
P R O T O K Ó Ł  NR VIII/2007

z posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  31 maja 2007 roku .

Stan Rady - 15
Obecni - 14
                                                       
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1345.

Do  punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak - Otwieram obrady VIII sesji Rady 
Miejskiej  V  kadencji.  Witam  Państwa  serdecznie.  Witam  pana  burmistrza  Włodzimierza 
Śniecikowskiego wraz z gronem pracowników. Witam zaproszonych gości, a szczególnie posła 
Samoobrony pana  Sylwestra Wiśniewskiego,  panią  prokurator  Urszulę  Leśniak  –  Jaworską  z 
Prokuratury  Rejonowej  w  Gostyninie,  komendanta  Powiatowej  Policji  pana  Zbigniewa 
Strońskiego,  komendanta  Powiatowej  Straży  Pożarnej  pana  Romana  Kossobudzkiego, 
komendanta Straży Miejskiej pana Waldemara Banasiaka, naczelnika wydziału Biura Burmistrza 
panią  Hannę  Adamską.  Witam  bardzo  serdecznie  wszystkich  radnych,  media  gostynińskie  i 
wszystkich przybyłych na sesje. 

   
Do  punktu 2
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak odczytała  porządek posiedzenia.

Do porządku posiedzenia  nie zgłaszano uwag i  zmian. 
 
Za porządkiem posiedzenia  opowiedziało się 13 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, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiej Komendy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 podsumowanie  działalności  Miejskiego Zespołu  ds.  Bezpieczeństwa Publicznego 
„Bezpieczne Miasto”



6. Pomoc  społeczna na terenie Gminy Miejskiej Gostynin.
 funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 działania  pozarządowych  organizacji  i  stowarzyszeń  na  rzecz  potrzebujących  

pomocy i wsparcia. 
7. Organizacja „Dni Gostynina”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Programu działań Burmistrza Miasta  

Gostynina na lata 2003-2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany  

wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z  

dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  
kategorii  zaszeregowania oraz wartości  jednego punktu w złotych w tabeli punktowych  
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników szkół i przedszkoli  
nie będących nauczycielami.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  
kategorii  zaszeregowania oraz wartości  jednego punktu w złotych w tabeli punktowych  
rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Miejskiego  
Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

                  
Do  punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie międzysesyjne  za okres od 
24 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007r. - sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

Burmistrz  Miasta –  muszę  jeszcze  dopowiedzeń,  że  od  tygodnia  prowadzone  są  prace  przy 
budowie otworów geotermalnych. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – czego dotyczy  zmiana technologii budowy małej obwodnicy. 

Burmistrz  Miasta –  przede  wszystkim  dotyczy  obniżenia  kosztów  budowy  obwodnicy. 
Bezpośrednio nie my będziemy płacić za budowę obwodnic, ponieważ umowa pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim  i miastem Gostyninem jest zawarta w ten sposób, że my wykupujemy grunty, 
przygotowujemy dokumentację budowlaną, wraz z pozwoleniami na budowę i wykupione grunty 
przekazujemy do Urzędu Marszałkowskiego. Większa część tych gruntów już została przekazana, 
a  część  jest  w realizacji  przekazywania. W projekcie  wykonawczym znalazło  się  rozwiązanie 
umacniania  gruntów  poprzez  palowanie  żwirowo  –  cementowe.  Nasi  eksperci,  doradcy 
konsultingowi zauważyli, że można tutaj dokonać zmiany i zastosować inną metodę dynamiczną, 
która  ograniczy  koszty  około  15  mln.  na  całej  długości  obwodnicy.  Trwa  w  tej  chwili 
przeprojektowywanie.  Było  dokonywane  badanie  metodą  statyczną  i  po  tym  badaniu  do  15 
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czerwca ma być dokumentacja  wykonawcza.  Dokumentacja  wykonawcza  jest  dla  konkretnego 
zadania, umocnienia gruntu. Mała obwodnica będzie na wysokim nasypie, będzie też most i tunel. 
Na skrzyżowaniu ulic Targowa – Zamkowa będzie rondo. Zmiana również całego skrzyżowania, 
skanalizowania go i dodatkowego poszerzenia ulicy Jana Pawła. 

