
P R O T O K Ó Ł    NR  XXVIII/2005

z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 30 maja 2005
roku.

Stan Rady – 21
Obecni – 18 
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1240.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  witam  panie  i  panów  radnych  na
dzisiejszej  sesji.  Witam  naszych  gości:  panią  Krystynę  Skonieczną-Miklas  Prokuratora
Rejonowego,  pana  Jarosława  Bracha  Komendanta  Powiatowego  Policji,  pana  Romana
Kossobudzkiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  pana Waldemara
Banasiaka  Komendanta  Straży  Miejskiej  i  pana  Piotra  Leonarcika  pracownika  Komendy
Powiatowej Policji. 

Do punktu 2.

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał porządek posiedzenia.

Do porządku posiedzenia nie wnoszono propozycji zmian.

Za porządkiem opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Porządek przyjęto.

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

- Działalność  Prokuratury  Rejonowej,  Powiatowej  Komendy  Policji,  Straży
Miejskiej, 

- Funkcjonowanie programu „Bezpieczne Miasto”,
- Działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Miejskiej

Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej.
6. Organizacja „Dni Gostynina”.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na

dofinansowanie rekonstrukcji wzgórza zamkowego i jego obiektów. 
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8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  i  zasad  poboru  opłaty
targowej na terenie Gminy miasta Gostynina.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3.

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor odczytała sprawozdanie z  działalności  Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od 23 kwietnia 2005r. do 24 maja 2005r. – sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.

Radny  Arkadiusz  Górski –  w  sprawozdaniu  pani  burmistrz  czytała  o  sprzedaży  bądź
przygotowaniu  do  sprzedaży  działek.  Interesuje  mnie  działka  przy  ul.  Kowalskiej
przeznaczona pod działalność gospodarczą. Czy ona już jest sprzedana, czy przygotowana do
sprzedaży.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – ogłoszono drugi przetarg.

Radny Zbigniew Królikowski – na terenie Gorzewa, konkretnie w Kruku prowadzona jest
inwestycja. Chciałbym wiedzieć, jaka jest wartość tej inwestycji oraz czy ta inwestycja, która
zostanie  wykonana,  będzie  własnością  gminy  Gostynin  –  czy  pozostanie  na  naszej
inwentaryzacji, jest to inwestycja robiona na obcym terenie. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Urząd Miasta przygotowuje tylko dokumentację
techniczną.  Inwestycja będzie  realizowana  przez  Urząd  Gminy na  takich  zasadach  jak  są
realizowane inwestycje wodociągowe, czyli miasto Gostynin zostało potraktowane jako jeden
pojedynczy użytkownik  i  takie  zostały wydane warunki  dla  przygotowania  tego projektu.
Natomiast  inwestycja  będzie  realizowana  przez  Urząd  Gminy.  Chodzi  o  poprawę  jakości
wody dostarczanej do szpitala i naszego osiedla mieszkaniowego. 

Radny Jacek Piotrowicz – chcę kontynuować temat działki na ul. Kowalskiej. Czy to jest
działka, którą chciał kupić pan Majchrzak. Jeżeli tak to, jaka jest cena wywoławcza i czy były
prowadzone  rozmowy,  negocjacje  z  panem  Majchrzakiem,  co  do  zakupu  na  drodze
bezprzetargowej. Gdyż można liczyć tak, że za działkę dostaniemy o 20 tyś więcej, ale nie
będzie inwestycji, wielomilionowej. 

Zastępca Burmistrza Halina  Fijałkowska – cała procedura przetargowa w zasadzie  jest
rozpoczęta  od  nowa.  Przepisy  dotyczące  sprzedaży  nieruchomości  zmieniły  się  i  jeżeli
wyczerpiemy  tryb  przewidziany  ustawą,  to  znaczy  pierwszy  przetarg,  drugi  przetarg  to
możemy ogłaszać kolejne przetargi. W tej sytuacji sprzedaży działki był ogłoszony pierwszy i
drugi przetarg i były negocjacje, które też nie dały rezultatu. W związku z tym od początku
rozpoczynamy w drodze sprzedaży pierwszy przetarg. Cena wywoławcza była 200 tyś., w tej
chwili  cena jest  obniżona do 180 tyś. i  jest  ogłoszony drugi przetarg. Kolejny etap, jeżeli
będzie  taka  decyzja  pana  burmistrza  to  może  być kolejny przetarg  albo  negocjacje.  Tak
przewiduje to ustawa i rozporządzenie ministrów. 
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Do punktu 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej -  w okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęła
pisemna interpelacja.

Radny  Paweł  Kijek –  moje  pytanie  dotyczy  połączenia  ulicy  Małkowskiego  z  ulicą
Czapskiego. W zeszłym roku były sprawy związane z  wykupem, bądź przekazaniem tego
gruntu pod drogę i wiem, że to zostało już załatwione. Interesuje mnie, kiedy ta inwestycja się
rozpocznie. Druga sprawa, dlaczego szkoły samorządowe z naszego terenu miasta Gostynina
nie przyjmują uczniów spoza terenu, czyli z gminy np. Gostynin. 

Rady Arkadiusz  Górski – mam dwa zapytania związane ze spotkaniem z mieszkańcami
okręgu  wyborczego  nr  1,  odbytym  20  kwietnia,  w  którym  uczestniczył  pan  burmistrz.
Pierwsze zapytanie dotyczy mieszkańców domu przy ulicy Kościuszkowców 2. Była prośba
do pana prezesa  MTBS,  pana  Przekwasa,  żeby osuszył  żużlem  to  podwórko.  Pan  prezes
obiecał, ale słowa nie dotrzymał. Tuż przed tym spotkaniem dwie wywrotki żużlu zostały
przywiezione i informacja była taka, że zepsuła się ładowarka i dlatego do dnia 20, ten temat
nie załatwiono, ale lada moment będzie to zrobione. Dziś jest 30 maja i ten temat w dalszym
ciągu nie jest  uregulowany. Dlatego pytam, dlaczego pan prezes Przekwas nie dotrzymuje
danego słowa. Drugi temat poruszany, to ciąg pieszo jezdny wzdłuż ulicy Krośniewickiej.
Ponad  rok  temu  ten  temat  padał  na  potkaniu  z  mieszkańcami,  wtedy  pan  burmistrz
zaproponował, że dobrze by było żeby jakiś ciąg pieszo jezdny za rowem został zbudowany.
Na  ostatnim  spotkaniu  ustalono,  że  będzie  spotkanie  z  mieszkańcami,  którzy  mieszkają
wzdłuż ulicy Krośniewickiej. Moje pytanie: czy to spotkanie się odbyło, jeśli tak to, jakie są
rezultaty, a jeżeli nie to, jakie były przyczyny, że się nie odbyło. Trzeci temat dotyczy pytania
związanego z osobami, które mają chodzić na basen jako osoby niepełnosprawne i mają wstęp
nieodpłatnie. Rodzice osób niepełnosprawnych mówią, że się cieszą, że taki regulamin jest,
ale osoby, które tam pracują, które wpuszczają, komentują w sposób niezbyt miły dla uszu
rodziców.  Prosiłbym,  aby te  osoby były właściwie  przeszkolone  i  nie  dręczyły rodziców,
którzy  wchodzą  na  basen  z  dziećmi  niepełnosprawnymi.  Jeszcze  raz  podkreślam,  że  są
wdzięczni za tą decyzję natomiast, jeżeli słyszą takie komentarze to mówią, że im serce pęka. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – mam pytanie do pana dyrektora Marka Kiełczewskiego. W
związku  z  wejściem w życie  ustawy o  nowych zasadach dofinansowania  służby zdrowia
proszę o przedstawienie sytuacji, w jakiej znajdzie się ZOZ Kruk. Na ile ta ustawa pomoże
szpitalowi  gdyż  podobno  najbardziej  na  niej  skorzystają  zadłużone  szpitale.  Jakie  jest
zagrożenie,  że  będziemy  dojeżdżać  do  Płocka.  Kiedy  pracownicy  dostaną  zaległe
wynagrodzenia. To są pytania mieszkańców. 

Radny Jacek Piotrowicz – chodzi mi o przemeldowywanie osób mieszkających na osiedlu w
Kruku. Wiadomo, że oni muszą wymeldować się z miasta i zameldować w gminie. Już raz
pytałem i padła odpowiedź, że nie ma podstaw prawnych, aby gmina mogła uczestniczyć w
kosztach, oprócz przemeldowania i zmiany dowodzie. Tymczasem mieszkańcy mówią, że jest
podstawa  prawna,  która  mówi  o  tym, że  gminy mogą  uczestniczyć  w kosztach,  a  nawet
powinny uczestniczyć przy wymianie innych dokumentów, których jest  większość.  Jest  to
decyzja administracyjna samorządowa i  niezależna od mieszkańców, czyli oni nie powinni
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ponosić kosztów. Chciałbym poznać właśnie tą podstawę prawną, która mówi, że gmina nie
może refundować tych kosztów. 

Do punktu 5

Bezpieczeństwo publiczne:

 Działalność Prokuratury Rejonowej.

