościach - pół kilometra, (500
m)  takich  odwiertów wokół  miasta  jest  7  i  te  rury do  dzisiaj  są.  Są  wkręcone  rury na  tych
głębokościach  i  odwierty  są  zdolne  do  badania.  Są  tylko  zaczopowane,  zakręcone  czopem
gwintowym i zostały wie pan odkręcone i przebadane. Sonda została zapuszczona. Dlaczego pan
takie mówi rzeczy nieprawdziwe, że 40 lat nie było badane. I jeszcze powiem panu jedną rzecz,
jak  się  coś  mówi  to  trzeba  się  z  tym zapoznać,  być może  trzeba  było  zwrócić  się  do  ludzi
znających się,  czy naukowców, czy innych i  by panu wytłumaczyli.  To nie jest  tak,  że wody
termalne to  są,  w tym miejscu,  w tym miejscu gdzie  chcemy budować,  tylko są  tu  na dosyć
wielkim obszarze powiatu gostynińskiego – Gostynina. Dalej panu powiem to, co pan powiedział
w telewizji to wie pan dla laików to jest nic, bo nie rozumieją, ale dla ludzi, którzy się znają to pan
się ośmieszył. Wie pan ile kosztuje odwiercenie 2,5 km. 6,5 ml., tu jest wszystko napisane, gdyby
pan się dobrze zapoznał i przeczytał Studium Pozyskiwania i Zagospodarowania Geotermi dla
Gostynina to by pan wszystko wiedział o tym, że są przebadane, wiedział by pan koszt, bo jest aż
8 wariantów kosztowych podanych dla wydobywania tej geotermii. Wszystko jest i dokument jest.
Pytam, komu mam wierzyć, komu ta rada ma wierzyć i mieszkańcy, jeżeli pod przewodnictwem
prof. dr hab. inż. Kierownika zakładu, dr inż. Wiesława Bujakowskiego, prof. Morzycki i proszę
pana jeszcze dziesięciu innych doktorów. Podpisali się, przecież chyba, jeżeli się podpisali to za to
dopowiadają. I jeżeli zrobiła to Polska Akademia Nauk to proszę mi pokazać inną wiarygodną
instytucję, która zrobi lepiej. Dlaczego pan jako radny nie zapoznaje się z dokumentami, dlaczego
pan ma tak mało wiedzy – zaciasny łeb. Co to ma znaczyć w ogóle?  Jeszcze raz ja  będę się
domagał od mieszkańców, ja zrobię panu teraz robotę. Bo ja będę to dementował, telewizja się
zobowiązała, Kurier Mazowiecki przyjechać sfilmować wszystkie dokumenty, wszystkie dowody i
podważyć to co pan mówił. Druga sprawa, co chciało się napuścić, że burmistrz ma grunty, tak
napisało  się,  że  ma  80  % gruntów,  na  których  ma  być  zlokalizowana  inwestycja,  należy do
burmistrza. Bo mi to powiedziano, wasze zresztą tam wszystkie inne dyskusje też są nagrane. A
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burmistrz ma raptem, okazało się, nawet ja sam nie wiedziałem na terenie, który jest przeznaczony
pod tą  inwestycję  niecałe  20  arów.  Uznajmy,  że  jest  to  20  arów,  które  przekaże  miastu,  we
wrześniu na sesji  wrześniowej tu mówiłem, co pan głuchy był, że ja te  20 arów nieodpłatnie
miastu przekaże. Inne grunty, które mam nie wchodzą w ogóle w proponowane miejsce. I czemu
pan to miasto, zamiast miasto rozsławiać wszędzie gdzie się da jako radny, pan ma obowiązek
taki, to czemu, to miasto pan próbuje w jakiś sposób zdołować. Poszło to na dwa województwa.
Do mnie w nocy wydzwaniali, różni koledzy burmistrzowie. Pierwszy program był w Gostyninie
„w Gostyninie  będzie uzdrowisko nie ściernisko”, a drugi program, pan spowodował taż, że dali
tytuł „w Gostyninie będzie zamiast uzdrowisko ściernisko”, śmieć taki Gostynin do którego pan
się przyczynił. Będą to oczywiście prostować, tylko nie jest takie proste sprostować jak kogoś
oplują to tylko się można wytrzeć. Po prostu pan, ja powiedziałem, panu się może to nie podobać
ja wiem pan jest w opozycji, ale niech pan się zachowuje. Niech pan publicznie nie wypowiada
rzeczy nieprawdziwych, dla pana oczywiście lepiej jest, żeby pomysł od pana wyszedł, tylko od
pana nigdy nie wyszedł, jest pan dwie kadencje i od pana żaden pomysł nie wyszedł, na robienie
coś w tym mieście, na przyszłość, żeby to miasto w przyszłości miało stabilizację i mogło żyć, z
czegoś. Tym bardziej zgodnych z kierunkami dla województwa mazowieckiego. Bo przecież w
strategii województwa mazowieckiego wpisano nas jako miasto turystyczne. I jeszcze jedna rzecz,
nie uzdrowisko – balneologia, lecznictwo wodą ma być przy okazji jako dodatkowa atrakcja tego
obiektu.  A  generalnie  przecież  chodzi  o  turystyczno-rekreacyjny obiekt  i  rozwój  turystyki  na
naszych terenach. Chcę też państwu powiedzieć, że angażują się w to osoby również, które są w
konflikcie z miastem, bez tajenia bo wprowadzają TVN i woła tam, próbują mnie tam gdzieś
wyciągnąć. W innych sprawach, co nie podoba się, że nie mogą wygrać, a pan jako radny popiera
taką  inicjatywę,  że  co,  że  burmistrz  w  sądzie  nie  zgodził  się  na  układ,  nie  zgodził  się  na
polubowne załatwienie, bo wtedy by na tym zarobili. Dzisiaj mam papiery, a może ktoś z państwa
jest zainteresowany, żeby ci wielcy doradcy pana Królikowskiego, może wam pokazać wszystkie,
całe nieruchomości, jakie posiadają jest licytacja do urzędu publiczna do rozwieszenia. Tu mam o
wszystkie, wszystko, co posiadają. To są sprawy, pan powinien bronić, pan ma obowiązek, pan nie
powinien nawet z takimi się zadawać, którzy próbują w jakiś sposób z miasta, jeszcze poprzez
różne  jakieś  działania  starać  wyciągać.  To  są  pieniądze  mieszkańców,  ja  miałem  obowiązek
bronić, dlatego nie zgodziłem się na żadną ugodę w sądzie. I z żądań siedemset tysięcy zrobiło się
dwieście tysięcy złotych,  a z budowy hali sportowej jest uchwała rady cztery siedemset, ta firma
wówczas wyliczyła, mało jeszcze bez podatku VAT, cztery siedemset bez podatku VAT, a łącznie
kosztowała hala sportowa trzy czterysta. To już jest milion trzysta. Jeżeli byśmy mieli teraz nawet
dwieście zapłacić to milion sto miasto skorzystało. Chociaż ja się dalej nie zgadzam, z kolejną
opinią biegłego, i to się znowu nie podoba, i pan ma inspiratorów w grupie, która szkodzi temu
miastu. Dziękuję bardzo.