Radna  Anna  Szczepanowska –  w  ostatnim  punkcie  wspomniał  pan  burmistrz,  że  została 
rozpoczęta już budowa naszych Term Gostynińskich. Chciałabym, aby pan burmistrz wspomniał, 
kiedy rozpocznie się budowa. 

Burmistrz  Miasta –  budowa  otworu  geotermalnego  jest  rozpoczęciem  term,  od  tego  trzeba 
zacząć. Od tygodnia są rozpoczęte prace, są układane drogi technologiczne, jest baza i sprzęt. Po 
otrzymaniu  uzgodnień  z  Zakładem  Energetycznym na  ustawienie  transformatora  zacznie  się 
wiercenie. Wiercenie będzie na głębokości 2,5 km, a wody termalne będą pobierane z poziomu 
1300  m.  Będzie  to  woda  o  temperaturze  około  850C,  mocno  zmineralizowana,  dlatego  w 
przyszłości będzie musiała być, ze względów medycznych rozcieńczana.  

Do  punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak poinformowała,  że  do  dnia  
dzisiejszego nie wpłynęła pisemna interpelacja.  

Radny  Arkadiusz  Górski –  przed  sesją  zgłosili  się  do  mnie  mieszkańcy  z  zapytaniami 
dotyczącymi termomodernizacji budynku przy Kościuszkowców 2, kanalizacji Targowa II – czy 
prezes  Jakubowski  rozpocznie  realizację  tego  zadania  oraz  składowiska  odpadów  przy  ulicy 
Kowalskiej – odgazowywania, jaki jest postęp w tym  temacie. 

Do  punktu  5

Bezpieczeństwo publiczne:

 działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie 

Prokurator Urszula Leśniak–Jaworska – działanie prokuratury zazębia się z działaniem policji, 
wobec tego moja informacja będzie skrótowa, a uzupełniona zostanie szczegółowymi danymi, 
statystycznymi,  które  zaprezentuje  Komendant  Powiatowy Policji.  Działalność  prokuratury  w 
ubiegłym roku w zakresie  etatów nie  uległa  zmianie,  uległy natomiast  kadry, ponieważ  od  8 
miesięcy prokuratura pracuje  w składzie  4 prokuratorów, dysponując 5 etatami  bowiem jeden 
prokurator od 1 października został oddelegowany do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Płocku. 
Poza  tym w ubiegłym roku wprowadziliśmy w życie działalność systemu informatycznego, w 
przyszłości  przejdziemy  na  prowadzenie  akt  elektronicznych.  Prokuratura  w  zakresie  swego 
działania  obejmuje  nie  tylko  powiat  gostyniński,  ale  również  gminy  nadwiślańskie  powiatu 
płockiego  leżące  z  tej  strony  Wisły,  a  więc  Duninów,  Łąck,  Gąbin  i  Słubice.  Poziom 
przestępczości  w porównaniu z  rokiem 2005 utrzymuje się na tej  samej wysokości,  całkowity 
wpływ spraw do prokuratury w roku 2005 to 1770 spraw,  a w roku ubiegłym 1773. Również inne 
charakterystyczne  dla  działania  prokuratury  wskaźniki  nie  uległy  zmianie.  Ten  sam  poziom 
wszczętych śledztw, w tym wszczynanych przez prokuratorów jak i przez policję w roku 2005 
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było 203, w ubiegłym 216. Oskarżyliśmy podobna liczbę osób w 2005r. - 958 i w 2006r. - 926. 
Efektywność, a więc ilość skierowanych aktów oskarżenia na 100 zarejestrowanych spraw była 
52,46% w 2005 r.  Uległa niewielkiej  zmianie  średnia efektywność ścigania i  kształtuje  się  w 
granicach 50%, co jest bardzo wysoko. W ubiegłym roku zostało skazanych wiele osób. Rok 2005 
był  szczytowy, kiedy  sąd  sądził  zaległości  z  lat  ubiegłych i  wtedy osądzono  1448  osób,  w 
ubiegłym roku było nieco mniej 1113. Z tych zaległości sąd już wyszedł, sądził na bieżąco i tak 
było więcej osób osądzonych niż prokuratura oskarżyła, wobec tego wniosek jest taki, że każda 
osoba,  której  sprawy  skierowano  do  sądu  krócej  oczekuje  na  wyterminowanie  jej  i  na 
rozstrzygnięcie  wyrokiem  sądowym.  Jeżeli  chodzi  o  poziom  apelacji,  mamy mniej.  Dobrym 
wskaźnikiem jest  zaległość (jest  to pozostałość spraw na koniec okresu rozliczeniowego, tutaj 
będę przedstawiła koniec roku) na koniec roku 2005 ta zaległość wynosiła 42% i w ubiegłym 
41,2%  to  jest  ilość  spraw,  która  pozostała  biegła,  a  więc  nie  zakończona  w  porównaniu  do 
średniego miesięcznego wpływu. Średni czas załatwienia sprawy w prokuraturze wynosi mniej niż 
pół miesiąca. Jeżeli chodzi o ilość tymczasowych aresztowań, to są liczby 20 i 21 utrzymują się na 
tym samym poziomie.  Tymczasowe aresztowanie  jest  to  środek  zapobiegawczy stosowany w 
sprawach najpoważniejszych. Skoro ilość aresztowań nam nie wzrasta, to możemy wysnuć taki 
wniosek,  że  nie  wzrasta  ilość  przestępstw poważniejszych, w których stosowanie  tego  środka 
byłoby uzasadnione.  Od  wielu  lat  rysuje  się  tendencja,  że  tych  najpoważniejszych,  a  więc 
zabójstw,  czy  rozbojów  z  użyciem  niebezpiecznego  narzędzia,  nie  mamy,  a  jeżeli  są  to 
przestępstwa, których sprawcy są wykrywani i  mam nadzieję,  że ta tendencja w zakresie tych 
wskaźników  się  utrzyma.  Dokonam  analizy  porównawczej,  jeżeli  chodzi  o  5  miesięcy  roku 
ubiegłego i 5 miesięcy roku bieżącego. Te wszystkie wskaźniki, o których mówiłam kształtują się 
mniej  więcej  na  tym  samym poziomie,  biorąc  pod  uwagę  te  5  miesięcy.  Nie  zmieniły  się 
tendencje, poziom bezpieczeństwa w bieżącym roku nie uległ pogorszeniu.  Prokuratura oprócz 
działań  ściśle  karnych,  związanych ze  skierowaniem  aktu  oskarżenia,  zajmuje  się  w  ramach 
postępowań  karnych  również  działalnością  dodatkową,  która  w  ubiegłym  roku  została 
rozszerzona.  W szeroki  sposób  dokonujemy zabezpieczeń  majątkowych, przy pomocy policji, 
która  ma  pierwszy  kontakt  ze  sprawcą,  czyli   zabezpieczenia  pewnych  kwot  pieniężnych, 
dokonania  przez  sprawcę  na  poczet  grożących mu  kar.  Jest  to  później  pozytywne  na  etapie 