Prokurator  Rejonowy  Krystyna  Skonieczna  –  Miklas –  Prokuratura  Rejonowa  w
Gostyninie działa w 5 osobowym składzie prokuratorskim, z tym, że przez pół roku w roku
ub.  w  4  osobowym  składzie  pracowano,  ponieważ  jeden  z  prokuratorów  odszedł  z  tej
jednostki.  Od  stycznia  2005  roku  skład  został  uzupełniony  i  zapewniliśmy  asesora.
Prokuratura Rejonowa w Gostyninie pracuje w działalności  karnej,  a także w działalności
poza  karnej.  Podsumowując  ubiegły  rok  i  rok  2003  to  przestępczość  utrzymuje  się  na
podobnym  poziomie,  bowiem  statystycznie  w  2003  roku  wpłynęło  do  nas  1781  spraw,
natomiast  w  2004  roku  1807  spraw.  Sprawy  te  zostały  zakończone  aktem  oskarżenia  i
oskarżyliśmy w 2003 roku 1016 osób, natomiast w 2004 roku 1103 osoby. Jeżeli chodzi o
skazanych przez sąd to w roku 2003 zostało skazanych 710 oskarżonych natomiast w 2004
roku 944. W 2003r. było tymczasowo aresztowanych 62 osoby, natomiast w 2004r. 44 osoby.
W roku obecnym mamy porównanie od stycznia do maja bieżącego roku i tak wpłynęło 662
sprawy, tymczasowo zostało aresztowanych 7 osób. Jeżeli chodzi o wykrywalność to jest ona
wysoka,  a  także  cieszymy się  wysoką  efektywnością  spraw.  Objawia  się  to  w  tym,  że
porównujemy sprawy, które zostały załatwione do zakończonych aktem oskarżenia. I tutaj lata
porównywalne 2003r. i 2004r., w roku 2003 efektywność działania prokuratury wynosiła 42%
i w 2004r.  43%. Jeżeli  chodzi  o drugą stronę działalności  poza karną, bierzemy udział  w
posiedzeniach sądu rodzinnego i są to sprawy dotyczące takich dziedzin jak: posiedzenie o
leczenie  odwykowe,  o  zaprzeczenie  ojcostwa,  o  ubezwłasnowolnienie,  o  zniesienie
wspólności majątkowej, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie
przez  cudzoziemców,  występowania  opiekuńcze,  a  także  dochodzenie  odszkodowania  i
zadośćuczynienia  osób  pokrzywdzonych.  W  2003r.  razem  nasz  udział  wynosił  w  108
postępowaniach,  w  2004r.  uczestniczyliśmy  114  postępowaniach,  o  leczenie  odwykowe
zostało skierowanych 54 wnioski w r. 2003 i w 2004r. 43 wnioski, o zaprzeczenie ojcostwa w
2003 r. 9 wniosków, natomiast w 2004 roku 15 wniosków, o ubezwłasnowolnienie 3 wnioski
w 2003r. i w 2004r. 1 wniosek, o zniesienie wspólności majątkowej w 2003r. 18 wniosków i
2004r. 10. pozbawienie władzy rodzicielskiej 9 wniosków w 2003r. i w 2004 r. 40 wniosków.
W  roku  2003  w  jednej  sprawie  wystąpiliśmy  postępowanie  o  przysposobienie  przez
cudzoziemców, w 2004r. takich postępowań nie było. Również oprócz tych działań w sferze
rodzinnej także występujemy w posiedzeniach w sprawach postępowania administracyjnego,
tutaj dużo zostało zakwestionowanych decyzji administracyjnych i porównując statycznie rok
2003 postępowań administracyjnych było 9 i w 2004r. 16. Natomiast w okresie od 1 stycznia
do  maja  2005r.  tych  postępowań  wszczęto  11.  Również  czuwamy  nad  wykonywaniem
wyroków poprzez udział w postępowaniu wykonawczym dotyczy to posiedzeń o odroczenia
kar  pozbawienia  wolności,  zawieszenia  kary  pozbawienia  wolności,  wykonania  kary
pozbawienia  wolności.  Udział  tutaj  jest  aktywny i  pilnujemy,  aby sądy wykonywały tutaj
prawidłowo  i  skutecznie  te  wyroki.  Wyniki  Prokuratury Rejonowej  są  dobre.  W  okręgu
Płockim, działania jednostek, nasza Prokuratura Rejonowa w Gostyninie od końca 2004r. do
dnia dzisiejszego utrzymuje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie działania w
naszej  sferze  i  w  sferze  postępowań  karnych  a  także  dotyczących  spraw  rodzinnych  i
administracyjnych. 
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 Działalność Powiatowej Komendy Policji
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Komendant  Powiatowej  Komendy  Policji  w  Gostyninie  Jarosław  Brach  – wyniki
działalności Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie za 2004r. przekazaliśmy na ręce pana
przewodniczącego dla Rady Miejskiej w styczniu br. mam nadzieję, że te wyniki są doskonale
znane. Chciałbym się skupić na najgłówniejszych elementach. W 2004r. na terenie naszego
powiatu  stwierdziliśmy  ogółem  1283  przestępstwa,  kryminalnych  stwierdziliśmy  813.
Zarówno dynamika ogólnych przestępstw jak i przestępstw stwierdzonych jest mniejsza niż
ta,  która  była w porównaniu  do 2003 roku i  wypada na korzyść,  mniej  było przestępstw
stwierdzonych i przestępczości kryminalnej. Wykrywalność w 2004r. wyniosła 74,9 % i jest
wyższa od 2003r. o 1/10 procenta. W przypadku przestępstw kryminalnych wyniosła 61,3 % i
była niższa o 4,5% w porównaniu z rokiem 2003. Bardzo dobrą w naszej ocenie możemy
podać  wykrywalność  w  kategoriach  kradzieży  rzeczy cudzej,  która  wyniosła  51,6%  oraz
kradzieży  z  włamaniem  40,7%.  Te  poziomy  wykrywalności  uzyskane  przez  policjantów
Komendy  Powiatowej  plasują  nas  w  czołówce  komend  powiatowych  województwa
mazowieckiego.  Jeśli  chodzi  o  zagrożenie  na  terenie  miasta,  to  gro przestępstw  zarówno
kryminalnych  jak  i  wykroczeń  jest  odnotowywanych  na  terenie  miasta.  W  przypadku
przestępstw  wynosi  59%  wszystkich  przestępstw,  jakie  odnotowujemy  na  terenie  całego
powiatu.  Jeśli  chodzi  o  nasze  miasto  to  odnotowaliśmy łącznie  757  przestępstw,  474  to
przestępstwa kryminalne, głównie to są przestępstwa przeciwko mieniu, włamania, kradzieże,
przestępstwa  kradzieży  samochodów.  Układ  terytorialny  na  podstawie  naszych  analiz
możemy stwierdzić, że nie ma praktycznie miejsca, które jest najbardziej zagrożone na terenie
miasta. Dochodzą tu pewne specyficzne sytuacje, chociażby dyskoteki, imprezy o charakterze
lokalnym, gdzie wówczas możemy odnotowywać, że spodziewamy się większego zagrożenia
przestępczością  czy  też  wykroczeniami  i  w  tych  miejscach  staramy  się  lokować  służby.
Natomiast wybitnie zagrożonego miejsca nie ma gdzie dochodzi do przestępstw. Na pewno
bardzo pozytywnie my jako policjanci oceniamy monitoring, który powstał na terenie miasta.
Te  kamery  w  znaczący  sposób  ułatwiły  zarówno  nam,  jaki  panom  ze  Straży  Miejskiej
działanie, a z drugiej strony działają bardzo profilaktycznie i powodują, że tam nie dochodzi
do przestępstw.  Kolejna  sprawa to  ogólny charakter  przestępczości,  jaki  zaistniał  w 2004
roku.  Nie  mieliśmy na  terenie  powiatu  czy  też  miasta  spraw  o  wybitnie  bulwersującym
charakterze. Sprawy napadu, jakie miały miejsce na ul. Kowalskiej dotyczy to obrębu miasta
gdzie została zatrzymana grupa 5 osobowa z Kutna, sprawcy praktycznie wszyscy (oprócz
jednego, który się ukrywa) są już w areszcie i są podejrzani m.in. o zabójstwo. Przypomnę, że
dwie osoby w trakcie tych napadów poniosły śmierć na skutek uduszenia, natomiast w trzech
przypadkach  były  to  napady  rabunkowe  z  użyciem  niebezpiecznego  narzędzia.  Kolejna
sprawa, ustaliliśmy w ubiegłym roku 17 latka, w zasadzie to był głupi żart jak się okazało,
mieszkańca  Luszyna,  który  wydzwaniał  z  telefonu  komórkowego  do  panów  ze  straży
pożarnej,  do pogotowia  ratunkowego,  blokując  dość skutecznie  te  numery telefonów. Jak
później ustaliliśmy, to kilkadziesiąt razy dziennie był w stanie wybierać numery telefonów do
straży pożarnej czy też pogotowia. Po ustaleniu powiedział, że nie wie, czemu to robił traktuje
to jako głupi żart. Z takich poważniejszych przestępstw mogę przytoczyć napad rabunkowy,
który miał miejsce w maju ubiegłego roku na ulicy Płockiej. Dwóch mężczyzn nietrzeźwych,
17- latek i 40- latek weszli do sklepu i usiłowali przy użyciu noża zastraszyć sprzedawczynie,
chcieli skraść jej pieniądze, sprzedawczyni wybiegła i wzywała pomocy, jedna z mieszkanek
bloku  zauważyła  ten  fakt  i  powiadomiła  nas,  sprawcy  zostali  zatrzymani.  Posłużę  się
przykładem  kradzieży  samochodu,  zdarzenie  to  miało  miejsce  w  sierpniu  2004  roku,
właściciel – obywatel Niemiec zgłosił nam kradzież samochodu osobowego o wartości 60 tyś
zł. jak się później okazało samochód został przez niego schowany , natomiast zgłosił pojazd
ponieważ  chciał  zyskać  odszkodowanie  z  firmy  ubezpieczeniowej.  W  wyniku  działań
policjantów z Gostynina samochód został odzyskany w zasadzie przekazany ponownie jemu,
natomiast  on  będzie  ponosił  konsekwencje  fałszywego  zawiadomienia  i  ewentualnie
wyłudzenia odszkodowania. Dość duże znaczenie ma działalność służb prewencyjnych, która
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praktycznie  odpowiada za  bezpieczeństwo na terenie  miasta  i  powiatu.  W ubiegłym roku
sporządziliśmy 307 wniosków o ukaranie, 751 zostało nałożonych mandatów karnych, 257
sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. Generalnie w ramach tych wykroczeń
udzieliliśmy 18521 pouczeń. Tutaj pragnę zwrócić uwagę radzie na proporcje, jeżeli chodzi o
pouczenia  i  postępowania,  które  kończą  się  mandatem  bądź  skierowaniem  wniosku  do
kolegium.  Generalnie  zdecydowana  większość  ujawnianych  wykroczeń  przez  policjantów
kończy się na pouczeniu sprawcy. Sądzę, że ten trend, który jest utrzymywany jest słuszny,
ponieważ  powinniśmy  napiętnować  tylko  te  najbardziej  niebezpieczne,  najbardziej
bulwersujące wykroczenia. Wnioski,  które skierowaliśmy do sądu były głównie przeciwko
porządkowi  i  spokojowi  publicznemu,  takich  wniosków  skierowaliśmy  48,  obyczajności
publicznej 26, przeciwko mieniu 104, przeciwko ustawom o wychowaniu w trzeźwości 24.
Jeżeli  chodzi o mandaty karne,  które zostały nałożone w ubiegłym roku 114 – mandatów
karnych zostało nałożonych za naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i tu głównie
dotyczy to osób, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym. Zostało nałożonych 88
mandatów karnych za naruszenie przepisów przeciwko obyczajności publicznej. Chciałbym
również podziękować panom ze Straży Miejskiej za współpracę, którą realizujemy podczas
pełnienia służb wspólnie ze strażnikami miejskimi. Oprócz tych służb, które są pełnione w
ramach codziennych naszych zadań są realizowane zadania dotyczące zabezpieczania różnego
rodzaju  imprez,  które  się  odbywają  na  terenie  miasta  Gostynina.  Kolejną  sprawą  to  są
działania profilaktyczne, które podejmują policjanci. W lutym ubiegłego roku pod patronatem
pana  burmistrza  i  przy  współpracy harcerzy „Drost”  rozpoczęliśmy kolejną  edycję  kursu
samoobrony dla kobiet w ramach prowadzonych działań „Bądź bezpieczna”. W roku 2004 i
tutaj należą się podziękowania dla pana burmistrza, udało nam się pozyskać środki finansowe
m.in. na dodatkowe służby płatne dla policji oraz dodatkowo pan burmistrz sfinansował nam
aparat cyfrowy, komputer, kamizelki, oraz został sfinansowany zakup psa do wyszukiwania
narkotyków.  W 2004  roku  na  drogach miasta  Gostynina  i  powiatu  zaistniało  ogółem 38
wypadków drogowych,  śmiertelnych 14.  Odnotowaliśmy 400  kolizji  drogowych -  nie  ma
obowiązku,  aby zgłaszać  wszystkie  kolizje  drogowe.  Zwracałem się  do pana burmistrza  i
propozycję przedkładam radzie, czy ewentualnie nie dokonać zakupu fotoradaru, który można
by ustawiać w różnych miejscach miasta. Zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  2003  roku  uprawnienia  takie  dotyczące  kontroli
fotoradarów może przejąć Straż Miejska i wówczas ewentualne pieniądze z mandatów, które
wpływałyby od kierowców zasilałby konto Urzędu Miasta. W przypadku, kiedy z fotoradaru
korzysta policja pieniądze trafiają do Urzędu Wojewódzkiego.