Radny  Zbigniew  Królikowski –  szanowni  państwo,  jestem pod wrażeniem tego,  co  zostało
powiedziane. Myślę, że taka postawa pana burmistrza nie licuje w ogóle z postawą ojca miasta.
Słowa, które zostały wypowiedziane świadczą o braku kultury. Na tym skończę, więcej nie będę
dyskutował. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Ja wiem, co ja powiedziałem telewizji, szkoda, że
pan nie obejrzał. Bo nie wypowiadałem się poza jedną kwestią, zapytano mnie, dlaczego zdjęto
milion  złotych  z  budżetu.  Tylko  w  tym temacie  się  wypowiadałem,  nic  więcej.  Myślę,  żeby
oczyścić swoją osobę zdobędę nagranie, bo nie ma. Chciałbym żebyśmy jako radni obejrzeli. Ja
nie ma nic sobie do zarzucenia. Nie powiedziałem złego słowa na to miasto, wyjaśniłem tylko
przed telewizją, dlaczego zabrano z budżetu milion trzysta tysięcy. Wyjaśniłem, że trzysta tysięcy
przeznaczyliśmy na dokumentacje, a milion zostało zdjęte. I szkoda jest, że to w takiej atmosferze
się odbywa, bo uważam, że zostałem pomówiony, oczerniony w oczach radnych i uważa, że nie
zasługuje swoją działalnością na tego typu słowa. Powtarzam jeszcze raz nie robiłem nic, ani nie
powiedziałem nic, co by szkodziło miastu. Natomiast słowa, które zostały wypowiedziane są tylko
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domysłami, domysłami i szkoda, że pan burmistrz wcześniej do mnie nie podszedł i spytał się
„powiedziałeś „ lub nie. Bo uważam, stojąc tutaj w tej chwili mam czelność spojrzeć każdemu w
oczy i nie wstydzę się tego, że jestem radnym. Szkoda, że pan burmistrz nie panuje nad sobą,
kultura obowiązuje w obie strony. To, co pan zrobił jest wstrętne, ohydne ja nie zniżę się do tego
rodzaju słownictwa. Przepraszam jest zbyt bardzo zdenerwowany, żeby w tej chwili dalej mówić.
Myślę, że jeszcze  wrócimy, kiedyś do tego tematu, bo będę chciał wyjaśnić. Zostałem oczerniony,
a nie czuję się winny. Dziękuję za uwagę. 