wykonania wyroku, kiedy mamy tą kwotę z  której  należności  sądowe np.  w postaci  grzywny, 
różnych obowiązkowych świadczeń, czy też kosztów postępowania, mogą być egzekwowane. W 
ten sposób, ta egzekucja świadczeń jest o wiele bardziej efektywna. Szeroko prowadzimy również 
akcję związaną z zatrzymywaniem praw jazdy, eliminowaniem z ruchu tych osób, które stanowią 
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W roku bieżącym weszły w życie nowe 
przepisy  –  postępowanie  przyśpieszone,  tzw.  sądy  24  godzinne.  Chociaż  nie  jest  to  ścisłe 
określenie  bowiem przepisy mówią o tym, że policja  i  prokuratura mają 48 godzin  od chwili 
zatrzymania  sprawcy na dokonanie  swoich czynności, a  potem sąd powinien  niezwłocznie  po 
otrzymaniu wniosku przystąpić do sądzenia i nigdzie nie ma mowy, że to mają być 24 godziny. 
Staramy się,  żeby  te  działania  nie  trwały  nawet  24  godzin.  Okazuje  się,  że  w  ponad  90% 
postępowaniem  przyśpieszonym  objęci  są  kierujący  pojazdami  w  stanie  nietrzeźwości. 
Warunkiem zastosowania tego trybu jest ujęcie sprawcy na gorącym uczynku. W tym roku czekają 
nas kolejne zmiany, w połowie lipca wejdą kolejne zmiany w postępowaniu karnym. Prokuratura 
oprócz tego, że zajmuje się działalnością z zakresu prawa karnego, to również działa w zakresie 
innych dziedzin prawa, a mianowicie prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Te działania są 
oparte na tym co ustalimy w toku postępowań karnych np.  jeżeli  w toku postępowa karnego 
zostanie zatrzymane sprawcy prawo jazdy, zostanie on poddany badaniom psychiatrycznym, ta 
potrzeba wynika z tego, że wiele osób leczyło się w przeszłości psychiatrycznie i jeżeli mamy 
takie badanie z którego wynika, że sprawca jest uzależniony od alkoholu, kierujemy wówczas do 
organów administracji wniosek o rozpoczęcie postępowania w kierunku cofnięcia uprawnień do 
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kierowania. Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu kierowania pojazdami od 1 roku do lat 10. 
Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osoba chorą psychicznie, albo uzależnioną od alkoholu to 
należy domniemywać, że nawet po upływie tego okresu nie będzie on takim uczestnikiem ruchu 
drogowego, który zasługiwałby na zaufanie innych uczestników i trzeba go eliminować. Jeżeli 
urząd  administracyjny podda  go  jeszcze  odpowiednim badaniom,  cofa  prawo  jazdy i  jest  on 
eliminowany  definitywnie.  Działania  pozakarne  są  również  w  zakresie  wymeldowywania, 
składania odpowiednich wniosków jeżeli podejrzany nie przebywa w miejscu zamieszkania, to 
następuje  pewne  dostosowanie  prawa  do  istniejącego  stanu  praktycznego.  Podobnie  jeżeli 
ustalamy w toku sprawy o to, że sprawca posługiwał się przy rejestracji pojazdu podrobionymi 
dokumentami i również kiedy występujemy o wydanie decyzji w zakresie cofnięcia rejestracji. 
Jeżeli  chodzi  o  działalność  cywilistyczną to  najszersze  działania  tutaj  są  w zakresie  leczenia 
odwykowego. Tutaj również są informacje ze spraw karnych oraz ludzie składają do nas wnioski o 
zajęcie  się osobą najbliższą,  która ich zdaniem jest  uzależniona od alkoholu.  Inne działania z 
procesu  cywilistycznego  to  np.  udział  w  postępowaniu  o  zaprzeczenie  ojcostwa, 
ubezwłasnowolnienie,  zniesienie  wspólności  majątkowej,  wtedy  kiedy  ma  nastąpić  z  datą 
wsteczną. Każda para małżeńska ma do tego prawo, aby w każdym momencie  swoją decyzją 
znieść  wspólność  majątkową,  niemniej  jednak  kiedy  nastąpić  ma  to  z  datą  wsteczniejszą 
prokurator działa w tym celu, żeby zapewnić ochronę czy to skarbu państwa, czy też interesu 
innych  osób.  Działamy  również  w  zakresie  tym,  jeżeli  uważamy,  że  niezbędny  jest  udział 
prokuratora  w postępowaniach  o  pozbawienie,  czy ograniczenie  władzy rodzicielskiej.  Udział 
prokuratora  jest  obowiązkowy  jeżeli  ma  nastąpić  przysposobienie  małoletniego  przez 
cudzoziemców, również mamy za zadanie działać w interesie małoletniego. Kierujemy również 
pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – czy informacja, którą podał  Telewizyjny Kurier Warszawski  w 
sprawie  umorzenia  przez  prokuraturę  gostynińską  sprawy  kradzieży  wazonów,  kielichów  o 
wartości około 40 tyś zł., jest prawdziwa.  