Radny  Jacek  Piotrowicz –  mam  pytanie  w  kwestii  monitoringu,  który  jest  dobrze
wykorzystywany, ale w godzinach pracy. Chodzi mi o godziny nocne, czyli bardziej narażone
na jakieś ekscesy i przestępczość, kiedy nikt bezpośrednio nie kontroluje. W jaki sposób w
godzinach  nocnych  można  przez  cały  czas  monitorować  miasto.  Jeżeli  to  jest  kwestia
pieniędzy to, w jakiej wysokości oraz czy były przymiarki,  aby monitornig był na policji.
Drugie pytanie, jakie są koszty zakupu fotoradaru. 

Komendant Straży Miejskiej Waldemar Banasiak – sprawa monitoringu wygląda w ten
sposób, że na dzień dzisiejszy kontrola nad monitoringiem sprawowana jest praktycznie cały
czas, do godziny 4 rano jest osoba, która obsługuje ten monitoring. Korzystamy w tej chwili z
pomocy stażystów, którzy są zatrudnieni w Straży Miejskiej  i program monitorowania jest
śledzony.  Jest  numer  wewnętrzny  wprowadzony  w  telefonie  za  pomocą,  którego  osoba
obsługująca stanowisko monmitoringu może się kontaktować z dyżurnym KPP. Osoba ta jest
przeszkolona i jeżeli zauważy, że coś się dzieje ma obowiązek taki zgłaszania natychmiast
dyżurnemu KPP. Ostatnio mieliśmy taką sytuację gdzie 4 osobowa grupa młodzieży zrobiła
sobie  rajd  po  Gostyninie,  niszcząc  śmietniczki,  reklamy,  zostało  to  zauważone,
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zarejestrowane i na następny dzień zostali wszyscy ujęci i przekazani policji. Jeśli chodzi o
fotoradar  to  uczestniczyłem w  takiej  prezentacji  fotoradaru  w  Płocku.  Prezentowany był
fotoradar  kontenerowy,  którego  sprzedażą  zajmuje  się  firma  z  Krakowa.  Jest  to  takie
urządzenie, jeżeli chodzi o montaż, o korzystanie z tego jest bardzo praktyczne urządzenie,
poniewż cały zespół jest zamontowany na sztywno, cały rejestrator, antena mieści się to w
jednym kontenerze.  Obsługą tego urządzenia może zając się jedna osoba. Robiliśmy takie
doświadczenie  w  terenie,  w  Płocku  pojechaliśmy  na  ulicę  Jachowicza  gdzie  jest  duże
natężenie ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km/h w ciągu pół godziny (fotoradar ustawia
się tak, jeżeli ograniczenie jest do 50km/h to są rejestrowane samochody te, które przekroczą
prędkość  o  20  km/h),  w  ciągu  pół  godziny  zrobiliśmy  60  zdjęć  samochodów,  które
przekroczyły prędkość 70 km/h. Koszt takiego fotoradaru, ten, który był prezentowany, około
200 tyś. złotych. Zrobienie samego zdjęcia to nie jest problem, problemem jest obrobienie
tych zdjęć  komputerowo,  wysłanie  i  wyegzekwowanie  grzywny od  osób,  które  popełniły
wykroczenia. Ściągalność mandatów jest dobra, jeżeli kształtuje się w graniach 80%. 

Radny  Andrzej  Robacki –  moje  pytanie  dotyczy  kosztu  zakupu  fotoradaru.  Czy  była
prowadzona symulacja, po ilu dniach zwróci się zakup takiego fotoradaru. 

Komendant Straży Miejskiej – nie należy tego rozpatrywać pod kątem zarobku dla gminy,
ponieważ, nie o to chodzi abyśmy karli naszych mieszkańców, chodzi przede wszystkim o
zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. Pod tym kątem powinno to być rozpatrywane.
Jeżeli państwo radni byliby zainteresowani obejrzeniem funkcjonowania takiego sprzętu to ja
mam kontakt z firmą, która zajmuje się sprzedaż tych fotoradarów i mogę zaprosić tą firmę,
aby bezpośrednio obejrzeć jak takie urządzenie działa. 

Radny Włodzimierz Stefaniak – w sprawozdaniu pan komendant policji powiedział, że były
podane do sądu 24 wnioski o łamaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Czy to chodzi o
ukaranie punktu sprzedaży gdzie nieletniemu sprzedano alkohol.

Komendant Policji Jarosław Brach – były 24 wnioski skierowane do sądu dla nieletnich. Na
pewno część dotyczyła sytuacji gdzie sprzedawcy sprzedawali alkohol nieletnim. 

Radny Włodzimierz  Stefaniak –  ja  reprezentuje  środowisko  handlowców gostynińskich.
Otrzymuję sygnały od gostynińskich handlowców, że dochodzenie w tej sprawie policja robi
pochopnie. Tutaj daje się wiarę młodzieży pijanej gdzie się łapie ją na mieście i wypytuje
gdzie kupiła alkohol. Nie daje się szansy obrony tym handlowcom, mają się bronić w sądzie
albo proponuje się poddanie karze. Ludzie, częstokroć niewinni nie potrafią się bronić i robi
się z nich przestępców. Mam prośbę, aby dochodzeniowcy bardziej przyłożyli się do tej pracy
i wysłuchali jednej i drugiej strony. 

Prokurator Rejonowy Krystyna Skonieczna – Miklas – to nie jest tak, że postępowanie
kończy  się  bez  dowodu,  albo  daje  wiarę  jednej  stronie.  Każda  sprawa  tego  typu  jest
kontrolowana przez prokuraturę. Postępowanie idzie w tym kierunku, że rzeczywiście należy
ustalić wersję, nie tylko skarżyć to, co mówi osoba podejrzewana, ale także wiarygodność
tych  nieletnich.  Przesłuchuje  się  innych  świadków  i  dopiero  jak  są  dowody kieruje  akt
oskarżenia  do  sądu.  Takie  sprawy  badane  są  wnikliwie.  Dowody  są  wszechstronnie
przeprowadzone.  Jeżeli  chodzi  o  zadzwonienie  do  prokuratora  to  art.  387  dobrowolne
poddanie  się  karze  jest  obowiązkowe.  Policja  ma  nakaz,  żeby  przy  każdej  sprawie
kontaktować się  z  prokuratorem i  to  jest  normalna  procedura.  Ma to  odzwierciedlenie  w
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protokole i  prokurator ustala karę. Policja ma obowiązek pouczać, jeżeli  osoba nie będzie
chciała się poddać karze i odmówi to ta odmowa jest wpisywana do protokołu. 