Radny Tadeusz Gryning – ulica Bema jest naszą lokalną ulicą. Parkują tam na stałe samochody
ciężarowe – pod sklepem Biedronka. Jest bardzo dziwne, że przejeżdża tam policja powiatowa,
straż miejska, nie mówię o ukaraniu ale przynajmniej, żeby zwrócić uwagę. Jest to zagrożenie,
tym bardziej, że teraz jest zima. A druga sprawa panie burmistrzu ponieważ nie było przewidziane
dalsza budowa chodnika na Bema od Alei Popiełuszki jest do kiosku ruchu. Dobrze by było aby
dokończyć ten chodnik do końca tej ulicy. 

Burmistrz  Miasta –  będzie  ten  chodnik  na  pewno  skończony.  Odczytałem  w  swoim
sprawozdaniu, że na ul. Bema zostały podłączone kable na kamery i będzie można zlokalizować
jeżeli,  ktoś zaparkuje tam samochód. Chodzi o to, że nie ma tam znaku zakazu i  tam parkują
nieraz po kilka dni. Kamera nakręca przez 7 dni i cały czas materiał zostaje w dyskietce, będzie
można udowodnić, że stał tam ten samochód. Ja jeszcze raz powiem, panie Królikowski, pan się
nie czuje winny, ja panu jeszcze raz powiem, że pan myśli, że kiedyś był otwór i się zasypał i już
go nikt nie mógł sprawdzić. Tu trzeba trochę wiedzy. Wywiercili kiedyś głębokie studnie po parę
kilometrów i wstawili rury, bo kto by wiercił miesiącami, zbadał i zasypał rzeczywiście otwór, to
by go dzisiaj nie było, a one po prostu są. Powiem więcej, że w Polsce Mszczonów  z takiego
otworu który jest, bo to jest otwór 10 cm,  wierconych w latach 60-tych – 70-tych ciągnie geotrmie
dla potrzeb ogrzewania, dodatkowo żeby wspomagać ogrzewanie lokalne. Nie ciągną tam wielkiej
temperatury bo mają na 1500 m więc jest za płytki odwiert. Także wszystkie te otwory są czynne.
Po prostu jest, podpisali się profesorowie, mało tego każdy otwór przebadali, pokazali, jaki jest
skład chemiczny, jaka jest mineralizacja każdego otworu, przecież wszystko jest. Jakie minerały
są, w zeszłym roku z lipca to jest, czyli w maju gdzieś tam już badali, przyjeżdżali tutaj i po co
mówić taką nieprawdę. Że jest pod znakiem zapytania, bo przecież nikt nie wie, bo jak tam 40 lat
nie badane, tak to wyszło. Nikt 40-lat nie badał, to teraz? Co on tam mówi, że tam będzie jakaś
geotermia. 