Prokurator Urszula Leśniak–Jaworska – ta kradzież miała miejsce w Gąbinie. Ta sprawa nie 
jest umorzona, został wykryty jeden sprawca, i jest jeszcze na etapie prowadzenia dochodzenia. 
Nie zostało zakończone aktem oskarżenia i nie zostało też umorzone. 

Radny Przemysław Łudczak – proszę o powtórzenie jeszcze raz sposobów działania  w celu 
skierowania na leczenie odwykowe. 

Prokurator Urszula Leśniak–Jaworska – przepisy w tym zakresie jakie obowiązują od roku 
1982  nie  są  dość  precyzyjne  sformułowane.  W  każdej  gminie  działa  komisja,  która  ma  się 
zajmować  przeciwdziałaniem  alkoholizmowi,  a  między  innymi  kierowaniem  na  badania. 
Warunkiem orzeczenia przez sąd obowiązku leczenia, czy to stacjonarnego lub nie stacjonarnego 
jest  opinia  biegłego,  że  dana  osoba  jest  uzależniona  od  alkoholu.  Ustawa  została  tak 
sformułowana, że tylko komisjom daje prawo kierowania na badania przez lekarza. Nie jest do 
końca doprecyzowana, bowiem jeżeli osoba wezwana się nie stawi, to ustawa nie dała komisjom 
żadnych środków przymusu, żeby ją  doprowadzić.  Natomiast  prokuratura ma jeszcze  bardziej 
ograniczony zakres działania, bowiem ustawa nie dała możliwość kierowania na badania i jeżeli 
chcemy takie badanie uzyskać to musimy zwrócić się do komisji, więc jest to ogniwo pośrednie. 
Jeżeli osoba nas zawiadamia, że współmałżonek, czy inny członek rodziny jest uzależniony, to 
kierujemy ją do komisji. Komisja zbiera się w wyznaczonym terminie, wyzywa osobę ona się nie 
stawia i to wszystko trwa jakiś czas. Gdyby nie to, że mamy umowę z sądem, że sąd przyjmuje 
nam wnioski,  nawet  wtedy kiedy nie  mamy opinii  i  sam poddaje  badaniom.   Sąd  dysponuje 
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prawem  do  przymusowego  doprowadzenia.  Droga  do  tego,  żeby  poddać  kogoś  leczeniu 
odwykowemu jest zawile sformułowana w ustawie. Prokuratura ma działać, ale nie ma do tego 
środków. Nie ma żadnych środków przymusu jak się ktoś nie chce stawić na badanie. W ubiegłym 
roku prokuratura skierowała 30 wniosków o leczenie. 

Radna  Anna  Szczepanowska –  jak  kształtuje  się  ilość  spraw  karnych  z  udziałem  dzieci, 
młodzieży na przestrzeni roku. 

Prokurator Urszula Leśniak–Jaworska – sprawami  nieletnich zajmuje się sąd. Policja powinna 
zebrać  wstępne  dowody,  zabezpieczyć je.  Potem  sędzia  jest  i  policjantem  i  prokuratorem  w 
jednym, on przeprowadza postępowanie i on orzeka o tym jaka kara, czy środek wychowawczy, 
czy środek poprawczy ma być orzeczony. Prokurator w najmniejszym stopniu uczestniczy w tym 
postępowaniu, bowiem ma obowiązek udziału jedynie w sprawach prowadzonych przez sąd tych 
najpoważniejszych, a więc rozbój, zabójstwo. Na szczęście takich spraw z udziałem nieletnich jest 
bardzo  mało,  nie  potrafię  podać  ilościowo,  czy przestępczość  nieletnich  wzrasta,  czy maleje. 
Policja działa na miejscu zdarzenia, zabezpiecza pierwsze dowody, a następnie przesyła sprawy do 
sądu. 

Komendant Powiatowej Policji Zbigniew Stroński- czyny karalne nieletnich utrzymują się na 
tym samym poziomie w roku 2005 i 2006, oscylujemy ilością 55 – 60 czynów karalnych. 

Burmistrz Miasta – ile jest prowadzonych spraw w stosunku do lokalnych polityków. 

Prokurator  Urszula  Leśniak–Jaworska –  nie  pamiętam,  aby  były  prowadzone  sprawy  w 
stosunku do lokalnych polityków. W sprawach medialnych, kiedy jakaś sprawa lokalnego polityka 
by  wypłynęła,  to  ja  zastanowiłabym  się  czy  Prokuratura  w  Gostyninie  ma  prowadzić  to 
postępowanie. Żeby żadnych wątpliwości nie było, wystąpiłabym do Prokuratora Okręgowego o 
wyznaczenie innej równorzędnej jednostki, spoza tego terenu, która taką sprawą by się zajęła. 

 działalność Powiatowej Komendy Policji

Komendant Powiatowej Policji Zbigniew Stroński  przedstawił sprawozdanie z działalności 
KPP oraz stanu porządku i  bezpieczeństwa  publicznego na  terenie działania  komendy – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radna Anna Szczepanowska – jak wygląda sprawa narkomanii w naszym mieście, w szkołach 
podstawowych gimnazjalnych i pozostałych oraz w klubach młodzieżowych.  