Radny Arkadiusz Górski – chcę pogratulować pani prokurator wyników. Mam prośbę do
pana komendanta. Najpierw chcę podziękować za delegowanie dzielnicowego na spotkanie z
mieszkańcami, z radnym z burmistrzem. Prośba jest taka, aby zawsze był obecny policjant na
tym spotkaniu. Również dobre są inicjatywy dni otwartej komendy, spotkania młodzieży i
dzieci z policjantem na motocyklu oraz omawiane przepisów ruchu drogowego. Podkreślam
dobrą współpracę z policją.

 Działalność Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej Waldemar Banasiak – odczytał sprawozdanie z działalności
Straży Miejskiej w Gostyninie – materiał stanowi załącznik do protokołu.

Radny  Zbigniew  Królikowski –  sprawozdnie  Straży  Miejskiej  zawiera  informacje  pod
kątem kradzieży drewna. Jakie są efekty tych kontroli. Ja wędrując po gostynińskich lasach z
przerzeniem widzę jak one wyglądają. Drzewa cięte są na wysokości metra, pozyskiwanie
drewna  w  ten  sposób  przez  ludzi  jest  bezkarne.  Kiedy przechodzę  obok  stajenek  widzę
wycięte drewno. Chcę zapytać również,  jaki  jest  efekt  kontroli  prawidłowości parkowania
pojzadów  na  terenie  miasta.  Na  naszych  osiedlach  pojazdy  stoja  na  uliczkach  blokując
przejazd, natomiast zatoczki stoją puste. Czy te 400 przypadków wydania pouczeń ma jakiś
wpływ na to czy też nie. Mam prośbę do Urzędu Miasta do pani burmistrz – Straż Miejska
zajmuje się zapewnieniem frontu robót oraz kontrolą prac wykonywanych przez pracowników
czynności porządkowych, czy to Straż Miejska powinna robić? Pozostawmy Straż Miejską do
tych funkcji, do których została powołana. Widzę, że nie wszystko jest zrobione zgodnie z
ustawą o strażach miejskich, a przyporządkowanie tych zajęć kłóci się z tymi obowiązkami,
które powinni wykonywać. 

Komendant SM Waldemar Banasiak – jeżeli, chodzi o kradzieże drewna, przyznam, że nie
jest łatwą rzeczą ustalenie sprawcy kradzieży, ponieważ zazwyczaj jest tak, że te kradzieże
dokonywane są w godzinach nocnych. Najczęściej jest tak, że to złodziej pilnuje strażnika. Są
przypadki,  że  udało  nam  się  ustalić  sprawcę  kradzieży  drewna  przy  ul.  Targowej  i
rzeczywiście  było  ono  wycinane  na  wysokości  1  metra.  Okazało  się,  że  sprawcą  jest
siedemdziesięciokilkuletni mieszkaniec domu przy ul. Kościuszki i skończyło się na tym, że
załatwiliśmy  temu  panu  pomoc  w  MOPSie.  Trudno  wyciągnąć  od  takiego  człowieka
konsekwencje,  jeżeli  jego źródłem utrzymania była emerytura w wysokości  400 zł.  To są
przypadki gdzie do takiego postępowania zmusza ludzi sytuacja, a nie chęć, jakiego zysku czy
wzbogacenia. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawę parkowania – Gostynin jest takim miastem,
w  którym  tych  parkingów,  może  trochę  przybywa.  Pan  prezes  spółdzielni  ostatnio  na
spotkaniu „Bezpieczne Miasto” mówił, że spółdzielnia wiele czyni w tym kierunku, aby te
miejsca  parkingowe  zwiększyć.  W  mieście  tych  parkingów  nie  przybywa  dużo,  a
samochodów  przybywa  w  zastraszającym  tempie.  Gdybyśmy  chcieli  wyegzekwować
prawidłowość parkowania tych pojazdów praktycznie musiałbym cztery osoby postawić na
samym Placu  Wolności,  które  by  na  okrągło  nic  nie  robiły  tylko  dawałyby wezwania  i
obsługiwały osoby zgłaszające się do Straży Miejskiej. Najpierw trzeba stworzyć możliwości
parkingowe,  a  później  z  całą  surowością  można  karć osoby, które  łamią  te  przepisy.  My
sprowadzamy się w swych działaniach do tego, że pouczamy czy karzemy kierowców, którzy
parkując  samochody  w  sposób  ewidentny  blokują,  utrudniają  ruch  lub  powodują  inne
zagrożenia w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o kontrolę robót pracowników interwencyjnych,
ja powiedziałem, że Straż Miejska między innymi zajmuje się też tym problem, ponieważ z
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pośród tych pracowników wyznaczeni  są tzw.  koordynatorzy tych robót,  którzy w sposób
bieżący  kontrolują  postępowanie  pracowników,  natomiast  my  współdziałamy  z  tym
pracownikami z  tego względu,  że Strażnicy Miejscy chodzą kontrolują posesje,  jeżdżą  na
interwencje. Strażnicy widzą takie miejsca, do których ludzie rzadko docierają i są w stanie
przekazać tym koordynatorom prace, które należy wykonać. Ta współpraca pod tym kątem się
odbywa. 

Radny Arkadiusz  Górski –  w sprawozdaniu  jest  zapis,  że  przynajmniej  raz  w tygodniu
kontrolowano tereny przyległe i wysypisko odpadów komunalnych w Nagodowie. Proszę o
poinformowanie,  na czym polega kontrola pana służb i  od kiedy jest  realizowana. Muszę
stwierdzić, że od tamtego czasu mam niej telefonów z prośbą o interwencję w tym temacie.

Komendant  Straży  Miejskiej  Waldemar  Banasiak –  kontrole  te  prowadzone  są  od
początku tego roku. Taka sytuacja wymogła wprowadzenie tych kontroli, ponieważ mieliśmy
pisemne zgłoszenie do Straży Miejskiej od koła PTTK. Te kontrole nasiliły się w związku z
tym  właśnie  zgłoszeniem.  Wezwałem  kierownika  składowisk  odpadów  komunalnych  i
odbyłem rozmowę oraz skontrolowaliśmy teren całego wysypiska. W wyniku prowadzonych
rozmów  i  czynności  pani  kierownik  została  ukarana  mandatem  w  wysokości  400  zł.  za
bałagan  wokół  wysypiska.  Został  również  zobowiązana  do  tego,  aby przykładać  większe
starania, aby to wysypisko zostało utrzymane w należytym porządku. Nasze kontrole polegają
na tym, że przynajmniej raz w tygodniu patrol przejeżdża wokół tego wysypiska i obserwuje
czy nie dochodzi do takich przypadków że śmieci mogą być wywiezione gdzieś na zewnątrz
ogrodzenia.  

 Funkcjonowanie programu „Bezpieczne Miasto”.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor odczytała informację na temat funkcjonowania
Programu Bezpieczne Miasto – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do odczytanej informacji nie zgłaszano uwag i pytań.

 Działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Roman Kossobudzki –
chciałbym przydstawić  pństwu  sytuację  związaną  z  ochrona  przeciwpożarową  na  terenie
miasta Gostynina za ubiegły rok i skoncentrować się na najważniejszych stronach materiału,
jaki państwo otrzymaliście. Jeśli chodzi o miasto Gostynin to najważniejszymi i najbardziej
zagrożonymi miejscami dotyczącymi mieszkańców i mienia są testy związane z pożarami w
zwartej zabudowie mieszkaniowej miasta. Tereny utrzymują się w naszym mieście i jeszcze
jest ich dość dużo, dotyczy to głównie Placu Wolności, ulicy 3 Maja, Kościuszki, Jana Pawła
II, czyli centrum miasta tam gdzie występuje duża ilość budynków o konstrukcji drewnianej,
zabytkowej. Tego typu pożary w latach minionych miały miejsce i były niebezpieczne, jeżeli
chodzi o zdrowie, życie i straty materialne mieszkańców Gostynina. Kolejnym potencjalnym
zagrożeniem  jest  przewóz  materiałów  niebezpiecznych  zarówno  przejazd  drogowy  jak  i
kolejowy.  Gostynin  stanowi  trasę  tranzytową  dla  materiałów  niebezpiecznych,
produkowanych w Orlenie. Gdyby wydarzyła się katastrofa czy też awaria na terenie miasta
lub jego okolicy na obszarze zagrożonym znalazłaby się bardzo duża ilość mieszkańców i
podjęcie działań związanych z tym zagrożeniem musiałoby być bardzo szybkie, żeby uniknąć
strat.  Kolejnym zagrożeniem na terenie  miasta  jest  scieć gazowa.  Było kilka przypadków
nieszczelności przewodów gazowych funkcjonujących na terenie miasta. Były to przypadki
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nie groźne w skutkach. Do najważniejszych zagrożeń na terenie miasta można zaliczyć utratą
statyki  budowli  budynków  spowodowana  różnymi  konsekwencjami  m.in.  może  być  to
spowodowane  wybuchami  butli  propan-butan,  jak  również  starzeniem  się  materiałów
budowlanych,  z  których dany obiekt  został  wykonany.  Zadania  i  struktura  organizacyjna
Straży Pożarnej  zajmuje  się  bardzo  szerokim wachlarzem zadań,  począwszy od  pożarów
poprzez  ratownictwo  chemiczne,  ekologiczne,  wodne,  techniczne,  ratownictwo
przedmedyczne  -  w  tej  gamie  zadań  działamy  w  zakresie  interwencyjnym,  jaki  i
prewencyjnym. W komendzie są 43 etaty funkcjonariuszy, posiadamy dużą grupę młodych
ludzi, którzy zostali zatrudnieni w ciągu ostatnich 4 lat jest to 1/3 stanu jednostki ratowniczo
gaśniczej, czyli są to ludzie, którzy nabywają doświadczenie zawodowe, są wysyłani na różne
kursy dokształcające i uzyskują dodatkowe uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu.
Przedstawię trochę statystyki za 2004 w działalność operacyjno technicznej. Na terenie całego
powiatu gostynińskiego odnotowano 627 zdarzeń. W tych zdarzeniach pożarów było 195,
miejscowych zagrożeń 423 i alarmów fałszywych 9. Z tej statystyki wynika, że rok ubiegły i
większość lat poprzednich charakteryzuje się dużą ilością miejscowych zagrożeń, dotyczy to
wypadków  komunikacyjnych,  usuwanie  wiatrołomów  z  dróg,  likwidacja  gniazd  owadów
niebezpiecznych,  wszelkiego  typu  ratownictwo  przedmedyczne  i  pozostałe  elementy  nie
związane  z  pożarami.  Największy  wzrost  w  stosunku  do  roku  2003  w  roku  ubiegłym
odnotowano wzrost miejscowych zagrożeń, który wyniósł 47%. Za rok 2004 na terenie miasta
Gostynin odnotowano ogółem 219 zdarzeń, czyli z 627 na 219 zdarzeń, z czego pożarów było
68, miejscowych zagrożeń 143 i alarmów fałszywych 8. Ilość tych zdarzeń w poszczególnych
latach  minionych  na  terenie  miasta  jest  jak  gdyby unormowana  i  waha  się,  co  roku  w
granicach  210  –  240  i  one  stanowią  dość  wysoki  procent  ogółu  interwencji  komendy
powiatowej i jednostek OSP na terenie całego powiatu. Mieści się to w granicach od 30%-
40% całej ilości zdarzeń na terenie powiatu. W likwidacji tych zdarzeń wspiera nas bardzo
aktywnie OSP z Gostynina i to współdziałanie jest bardzo owocne, szczególnie korzystanie
przy pożarach zabudowy miejskiej oraz przy pożarach głownie wypalaniu nieużytków, traw
na terenie Gostynina. Wyposażenie techniczne komendy to sprzęt pożarniczy, samochody i
urządzenia  w  zakresie  niezbędnym  do  podjęcia  podstawowych  działań.  Nie  mamy
wyposażenia  specjalistycznego  np.  do  ratownictwa  chemicznego,  ponieważ  koszt  zakupu
samochodu do takiego ratownictwa waha się w granicach około 1 ml. zł. Ponadto istnieją też
takie  struktury  organizacyjne  jak  obwody  operacyjne  komendanta  wojewódzkiego  i
komendanta  głównego,  które  poprzez  wojewódzkie  stanowisko  kierowania  możemy
dysponować  oddziałem,  czyli  prosić  o  wszelką  pomoc  sprzętową  z  terenu  całego
województwa lub kraju i za tego typu działania nikt nie ponosi kosztów finansowych, jest to
wkalkulowane w koszty działalności Państwowej Straży Pożarnej. Najważniejszym sprzętem
są  samochody  gaśnicze  albo  ratowniczo-gaśnicze.  Tego  typu  samochodów  mamy  w
komendzie  3,  dwa  z  tych  samochodów  już  dawno  utraciły  okres  używalności  w  sensie
użytkowania przez ilość lat,  ponieważ 10 lat  jest  to maksimum użytkowania takiego typu
samochodu, natomiast one mają 14 i 16 lat. W roku ubiegłym i bieżącym podejmowaliśmy
szereg starań o pozyskanie środków finansowych na zakup nowego samochodu gaśniczego,
ciężkiego,  którego  koszt  waha  się  (bez  sprzętu)  600  –  650  tyś.  zł.  i  na  chwilę  obecną
rozpoczniemy przetarg na zakup takiego samochodu ze środków Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej i ze środków Starostwa Gostynińskiego. Mamy nadzieję, że do
końca trzeciego kwartału taki samochód pojawi się w naszej komendzie. Wsłuchiwałem się w
relację pani burmistrz odnośnie wspierania naszych kolegów z Komendy Powiatowej Policji i
jeżeli  państwo  pozwolicie  to  chciałem  zasygnalizować  kwestię  taką,  że  wystąpimy  i
rozpoczniemy  rozmowy  z  samorządami  gminnymi  powiatu  gostynińskiego  z  prośbą  o
dofinansowanie  w  roku  przyszłym  lub  ewentualnie  zakupu  jednego  takiego  samochodu
operacyjno-dowódczego. 50% wartości tego samochodu, czyli ok. 25 tyś zł. mamy obiecane,
że  jeżeli  uzbieramy  połowę  środków  to  drugą  połowę  dołoży  Komenda  Wojewódzka
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Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Znając realia budżetowe byśmy chcieli poprosić
również miasto Gostynin o to,  aby w roku przyszłym w miarę możliwości  wsparło nas w
zakupie tego samochodu.  Chciałem zasygnalizować na quorum rady, że  takowe rozmowy
będą podjęte i prosić również o uchwalenie tego na sesji tegorocznej, jeżeli chodzi o budżet
przyszłoroczny. Prowadzimy szereg działań prewencyjnych, od których zależy bardzo dużo,
ponieważ kto dobrze działa w prewencji to ma niej pracy interwencyjnej. Komenda zajmuje
się  kontrolą  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  również  na  terenie  miasta  Gostynina
koncentrując się na obiektach gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, czyli
obiekty  szpitalne,  domy  pomocy  społecznej  na  terenie  powiatu,  obiekty  zamieszkania
zbiorowego.  Otrzymujemy  też  informację  od  mieszkańców  Gostynina,  którzy  w
indywidualnych sprawach kierują do nas prośbę o interwencję w mieszkaniach prywatnych.
Uczestniczymy w odbiorach  obiektów  nowo wybudowanych.  Jeżeli  chodzi  o  urząd  pana
burmistrza  to  ostatnio  odbieraliśmy bloki  MTBS oraz  inne  obiekty gdzie  inwestorem był
Urząd Miasta. Ponadto na bieżąco, co roku aktualizujemy i robimy analizę bezpieczeństwa
pożarowego na  terenie  poszczególnych gmin całego powiatu.  Również  mamy kontakty z
Urzędem  Miasta  na  łamach  komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego,  Zespołu
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i również osobiście przedstawiciele komendy biorą
udział  w pracach tego zespołu.  Chwalimy sobie tą  współpracę,  ponieważ wypracowujemy
pewne sprawy, które nie zawsze dają się wypracować w kontaktach bezpośrednich z firmami
podlegającymi pod Urząd Miasta. Komenda ma również analizę zagrożenia obszarów leśnych
i  w  tej  chwili  rozdzielamy  lasy  prywatne  od  lasów  państwowych  podlegające  pod
nadleśnictwo.  Jest  gro  nieprawidłowości,  które  występują  w  lasach  prywatnych.  Obszar
Dybanki, Zalewu, Piechota jest tym obszarem gdzie lasy prywatne występują w większości i
stąd  mogą  wynikać  nieprawidłowości,  ponieważ  prywatni  właściciele  trochę  inaczej
podchodzą do tematów bezpieczeństwa pożarowego, koncentrują się na zysku ze sprzedaży
tego  drewna  czy też  wykorzystania  do  własnych celów.  Nadzór  w  lasach  prywatnych w
prawidłowościach  funkcjonowania  nie  podlega  pod  Nadleśnictwo  Gostynin,  tylko  pod
Starostwo Powiatowe w Gostyninie i ono również podejmuje działania w tym zakresie, aby
wyegzekwować  prawidłową  gospodarkę  leśną  na  tych  terenach.  Podejmujemy  szereg
doraźnych  kontroli,  które  wynikają  z  aktualnego  okresu,  czasu  i  organizowania  różnych
imprez np.  kontrola bali  studniówkowych. Jako komisja  oceniająca wiedzę uczestniczymy
również  w  organizacji  ogólnopolskiego  turnieju  wiedzy  pożarniczej  dla  dzieci  szkół
podstawowych, gimnazjalnych i  średnich  na szczeblu  powiatowym, gminnym. Następnym
punktem są zespoły reagowania kryzysowego – są odpowiednie przepisy wykonawcze ustawy
dotyczące  działania  tych  zespołów.  Jeżeli  chodzi  o  gminy to  nazwa  jest  Gminny Zespół
Reagowania,  mają  one  swojego  przewodniczącego.  Przewodniczący zespołu  roboczego  w
razie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych powinien podjąć wszelkie działania i koordynować
działania ratownicze wszystkich służb dotyczące usunięcia danego zagrożenia. Komenda jest
finansowana  taką  drogą,  że  środki  są  kierowane  z  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, czyli środki budżetowe do Wojewody i następnie przesyłane w formie dotacji
celowej  do  Starostwa  i  Starostwo  przekazuje  środki  na  konto  Komendy.  Jest  również
możliwość  finansowania  komend  przez  gminy.  Polega  ona  na  tym,  że  podpisuje  się
porozumienie  między starostwem powiatowym i  urzędem miasta  dotyczącą ewentualnego
wsparcia  np.  komendy powiatowej  na  konkretny  cel.  Budżet  komendy od  roku  1999  w
zakresie zadań rzeczowych (bez płac) jest ustawiony na równi poziomej ani się nie zwiększył
ani  nie  zmniejszył.  Przez  6 lat  mając  środki  takie  same  na  działalność przy zwiększonej
liczbie interwencji, przy wzroście cen jest rzeczą niewyobrażalną, że to wszystko udaje się
związać koniec z końcem. Koszt  zakupu oleju napędowego do samochodów gaśniczych i
oleju opałowego to jest prawie 70% budżetu rzeczowego komendy w skali roku. Wnioski:
najważniejsze zagrożenia na terenie miasta Gostynina to życie i zdrowie mieszkańców i tutaj
koncentrujemy swoje działania na tym, aby to zagrożenie w tych miejscach gdzie skupisko
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ludzi jest największe zmniejszyć do minimum. Kolejny wniosek to prośba, abyście państwo
dali szansę i przykład innym gminom pewnej współpracy i wspierania służb ratowniczych w
zakresie usprzętowienia, pewnego konkretnego elementu, który na pewno spowoduje to, że
bezpieczeństwo  mieszkańców  miasta  Gostynina  podniesie  się.  Komendanta  w  szerokim
zakresie współdziała z miastem Gostyninem jako jednostka gminna. Tutaj Komendant Straży
Miejskiej  mówił  o  wspólnych  kontrolach,  w  tym roku  przeprowadziliśmy  kontrolę  sieci
hydrantowej  i  parkingów  osiedlowych.  Komenda  ma  możliwości  prawne  do  wyciągania
samochodów, które utrudniają dojazd do miejsc zagrożonych, bez pytania właścicieli mamy
prawo  nawet  zniszczyć  taki  sprzęt,  jeżeli  zagraża  on  życiu  i  zdrowiu  ludzi.  Myślę,  że
przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i władze miasta Gostynina będą działać w tym
kierunku, aby tych miejsc parkingowych przybywało. Jeżeli chodzi o sieć hydrantową to na
ostatnim  spotkaniu  Zespołu  ds.  Bezpieczeństwa  przy  Urzędzie  Miasta  wypracowaliśmy
stanowisko, aby te hydranty działały, aby były konserwowane i  spełniały wszystkie normy
dotyczące ciśnienia w hydrantach. Zabezpieczamy również wszelkiego typu imprezy, które
miasto Gostynin organizuje. Na koniec chciałbym podziękować radzie i burmistrzowi za to,
że zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie.
 