Radny Andrzej Robacki – ja przepraszam, że jeszcze raz zabiorę głos, ale ponieważ sytuacja
taka jest  trudna. Ja tylko powiem żeby każdy z nas swoją refleksję na ten temat wyniósł.  Bo
dlaczego tak się stało? Proszę państwa. Wtedy, kiedy ja powiedziałem pierwszy podniosłem rękę
za nie – nie powiedziałem przeciwko geotermi, tylko powiedziałem przeciwko trybowi, w jakim
burmistrz  wniósł  tutaj  nam  uchwałę.  Nikt  z  państwa  wtedy  nie  zabrał  głosu,  mnie  wtedy
oczerniono,  że  radny Robacki  to  najgorszy,  bo nie  chce w mieście  geotermi.  Proszę  państwa
przypuszczałem, że tak się stanie, bo to tak nie może być. Burmistrz też musi wyciągnąć nauczkę,
w jaki sposób, jakim celem przygotować uchwały na poszczególne komisje.  Panie burmistrzu nie
ma, co się denerwować, pan radny Królikowski też tą refleksję z tego, po prostu to jest efekt. I
taka moja prośba na następny raz, róbmy wszystko zgodnie z trybem.  Wtedy nie będzie problemu,
nie będą się ludzie domyślać, a tak to wszystkie dokumenty byłyby na komisji zaakceptowane,
przeszłoby dalej. Dlatego ja czułem się w obowiązku o tym teraz powiedzieć żebyśmy wszyscy do
tego już w spokoju, bo to nie tylko jest wina burmistrza, czy któregoś radnego -  nas wszystkich,
bo my podnosimy rękę. 

Burmistrz Miasta – proszę państwa ja nie chcę się tu wykłócać. Ja nie mogłem inaczej zrobić, ja
musiałem to zadanie wnieść, bo gdybym nie wniósł tego zadania to bym tego dokumentu nie mógł
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znowu zamówić. Ja byłem w Krakowie, tylko wyście nie chcieli mi wierzyć, ja byłem dwukrotnie
teraz jadę znowu drugiego do Krakowa. Też również w tej sprawie, bo już tam chodzi o inne takie
sprawy bardzo ważne z tym związane. Uchwałą żeśmy wprowadzili zadanie, jak było zadanie to
mogłem dokumenty uzyskać, można było przebadać, zapuścić sondy do odwiertów, przebadać i
tak dalej. Tak przecież jak ja nie miałem środków nie mogłem, to nie jest tak w budżecie czy w
budżetówce, że na co ja sobie  chcę to mogę tylko te  zadania mogę zlecać i  te  zadania mogę
realizować, które już są do budżetu wprowadzone. To tak wygląda. To był taki początek, dzisiaj
wiemy są na to dokumenty, dowody przez najwyższe autorytety opisane i tak dalej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  fakty  są  takie,  że  wszyscy  tutaj  jesteśmy,  jednogłośnie
głosowaliśmy, to jest fakt bezsporny. Myślę, żeby nie było tak, że teraz nikt przytomny, kto ma
wydać 100 ml. zł.  nie swoje, to on się tych wątpliwości nie pozbędzie nigdy. A kiedy się ich
pozbędzie? Jak te baseny powstaną, zaczną przyjeżdżać ci ludzie. Przynajmniej ja mówię za siebie
w  tym  momencie.  Natomiast  uważam,  że  ci,  którzy  takich  wątpliwości  nie  mają  naprawdę
gratuluję.  Ale  uważam,  że  powinni  je  mieć.  I  teraz  jedyna  droga,  żeby  je  rozproszyć  to
rzeczywiście, ja też apeluję o taki szybszy i jakby głębszy dowód informacji dla nas tutaj radnych.
To tylko tyle. Być może cała ta sprawa może podziała oczyszczająco przecież chyba wszyscy
jesteśmy za tym, bo już raz byliśmy. Myślę, że już się nie cofniemy. Teraz trzeba iść do przodu,
ale idźmy do przodu w pełnym przekonaniu, z pełnym przekonaniem, z maksymalną wiedzą.

Radny Tadeusz Gryning – panie burmistrzu, przecież ja wiem, pan też wie i wszyscy tu radni, że
basen to przecież rodził się bardzo dawno, jeśli chodzi o koncepcję, będzie, nie będzie. I w końcu
jest ten basen. Ale jeszcze za burmistrza pana Robackiego były wyjazdy, żeby obejrzeć jaki ten
basen ma być. Potem ile  pan jeździł  jeszcze,  ale obsługa finansowa po prostu  trzymała tylko
finalizowanie tego. A tutaj rzeczywiście ja nie ujmuję tu nikomu, pan Królikowski i pan żeście się
zdenerwowali, ale naprawdę za bardzo szybko to poszło bez dodatkowych wszystkich informacji.
Ja powiem, że tego nie czytałem, że np. sondy są zapuszczone w te odwierty to ja dowiedziałem
się  dzisiaj.  Podejrzewam,  że  wielu  radnych  też  niewiele  więcej  wiedziało.  Mało  mieliśmy
przekazanych informacji.