Komendant Powiatowej Policji Zbigniew Stroński  - na terenie miasta czynów udowodnionych 
było 22. Na terenie gminy ten problem występuje w gminie Sanniki i dużej dyskotece w Brzezi. 
Nadzór nad świetlicami sprawują policjanci z sekcji prewencji zespołu ds. prewencji kryminalnej, 
oni  na  bieżąco  utrzymują  kontakt  z  dyrektorami  placówek  szkół.  Staramy się  co  jakiś  czas 
organizować  pogadanki  na  ten  temat,  przypominać  o  aspektach  odpowiedzialności  prawnej. 
Narkomania jest problemem w całej Polsce. Te czyny, które miały miejsce zostały ustalone na 
materiałach własnych, nie zdarzyło się, aby ktoś złożył doniesienie na dealera narkotykowego. 
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Radna  Anna  Szczepanowska –  czy ma  pan  dostateczną   ilość  pracowników,  czy są  jakieś 
potrzeby.

Komendant  Powiatowej  Policji  Zbigniew Stroński –  na  dzień  dzisiejszy Komenda etatowo 
liczy 93 etaty, od 15 czerwca będzie 8 wakatów jest to bardzo dużo, na warunki Gostynina, 10% 
brakuje policjantów. Jest to problem. Najlepiej zatrudnić policjanta z sąsiedniej jednostki, który 
jest  przeszkolony.  Szkolenie  policjanta  to  okres  kilku  lat.  Wakatów  w  pionie  patrolowo  – 
prewencyjnym nie  ma.  Wystąpiłem do  pana burmistrza,  do pełnomocnika powiatu i  wójta  o 
wsparcie finansowe na tzw. służby ponadnormatywne, gdzie policjanci oprócz normatywu, który 
muszą  w ciągu miesiąca  wykonać  mogą przyjść  na  służbę  dodatkową,  tylko trzeba  im za  to 
zapłacić. Myślę, że udam na się trochę tych środków pozyskać i w weekendy wzmocnić kontrole. 
W ubiegłym roku otrzymaliśmy 4 nowe pojazdy przy pomocy samorządu, nowy samochód ruchu 
drogowego. W tym roku chcielibyśmy zakupić trzy samochody, również przy współfinansowaniu 
samorządu, urzędu marszałkowskiego i komendy wojewódzkiej. 

Radna  Anna  Szczepanowska –  w areszcie  zatrzymywane są  osoby,  które  są  pod  wpływem 
alkoholu i powinny być w izbie wytrzeźwień, w związku z tym czy wystawiacie rachunki za ten 
pobyt, jaka jest ściągalność.

Komendant  Powiatowej  Policji  Zbigniew  Stroński –  aktualnie  nie  dysponujemy 
pomieszczeniami  dla  osób  zatrzymanych, gdyż trwają  remonty tych pomieszczeń.  Po  kontroli 
sędziego  sądu,  zwrócono  nam  uwagę,  że  jeżeli  nie  będzie  remontu  to  zostaną  całkowicie 
zamknięte  pomieszczenia.  Problem z nietrzeźwymi jest  trochę inny, osoba która jest  w stanie 
upojenia  alkoholowego nie ma prawa przebywać w pomieszczeniu  dla osób zatrzymanych, ta 
osoba musi mieć udzieloną pomoc medyczną. Izba wytrzeźwień w Płocku nie przyjmuje osób z 
Gostynina. Jeżeli nam się uda, to odwozimy do domu, ale są też takie sytuacje, że rodzina nie chce 
przyjąć do domu tej osoby. Jest to duży problem dla policji. Jeżeli mamy sytuację patową, że nie 
mamy co z tą osobą zrobić wtedy wywozimy do Płocka,  do pomieszczeń Komendy Policji  w 
Płocku. Za taki pobyt w POZ wystawia się rachunek na kwotę około 140 zł. z tym, że ściągalność 
jest praktycznie zerowa. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  jak  często  policja  podejmuje  interwencje  w 
rodzinach z problemem alkoholowym, gdzie są małe dzieci. Taki przypadek, gdzie rodzice byli 
pod wpływem upojenia miał miejsce tydzień temu. 