 Działalność Miejskiej Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie Karol Podleśny – chciałem
powiedzieć  taką  refleksję,  która  mi  się  nasunęła,  o  zjawisku  interwencyjnym,  czyli  o
interwencjach Straży Pożarnej.  W latach 70 na terenie powiatu gostynińskiego, a w skład
wchodziło 11 gmin, było pożarów w ciągu roku 80-90. W tej chwili słyszymy, że pożarów
jest  około  700,  na  5  gminach.  Zjawisko  to  potęguje  się  w  miarę  rozwoju  cywilizacji.
Reprezentuję najstarszą reprezentację strażacką na Mazowszu. Jaki mamy problem w straży
pożarnej  –  jak  wiecie  państwo  dużą  naszą  troską  jest  orkiestra  dęta  i  działalność
interwencyjna, o której to komendant powiatowy powiedział. Komenda Powiatowa widzi nas
w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a co za tym idzie trochę polepszą
nam się warunki finansowe, ponieważ komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
ma możliwość dofinansowania jednostek straży pożarnych. Odnośnie naszych budynków - ze
sceny zrobiliśmy dużą salę prób orkiestry. Pan burmistrz na nasza prośbę zakupił dla orkiestry
krzesła i w tej chwili warunki dla orkiestry mamy bardzo dobre. Problemem jest jedna sprawa,
mamy od 6 lat trzy samochody, dwa bojowe i jeden samochód stoi w urzędzie celnym od 2 lat
(karetka pogotowia). We wrześniu było orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i
obniżono nam akcyzę i VAT z 16,700 z. do 8,500 zł. W chwili obecnej z Urzędu Celnego z
Pruszkowa otrzymaliśmy pismo, że wszczęli postępowanie i wydadzą nową decyzję na niższą
wartość.  Nasz  najważniejszy problem –  nie  mamy zatrudnionego  kierowcy.  Jest  to  rzecz
jedyna w województwie mazowieckim gdzie jednostka typu S2 nie ma kierowcy na etacie,
czy na pół  etatu.  W tej  chwili  jeździ  pan Milczarek i  pan  Berliński  i   balansuje  na  linii
pochyłej  ponieważ  gdyby coś  się  stało  to  oni  nie  mają  upoważnień  do  kierowania  takim
pojazdem.  Ja  o  tym mówię  od  5 lat  i  ten  temat  trzeba  załatwić,  a  obowiązek  ustawowy
spoczywa na urzędzie. W gminie Gostynin, u wójta jest 15 kierowców (ma 24 straże) i 15
jednostek samochodów, płaci różnie od 120 zł. do 300 zł. takie są płace kierowcy. To jest ten
problem najważniejszy. Bierzemy udział w zawodach gdzie np. w ubiegłym roku zajęliśmy 2
miejsce na zwodach na lotnisku w Bemowie. Orkiestra jest umundurowana, co raz więcej jest
dzieci (w orkiestrze gra około 10 osób dorosłych). Długofalowy problem, jaki mamy to nasza
orkiestra  gra  w 80% na  instrumentach przedwojennych. Orkiestra  jest  problemem miasta,
chcemy mieć orkiestrę to musimy na nią łożyć. Jest opłacany kapelmistrz. Dzieciaki grają w
większości na instrumentach własnych. Są to dzieci, które przeważnie uczą się u Pakulskiego
w Szkole Muzycznej, ewentualnie w Kutnowskiej Szkole Muzycznej. Gdzie grają przeważnie
na instrumentach klawiszowych bądź też na instrumentach smyczkowych. Rodzice, których
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jest stać kupują dzieciom instrumenty, ale gdy pada deszcz dziecko chowa swój instrument,
ponieważ  ma  go  za  8  tyś.  i  nie  chce  grać.  Jest  dwóch  muzyków,  którzy  są  w  Szkole
Muzycznej  w Kutnie,  którzy mają instrumenty po 25 tyś.  zł.  (tyle kosztuje  trąbka  dobrej
klasy).  My  nie  chcemy  takich  drogich  instrumentów,  można  kupić  trąbkę  za  1,500  zł.
używaną po orkiestrach wojskowych. Pożarnictwo w całej Polsce załatwił ksiądz biskup, bo
wszystkie instrumenty przejął ordynariat polowy ze zlikwidowanych orkiestr wojskowych, a
ilość instrumentów kształtowała się około 5 tyś. sztuk. Rozeznanie zrobił Związek Katolicki i
okazało się, że funkcjonuje w Polsce 18 orkiestr parafialnych.  Część instrumentów, które
teraz można kupić przejęli orkiestranci wojskowi i my od nich kupujemy instrumenty. Należy
dokupić w roku chociaż  dwa,  trzy instrumenty.  Dzieci  z  orkiestry mają próby w piątek i
poniedziałek i  jest  to duże obciążenie  dla  nich.  Grają za darmo, a  w przypadku dalszego
wyjazdu dostają dietę 10 zł. 

Radny Paweł Kijek – OSP nie ma żadnego kierowcy z uprawnieniami, a ile posiada wozów. 

Prezes Zarządu Karol Podleśny – nie mamy kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.  Samochody te  wyjeżdżają  do  pożaru,  ale  prawnie
powinni wyłączać sygnał jadąc do pożaru. 

Radny  Paweł  Kijek –  to  znaczy,  że  należy  przeszkolić  kierowcę.  Druga  sprawa,  pan
komendant wspomniał o samochodzie, który stoi na parkingu policyjnym, czy to jest sanitarka
i czy będziecie rozszerzali swoją działalność o ratownictwo. 

Prezes  Zarządu  Karol  Podleśny –   tak jest  to  karetka pogotowia.  Karetka  miała  służyć
szpitalowi. Pan dyrektor podejmował próby, aby zapłacić VAT i akcyzę, ale nic z tego nie
wyszło, bo szpitala też nie było stać, aby zapłacić 16 tyś., a karetka była sprowadzana na
Ochotniczą Straż Pożarną. 

Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Roman Kossobudzki –
chciałem jeszcze dodać informacje dotyczącą Gostynina, a szczególnie jednostki Ochotniczej
Straży  Pożarnej  w  Gostyninie.  Jak  państwo  wiecie  6  jednostek  Ochotniczych  Straży
Pożarnych  z  terenu  powiatu  funkcjonuje  w  ramach  Krajowego  Systemu  Ratowniczo
Gaśniczego.  Jest  to  system,  który  daje  pewne  przywileje,  ale  również  zobowiązuje  do
pewnych kwestii.  My jako komenda pozwoliliśmy sobie opracować projekt  porozumienia,
które  jest  niezbędną  formalnym  dokumentem  do  tego,  aby  jednostkę  OSP  włączyć  do
Systemu Krajowego Ratowniczo Gaśniczego. Z terenu powiatu planujemy, jeżeli będzie wola
danej jednostki, jak również wola jednostki samorządu terytorialnego do tego, aby jednostkę
włączyć do tego systemu. Planujemy włączyć dwie jednostki m.in. OSP Gostynin. Przywileje
są  takie,  że  budżet  państwa,  co  roku  systematycznie  przekazuje  Komendzie  Powiatowej
środki  finansowe z  przeznaczeniem wyłącznie  na  dofinansowanie  działalności  operacyjno
technicznej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku
bieżącym średnia kwota na 6 jednostek była 7 tyś. zł. Środki takie pozwalają w ciągu 3 lat na
to żeby jednostka funkcjonowała w sposób wzorowy, jeżeli chodzi o wyposażenie osobiste
strażaka,  sprzęt  ochrony  osobistej  i  sprawy  interwencyjno  operacyjne.  Za  ten  przywilej
środków  finansowych  zobowiązanie  jest  takie,  że  dana  jednostka  na  każde  wezwanie
Komendy Powiatowej musi jechać do danej akcji na terenie nie tylko swojego miasta, gminy,
ale  również  na teren powiatu.  W przypadku OSP Gostynin wyglądałoby to  tak,  że raczej
byśmy korzystali, żeby ta jednostka zabezpieczała teren miasta, a nasi ludzie by jeździli poza
teren miasta Gostynina na cały powiat. Jest to takie zobowiązanie, że dana jednostka musi
brać  udział,  bez  ponoszenia  czy  korzystania  z  jakiś  środków  finansowych  poza  terenem
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własnej gminy. Warunki spełnia OSP Gostynina poza tym, że nie ma kierowcy, który byłby
zatrudniony, w jakiejkolwiek formie przez gminę prowadzącą, finansującą kierowcę. 