Burmistrz Miasta – projekt należy rozumieć program, pomysł bo tak to się w unii nazywa. Proszę
nie mylić bo do mediów idzie, że nie ma projektu.  A ktoś nie rozumie i kojarzy to z dokumentacją
jakąś  budowlaną  czy techniczną.  Ale  jeżeli  będzie  wątpliwość  i  będzie  wątpliwość  instytucji
unijnych, mówię o tym projekcie o tym pomyśle o dowodach na to,  że jest  tu geotermia,   to
złotówki nie dostaniemy i nie wybudujemy. Tu nie może być wątpliwości,  to musi przejść przez
komisję europejską. Niektórzy pytają, i słusznie pytają, kto pyta, nie błądzi, a jak to sfinansujemy.
Ja proszę państwa mam montaż finansowy, gdzie miasto nie za wielkie pieniądze wyłoży, to jest
sprawa wykupu,  sprawa  przygotowań,  jest  cały montaż  w tej  głowie  finansowy,  możliwy do
zrealizowania. Gdyby nie to bym się nie podejmował. Po co mi takie trudne zadanie, czy nie lepiej
było o tym w ogóle mówić i sobie tu swobodnie na fotelu siedzieć. Jeździć teraz po Krakowach,
Warszawach po trzy razy w tygodniu i bóg wie gdzie. Po to, że jestem do tego przekonany, po to,
że wiem, że to jest przyszłość dla tego miasta, po to, że jeżeli tego nie zrobię to będziemy sobie
dreptali. Tak będziemy sobie budowali trochę mieszkań, może nie, nie wiadomo, co dalej. To jest
dla mnie największy wysiłek i proszę to zrozumieć. Wy sobie przyjdziecie raz na miesiąc i graj,
będziecie rozliczać burmistrza to jeszcze mu szpilę, a ja się przecież z tym borykam, na co dzień.
To nie jest tak, że ja się z wami tu spotykam i nic nie robię i sobie siedzę. Ja dalej drążę, próby
podejmuje,  patrzę  skąd  jeszcze.  Pokazały  się  środki  norweskie,  trzeba  by  jak  najszybciej
spróbować, bo one są tylko na turystykę. Ten montaż jest, ja tylko myślę żeby nie przeszkadzać i
nie przeszkadzać temu miastu, żeby temu miastu nie ujmować publicznie przez telewizję. Chwalić
to jako radny. Natomiast ująć, a najlepiej jak to jego pomysł to popsuć to wszystko i niech nas ktoś
wyprzedzi. Powtarzam jest to pierwszy obiekt w Polsce, ma duże szanse. Przecież ja nie mówię
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na 100%, że będzie. Takiej gwarancji nikt by nie dał. Ale mówię ma duże szanse. Skoro ma duże
szanse to trzeba to robić. Pierwszy obiekt w Polsce, powtarzam to jeszcze raz, ma duże szanse. 

Radny Piotr Jankowski – chciałem powiedzieć, że na pewno z każdą inwestycją związane jest
jakieś  ryzyko,  bo  z  każdą  działalnością  też.  Nie  ma  inwestycji  na  100%  pewnych.  Jak  pan
przewodniczący powiedział,  my musimy mieć to na uwadze, że decydując się na takie zadanie
wiążemy budżet miasta na ładnych parę kolejnych lat.  Nie tylko naszą kadencję teraz obecną,
następną i pewnie niejedną następną. A co jest jeszcze naszym takim tutaj złym doświadczeniem z
tego naszego tu rejonu Gostynina? No ta inwestycja na Kruku, która też miała tam być ogrzewana
geotermalnie,  studnie,  czerpanie  wody,  a   potem  las  był  podtapiany.  Już  niejednokrotnie
mówiliśmy o tym i  przykład jest  zły. Gdzieś ktoś nie dograł jakiś spraw. Nie wiem nie znam
tematu aż tak dokładnie żeby teraz ocenić. Chętnie będziemy gotowi usłyszeć informacje, jeżeli
pan burmistrz uważa za stosowne. Panie Burmistrzu nie ma, co się dziwić, że jakieś wątpliwości
mamy i będziemy je mieli. I bardzo dobrze, że mamy, bo chyba ja bym powiedział (przepraszam
chyba nikogo z państwa nie urażę), że chyba by nie miał ten żadnych wątpliwości kto w ogóle nie
myśli.  Jeżeli  ktoś  myśli  to  z  każdym wydatkiem,  z  każdą  inwestycją  są   jakieś  wątpliwości.
Podejrzewam,  że  pan  Burmistrz  ma  odrobinę  wątpliwości  czy  zapnie  to  do  końca,  to  jest
normalne. 