Komendant  Powiatowej  Policji  Zbigniew  Stroński –  rzeczywiście  rodzice  byli  w  stanie 
upojenia  alkoholowego.  Dziecko  zostało  zabrane  i  przekazane  babci  pod  opiekę.  W  takich 
przypadkach często wykorzystujemy placówki opiekuńcze na ul. Ozdowikiego, kontaktujemy się z 
kuratorem sądowym, który zajmuje stanowisko jakie podjąć działania. Nie są to częste przypadki. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jakie kary ponoszą kierowcy, którzy źle zaparkują 
auto, w miejscu niedozwolonym. Matki  z  wózkami mają problem z przemieszczaniem się,  po 
chodnikach, na których stoją samochody. 

Komendant Powiatowej Policji Zbigniew Stroński – na źle zaparkowane pojazdy policja będzie 
reagować, natomiast kierowcę można pouczyć. 
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 działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  Roman  Kossobudzki  przedstawił 
informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Gostynina za 2006 rok – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedłożonej informacji radni nie zgłaszali uwag i pytań.

 działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Karol Podleśny przedstawił  sprawozdanie z 
działalności jednostki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedłożonej informacji radni nie zgłaszali uwag i pytań.

 działalność Straży Miejskiej

Komendant  Straży  Miejskiej  Waldemar  Banasiak  odczytał  sprawozdanie  z  działalności 
Straży w 2006 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  czy jest  planowane  zatrudnienie  dodatkowych 
strażników. 

Burmistrz  Miasta –  przewidziane  są  dodatkowo  3  etaty  dla  strażników.  Jest  przygotowany 
konkurs i będą wpływały podania. 

Radna  Lidia  Pawikowska –  droga  wzdłuż   rzeki,  od  osiedla  Wspólna  do  ul.  Dynaka  jest 
zarośnięta wysoką trawą. 

Komendant Straży Miejskiej Waldemar Banasiak – to zadanie jest  w kompetencji Zakładu 
Usług Miejskich. Powiadomimy ich, aby usunęli te zarośla.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proszę państwa, w związku z 
tym,  iż  muszę  opuścić  salę  posiedzeń,  prowadzenie  dalszych  obrad  przekazuję 
wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej panu Arkadiuszowi Górskiemu.

 podsumowanie  działalności  Miejskiego  Zespołu  ds.  Bezpieczeństwa  Publicznego  
„Bezpieczne Miasto”
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Naczelnik  wydziału  Biura  Burmistrza  Hanna  Adamska  przedstawiła  funkcjonowanie 
programu „Bezpieczne Miasto” – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta – wymienione w sprawozdaniu zadania mają niewątpliwie olbrzymi wpływ na 
bezpieczeństwo, ale jednocześnie jest podkreślone jakie korzyści z tego płyną. Przy budowie dróg, 
chodników zatrudniamy osoby na  prace  społeczno  –  użyteczne,  są  to  osoby, które  podlegają 
uczeniu społecznemu i są przywracane do społeczeństwa (pracują po 40 godzin tygodniowo) i 
dlatego, to zadanie znalazło się w zespole Bezpieczne Miasto. Jeżeli kogoś wyciągniemy z tego 
wykluczenia i przywrócimy społeczeństwu, to też ma wpływ na bezpieczeństwo w mieście. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  jutro  jest  planowane  podsumowanie  akcji 
„zachowaj trzeźwy umysł”, czy w związku z tym będzie zakaz sprzedaży alkoholu. Chodzi mi o 
ogródek piwny przy Pl. Wolności.

Naczelnik wydziału Biura Burmistrza Hanna Adamska – na to pytanie odpowiem później. W 
tej chwili to pytanie nie ma związku z zespołem „Bezpieczne Miasto”. 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  jest  z  nami  poseł  pan  Sylwester 
Wiśniewski, który przysłuchiwał się obradom sesji. Niestety musi już opuścić obrady. 