Do punktu 6

Organizacja „Dni Gostynina”.

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  odczytała  informację  o  organizacji  imprezy
miejskiej  „Dni Gostynina 2005” – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano pytań i uwag.

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie
rekonstrukcji wzgórza zamkowego i jego obiektów. 

Asystent  Burmistrza ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz –  przedstawiamy państwu
projekt  uchwały  dotyczący zaciągnięcia  kredytu.  Nasze  propozycje  są,  ażeby zaciągnięty
kredyt był na okres 5 lat z roczną karencją spłaty. Będzie ogłoszony przetarg na ten kredyt. W
naszym planie zadań inwestycyjnych budżetu miasta na rok 2005, zostało uchwalone przy
zadaniu zamek,  kwota 1.000.000 zł.  w tym 300.000 zł.  pochodzi  z  własnych środków, a
700.000  zł.  z  kredytu  bankowego.  W  związku  z  tym ten  projekt  uchwały.  Dal  bliższej
orientacji  to  zadanie  określone  zostało  na  7.433.000  zł.  z  czego  do  końca  2002  roku
wydatkowane  było  131.000  zł.  dotyczyło  to  głównie  koncepcji,  dokumentacji,  map
geodezyjnych. Natomiast  w roku 2003 wydaliśmy 423.000 zł.  w 2004 roku – 197.000 zł.
Pozostało  jeszcze  nam  sporo  do  realizacji.  Również  należy  dodać,  że  wystąpiliśmy  z
wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ubiegamy się o dotację, w
jakiej wysokości otrzymamy trudno jeszcze na dzień dzisiejszy powiedzieć. Po zaciągnięciu
tego kredytu nasze zadłużenie budżetu miasta na koniec 2005 roku w stosunku do dochodów
wynosiłoby około  42%.  Z tym, że  zakładamy, że  dochody nasze  jeszcze  ulegną zmianie,
ponieważ  w  międzyczasie  otrzymujemy  jeszcze  różnego  rodzaju  dotacje.  Analizie  będą
podlegały nasze dochody własne, więc ten wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie. 

Opinie komisji
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

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

UCHWAŁA NR 172/XXVIII/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na
terenie Gminy miasta Gostynina.
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Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – przedłożony projekt uchwały dotyczący ustalenia
wysokości stawek i  zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy miasta Gostynina jest
uchwałą  porządkującą  sprawy  dotyczące  stawek  opłat  targowej  i  zasad  ich  poboru.
Obserwujemy, że na terenie miasta Gostynina ten handel odbywa się nie tylko w miejscach do
tego wyznaczonych tj.  na  targowiskach miejskich  – czego dotyczyła poprzednia  uchwała,
natomiast  również  odbywa  się  w  innych  miejscach  do  tego  celu  nie  przeznaczonych.
Celowym byłoby rozszerzenie tego zakresu i do innych miejsc jak i określenia zasad poboru
tej opłaty. Uchwała ta pozostawia stawki na takiej samej wysokości jak uchwała poprzednia,
dotyczy to  targowisk  miejskich,  więc  one  nie  ulegają  zmianie.  Natomiast  paragraf  drugi
wprowadza stawki dla miejsc innych niż targowiska.  Również w tej uchwale zawarte zostały
stawki dotyczące naszych świąt a więc św. Jakuba i Wszystkich Świętych.  

Opinie komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor odczytała odpowiedź na pisemną interpelację radnej
Agnieszki Korajczyk złożoną na poprzedniej sesji Rady Miejskiej tj. 28 kwietnia 2005r oraz
uzupełnienie odpowiedzi na interpelację z dnia 23 marca 2005r. dot. pkt. 6 radnego Andrzeja
Robackiego – odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – postaramy się wspólnie odpowiedzieć na państwa
zapytania złożone na dzisiejszej sesji. 
Pan radny Paweł Kijek pytał o połączenie ulicy Małkowskiego, na osiedlu Czapskiego z ulicą
Hubalczyków. Prace są planowane do wykonania z tym, że one są powiązane z Zarządem
Dróg Powiatowych. My przygotowując porozumienie w zakresie robót do wspólnej realizacji
na ten rok ujęliśmy propozycję wspólnego wykonania wylotu tej ulicy, ponieważ one łączą się
z  drogą  powiatową  ulicą  Czapskiego.  Jednak  Starostwo  Powiatowe  ze  względu  na  brak
środków wyłączyło się  z  porozumienia,  a  zapewniają,  że  poszukają  oszczędności  i  jakieś
środki na wykonanie tego wylotu będą przekazane w terminie późniejszym. Oprócz tego jest
tam jeszcze do wykonania odwodnienie i wykonanie nawierzchni gruntowej, w zależności od
tego jak będą pozyskane środki ze starostwa te prace będą wykonywane. Drugie zapytanie,
dlaczego szkoły samorządowe nie przyjmują uczniów spoza gminy. Mamy informację od pani
inspektor  oświaty,  że  w  zasadzie  jest  to  głównie  związane  ze  sprawami  finansowymi.
Subwencja otrzymywana na jednego ucznia uczęszczającego do szkół miejskich wynosi około
2700 zł.  bez  względu na to czy mieszka w mieście  czy na wsi.  Natomiast  subwencja  na
terenach  wiejskich  jest  o  wiele  wyższa.  Te  środki  pochodzące  z  subwencji  przez  nas
otrzymywanych, nie są wystarczające na pokrycie kosztów edukacji jednego ucznia. Ponadto
jeszcze  w  przypadkach  dzieci  uczęszczających  z  terenu  gminy  rodzice  zwracają  się  o
refundację kosztów dowożenia dzieci, co też jest nie do przyjęcia przez miasto, bowiem jest
to dodatkowo obciążenie dla budżetu. Głównie z tego tytułu tych przyjęć nie ma. 
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Radny Paweł Kijek – czy ja mogę się odnieść do tego. Zaczniemy od sprawy dzieci – jak
wiadomo,  jeżeli  dzieci  byłoby więcej  to  koszty  rozkładałyby się  na  większą  ilość,  czyli
utrzymanie szkół byłoby mniejsze. Druga sprawa dofinansowania przywozu dzieci do szkół –
sami wyszliśmy kilka lat temu i zaproponowaliśmy wszystkim dzieciom, które będą uczyły
się w naszych placówkach, że będziemy rekompensowali ich dojazdy do szkół jako miasto.
Zależało nam żeby tych dzieci  ściągnąć jak najwięcej.  Rodzice być może pamiętają tamte
wcześniejsze ustalenia, jakie były i teraz, jeżeli chcą dzieci umieścić w naszych placówkach to
według mnie oni nie żądają tylko proponują, a te koszty kiedyś były zwracane. 

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – tak się mówi, że te koszty się rozkładają
jak jest więcej dzieci, tylko należy zwrócić uwagę na rozkład kosztów oświaty, ponad 80%
tych kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostała część to są
koszty rzeczowe. Jak nawet chodzi więcej tych dzieci ze wsi to niewielki wpływ mają na
koszty rzeczowe, natomiast samo zatrudnienie tak. Kilka lat temu wychodziliśmy do rodziców
z terenów wiejskich żeby ich dzieci chodziły do naszych szkół, subwencjonowanie w tamtym
czasie było zupełnie inne i Ministerstwo Edukacji zaskakuje nas, co roku zupełnie innymi
stawkami. W ubiegłym roku gminy otrzymywały prawie, o 50% więcej środków na każde
dziecko, w tym roku troszeczkę się zmieniło. Był czas, że subwencja była jednakowa i dla
miasta i dla gmin. 

Radny  Paweł  Kijek –  czyli  miasto  w  ogóle  nie  jest  zainteresowane  aby dzieci  ze  wsi
chodziły do naszych szkół.

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w takiej sytuacji my musimy zatrudnić
dużo więcej nauczycieli i to nakręca nam koszty oświaty. 

Radny Paweł Kijek – odnieśmy się teraz do drugiej sprawy dotyczącej ulicy Małkowskiego,
połączenie z ulicą Kolejową i ul. Hubalczyków. Ja mam całą dokumentację od 1998 roku,
kiedy mieszkańcy tego osiedla Zatorze, którzy mieszkają przy ul. Małkowskiego, Kolejowej,
Hubalczyków występowali do Urzędu Miasta o umieszczenie w budżecie miasta inwestycji
pod tytułem „Połączenie ulicy Małkowskiego z ulicą Czapskiego i Hubalczyków”.  W 1999
roku  dostali  odpowiedź,  że  nie  uwzględniono  tej  inwestycji  na  1999  rok  i  że  będzie  to
uwzględnione w następnych latach. Jest  nawet  pismo,  które mówi,  że inwestycja zostanie
rozpoczęta  w  2004  roku  po  wcześniejszych  uzgodnieniach  z  Zarządcą  Dróg,  inwestycja
zostanie już realizowana. Jest to dziwne dla mnie, że cała sprawa trwa już 7 lat, najpierw były
problemy z  własnością,  (właścicielem był pan Kryska a  później  teren został  przez  miasto
zamieniony) w tej chwili zostaje w gestii miasta dogadanie się z Urzędem Powiatowym. Moja
prośba jest taka by jak najszybciej ten temat załatwić, dlatego że to już ciągnie się 7 lat. Pani
burmistrz przedstawiła mi, że jest to uzależnione od dogadania się z Urzędem Powiatowym to
mam nadzieję, że Urząd Miasta jak najszybciej dokona tych ustaleń i jak najszybciej załatwić
tą sprawę. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – chcę zwrócić państwa uwagę, że to jest stosunkowo
młode osiedle. Tam dopiero powstają domy, niektóre drogi, które były przez nas wykonane są
też niszczone przez samochody, które dowożą materiały budowlane. Ci ludzie, którzy tam
mieszkają  nie  są  pozbawieni  (na  chwilę  obecną)  dojazdu,  mają  dojazd  od  strony  ul.
Kolejowej. Poza tym osiedle to nie ma wykonanego pełnego uzbrojenia terenu, jest tam do
wykonania  kanalizacja  sanitarna.  W  ostatnim  czasie  na  terenie  osiedla  Zatorze  zostały
wykonane  odwodnienia,  poprawiane  nawierzchnie  gruntowe.  Ta  ulica  wiąże  się  z  ul.