Burmistrz  Miasta –  moje  wątpliwości  polegają  na  tym,  czy  Unia  Europejska  nasz  projekt
przyjmie. Jeżeli przyjmie to ja myślę, że nie powinien mieć nikt wątpliwości. Takie sito, jakie jest
tam, nie ma nigdzie. 

Radny Piotr Jankowski – myślę, że te wątpliwości są i myślę, że my po to jesteśmy tutaj radą
żeby zdobywać jak najwięcej informacji w tym temacie i po kolei te wątpliwości rozwiewać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – żeby tą sprawę zamknąć. Panie burmistrzu my apelujemy o to
idźmy ramię w ramię. Chcielibyśmy, żeby pana wiedza stawała się naszą wiedzą i wtedy uważam,
że wszystkim nam będzie z tą sprawą na pewno łatwiej. 

Radny Piotr Jankowski – panie burmistrzu pan się nie dziwi wiedzy radnych, bo pan w tym
temacie jako burmistrz  piastuje to stanowisko 10 lat i na co dzień pan te problemy ma. To jest
pana zawodowe zadanie. My mamy jako radni pracę zawodową i oprócz tego sprawujemy funkcję
radnego.  Więc  z  tego  już  by wynikało,  że  ta  nasza  wiedza  zawsze  będzie  w tyle  za  panem.
Natomiast pana uważam zadnie jest takie, żeby tą wiedzę na bieżąco przekazywać i nas niejako na
nowo do tego zadania przekonywać do pokonywania tych trudności, bo pan jest codziennie z tym
tematem. Pan ma kontakty z naukowcami,  z ministerstwem z innymi burmistrzami, którzy takim
tematem czy próbowali  podejmować,  czy będą próbowali  podejmować,  czy podejmowali,  czy
zrealizowali  w jakimś  tam etapie,  jakiejś  tam części.  Więc  pana  wiedza  niejako  jest  szersza
wynikająca  chociażby  z  zawodowych  już  teraz  możliwości.  Uważam,  że  tak  jak  ja  kiedyś
powiedziałem nie ma głupich pytań radnego, po prostu radny ma prawo pytać i ma prawo żądać
odpowiedzi tutaj zarówno od pana burmistrza jak i urzędników w mieście. Bo ma prawo do tego i
ma nawet obowiązek pytać.

Burmistrz Miasta – nawet po to trzeba pytać, żeby potem w telewizji publicznej na całą Polskę
złego  słowa,  nie  mówić  i  nie  obrażać  miasta.  Chcę  powiedzieć,  że  gdybym  był  dwa  lata
burmistrzem czy trzy ja bym się tego nie podjął.  I ta moja praktyka tutaj  na tym stanowisku,
wieloletnia  powoduje  to,  że  ja  się  tak  karkołomnego,  tak  trudnego  zadania  podjąłem.  I  to
uszanujcie, ja się tego podejmuje to robię i uważam, że to zrobię. Tak wiele trudnych rzeczy się
podejmowałem i zrobiłem. Czasem nie wierzyliście w różne sprawy, może się uda 100% nie daje
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gwarancji,  ale tylko się martwię jednym, żeby nasz pomysł, nasz projekt był dobrze oceniony
przez Unię. 

Do punktu 16

Zamknięcie obrad.                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej – zamykam obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Protokołowały:
Elżbieta Cierpikowska
Małgorzata Sandecka

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej  Reder
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