17



Czapskiego i starostwo obiecało, że jakieś pieniądze będą zabezpieczone, więc powinniśmy z
tej formy współfinansowania skorzystać. Temat nie jest odłożony, pozostawiony.

Radny Paweł Kijek – mam pismo, które zostało wysłane w 2004 roku i jest jasno napisane,
że  planujemy  w  bieżącym  roku  zgodnie  z  przedstawionymi  potrzebami,  sugestiami
mieszkańców wykonać przedłużenie ulicy Małkowskiego do ulicy Czapskiego o nawierzchni
gruntowej utwardzonej po uzyskaniu uzgodnień z zarządcą drogi ul. Czapskiego. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – w międzyczasie wyszły problemy z panem Kryską,
z którym negocjacje były trudne i z takich przyczyn ta sprawa się przedłuża. 

Radny  Paweł  Kijek –  wobec  tego  mieszkańcy  powinni  otrzymać  informację,  jakie  są
problemy związane z tą inwestycją. 

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  Kolejne  zapytania  pan  radnego  Arkadiusza
Górskiego. Sprawa osuszenia podwórka przy posesji Kościuszkowców 2 – kontaktowaliśmy
się w międzyczasie z MTBS otrzymaliśmy zapewnienie, że w tym tygodniu prace zostaną
wykonane. Tłumaczyli się, że byli zajęci odbiorami budynków i tak to zostało odciągnięte w
czasie. Stu procentowa deklaracja, była z ich strony, że w tym tygodniu postarają się tego
dopilnować.  Następne  pytanie  dotyczyło  ciągu  pieszo  jezdnego  przy  ul.  Krośniewickiej.
Odbyły się spotkania z panem dyrektorem Kaczmarkiem z Mazowieckiego Zarządu Dróg,
będzie  to  też  inwestycja  do  wspólnej  realizacji  w  ramach  porozumienia.  To  spotkanie  z
mieszkańcami, do którego zobowiązywał się pan burmistrz miało być zorganizowane tylko
ustaliliśmy taki scenariusz, że z chwilą wyboru projektanta (są już przygotowane mapy), który
zrobi  jakąś  koncepcję  usytuowania  tej  ścieżki  rowerowej  i  ciągu  pieszego.  Wtedy  będą
poproszeni mieszkańcy i będziemy rozmawiać o konkretach. Ale postępowanie przetargowe
nie zostało zakończone wyborem oferenta w związku z tym od nowa jest ogłoszony przetarg. 

Radny  Arkadiusz  Górski –  jeżeli  będzie  takie  spotkanie  organizowane  z  mieszkańcami
proszę o zaproszenie.

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  jeszcze  jedno  zapytanie  radnego  Arkadiusz
Górskiego dotyczące sytuacji na basenie – kwestia komentarzy ze strony obsługi dotyczące
wpuszczania osób niepełnosprawnych. Wiemy, że mieszkańcy są zadowoleni z tej obsługi,
więc uważam, że był to jakiś sporadyczny przypadek. Za co na pana ręce składam przeprosiny
za  jakieś  niewłaściwe  zachowanie  i  sprawa  zostanie  załatwiona  i  żadne  takie  przykre
zdarzenie nie będzie miało miejsca. 
Odpowiedzi na zapytanie pana radnego Jacka Piotrowicza udzieli pani prawnik.

Radca Prawny Katarzyna Majzner – w sprawie dowodów osobistych jest rozporządzenie w
sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego, które przewiduje szereg zwolnień. W mojej
ocenie  jest  taki  punkt,  że nie  pobiera  się  opłaty za  wydanie  dowodu osobistego od  osób
zobowiązanych do wymiany dowodu z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej
zmiany miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu. Będzie to problem gminy, bo
tam mieszkańcy pójdą i będzie to interpretował wydział ich prawny. Ja w takiej sytuacji, jaka
tutaj jest na Kruku z tego zwolnienia bym skorzystała i zwolniła. Myślę, że gmina może też to
zrobić. Niestety mieszkańcy muszą ponieść opłaty za zdjęcia. Odnośnie osób, które mają u
nas  wpisy do  ewidencji  działalności  gospodarczej  –  wiem  od  pani  naczelnik,  że  Gmina
Gostynin sama się zadeklarowała, że te osoby będzie wpisywać bezpłatnie. Jeżeli taka osoba
przychodzi  do  nas  i  zgłasza  zmianę  adresu,  to  my  ją  wykreślamy u  siebie  bezpłatnie  i
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dokumenty przekazujemy do gminy. Odnośnie paszportów – nie wiem czy w nim jest adres.
Jeżeli  nie  ma  to  z  paszportem  nie  ma  problemów.  Jeżeli  by  był  to  też  są  zwolnienia
przewidziane w opłatach paszportowych, jeżeli zachodzi konieczność zmiany paszportu przed
upływem terminu to jest to tańsze. Odnośnie prawa jazdy to takiego zwolnienia nie znalazłam,
ani  gmina  ani  miasto  nie  ma  wpływu,  ponieważ  jest  to  zadanie  powiatu.  Zmiana  tego
dokumentu wiązałaby się jednak z koniecznością poniesienia opłaty. 

Radny  Marek  Kiełczewski  Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej   -  odpowiem  na  zapytanie  radnego  Czesława  Jaśkiewicza.  Szpital
podlega pod powiat, ale pracują w nim również mieszkańcy miasta Gostynina. Ustawa, która
weszła  w  życie  21  maja  o  restrukturyzacji  zobowiązań  cywilno  i  publiczno  prawnych
szczególnie dotyczy ustawy 203, ale tylko za lata 2001 i 2002. W związku z powyższym cała
procedura zgodnie z ustawą trawa około pół roku. To nie jest żadna dotacja tylko pożyczka,
którą trzeba spłacić oczywiście są warunki do umorzenia,  ale generalnie jest to pożyczka.
Program restrukturyzacji  i  cała procedura jest  zatwierdzana przez  Radę Powiatu i  później
przez Wojewodę. W związku z tym nikt nie potrafi odpowiedzieć, jakie to będą pieniądze i
jak ten program restrukturyzacji ma być zrobiony. Są trudne warunki do spełnienia i trudne
jest porozumienie, czy podpisanie układu dotyczące restrukturyzacji zadłużenia w stosunku
do pracowników i innych wierzycieli.
  
Do punktu 10

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 16 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto.

Do punktu 11

Sprawy różne.

Radny  Paweł  Kijek –  chciałbym,  aby  Urząd  Miasta  w  imieniu  mieszkańców,  którzy
mieszkają przy ulicy Czapskiego i w okolicy, wystąpił do Starostwa Powiatowego w sprawie
budowy chodnika przy ul. Czapskiego jak również odpowiedniego przyjścia przez przejazd
kolejowy i aby starostwo w jak najszybszym czasie podjęło te prace.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – chciałbym wrócić do sprawy dzieci z terenu gminy. Nie
całkiem podzielam te  argumenty. Nie bardzo możemy na  tym stracić  to  jest  mój  pogląd.
Myślę, że finansowanie oświaty w tej chwili polega na tym, że w zależności od tego ile mamy
dzieci tyle mamy pieniędzy, im więcej dzieci tym więcej pieniędzy. Uważam, że nieuchronnie
dojdzie problem z finansowaniem etatów nauczycielskich. Analizując statystykę urodzeń w
mieście to ona nie jest dla miasta dobra, natomiast ona inaczej wypada w Gminie Wiejskiej
Gostynin. Może przyjść jeszcze taki czas, że być może tych dzieci będziemy potrzebować.
Raz chcieliśmy dzieci, a teraz ich nie chcemy, potem przyjdzie taki czas, że znowu tych dzieci
będziemy potrzebować. Nie jest konieczne zwiększanie drastyczne zatrudnienia, ponieważ są
godziny ponadwymiarowe, rozumiem, że można częściowo tych godzin zwiększyć. Uważam,
że sprawa po dokładnej analizie wygląda troszeczkę inaczej. Ładnie została zaprojektowana i
wykonana nasza zieleń miejska - apeluję, przychodzą upały należy podlewać ją.
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  zaproszenie  z  OSiR  do  wzięcia  udziału  w  VII
Spartakiadzie Radnych i Pracowników Samorządowych oraz pismo z urzędu Gminy Gostynin
w sprawie wyodrębnienia w miejscowości Gorzewo ulicy Kruk.

Radny  Paweł  Kijek –  proszę,  aby  pan  przewodniczący  wystąpił  do  pana  Adamskiego
dyrektora OSiR, aby zmienił termin spartakiady z powodu wyjazdu radnych do Słowacji. 

Do punktu 12

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej – dziękuję za udział. Zamykam obrady XXVIII sesji Rady
Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder
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