Poseł Sylwester Wiśniewski – jestem po raz pierwszy na obradach sesji Rady Miejskiej miasta 
Gostynina. Chcę państwu pogratulować wyboru do rady oraz panu burmistrzowi,  który po raz 
kolejny  został  wyłoniony w  wyborach  bezpośrednich.  Uważam,  że  temat  dzisiejszych  obrad 
bezpiecznego miasta jest bardzo ciekawy i kolejne władze podkreślają, iż będą go respektowały i 
realizowały  założenia.  Wobec  tego  co  dzisiaj  usłyszałem,  że  sprzęt  jest  stary,  muszę  panów 
komendantów pocieszyć, iż sejm obecnej kadencji przyjął, w toku bieżącym ustawę, mówiącą o 
dofinansowaniu zarówno komend policji (w tym roku będzie wyasygnowana kwota 5 mld. 700 ml. 
zł. do roku 2009) i taką kwotą będą zasilane wojewódzkie komendy policji, jak również w tym 
finansowaniu znajdą się straże pożarne. Jeżeli będziecie współpracowali w sposób racjonalny ze 
sobą,  to  te  środki  pomału  będą  spływały  również  do  państwa.  Chciałbym  się  podzielić 
doświadczeniami innych miast. Byłem samorządowcem miasta Płocka, doświadczeniem naszego 
miasta był fakt, iż do straży miejskiej przyjmowaliśmy również kobiety, polecam pod rozwagę ten 
fakt dlatego, że kobiety często łagodzą obyczaje. Komendantowi policji i straży miejskiej mogę 
przekazać  jedno doświadczenie,  w wielu  ośrodkach gminnych funkcjonariusze  policji  i  straży 
miejskiej  przesiadają się na rowery. Panie burmistrz chciałbym pogratulować pomysłu budowy 
ośrodka termalnego. 

15 minut przerwy.

Do punktu 6

Pomoc  społeczna na terenie Gminy Miejskiej Gostynin.

 funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Obrady przejęła przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta  Syska –Szymczak – witam na sali pana Kierownika 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Wiktora  Bałko  i  reprezentującego  Gostynińską 
Wspólnotę Samorządową pana Jerzego Pniewskiego. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiktor Bałko przedstawił sprawozdanie 
z działalności Ośrodka za 2006 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do przedstawionego tematu radni nie zgłaszali uwag i pytań.

 Działania pozarządowych organizacji i stowarzyszeń na rzecz potrzebujących pomocy i  
wsparcia. 

Przedstawiciel  Gostynińskiej  Wspólnoty  Samorządowej  Jerzy  Pniewski  przedstawił 
informację  o pomocy  udzielanej  mieszkańcom przez  GAW –  materiał  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.

Kierownik  MOPS  Wiktor  Bałko –  uzupełnię  tę  informację  o  kwestię  żywności.  Została 
nawiązana współpraca z Płockim Bankiem Żywności. W ubiegłym roku na podstawie zawartego 
porozumienia realizowaliśmy dostawy żywności, ponad 33 tony np. mleko, makaron, mąka, ryż, 
oraz 6,5 tony żywności dla stołówek szkolnych. W tym roku dostaliśmy około 5 ton żywności, 
niestety tylko tyle, ponieważ wiosną Płocki Bank Żywności zakończył działalność, z uwagi na 
brak  magazynów.  W  tej  chwili  jest  nowa  grupa,  która  magazyny  będzie  miała  w  Nowym 
Duninowie,  jesteśmy z  nimi  w kontakcie.  Żywność  jest  bardzo  ważną  pomocą  dla  MOPS-u, 
ponieważ  rodziny  mają  uzupełnienie  pomocy  tzw.  urzędowej.  Około  1800  osób  korzystało 
każdorazowo z takiego transportu. Żywność była rozdawana zgodnie z zawartym porozumieniem 
z darczyńcą, który określił, że tą pomoc mogą otrzymywać osoby spełniające kryteria ustawy o 
pomocy społecznej. 

Burmistrz  Miasta –  wartość  pomocy świadczonej  przez  GAW  to  około  350  tyś zł.  rocznie 
Okazuje  się,  że  stowarzyszenia,  instytucje  pozarządowe  działające  na  terenie  Gostynina  nie 
świadczą żadnej pomocy rzeczowej, ani finansowej. GAW jest jedynym stowarzyszeniem, które 
świadczy pomoc dla całego powiatu. 

Naczelnik wydziału Biura Burmistrza Hanna Adamska – przedstawię odpowiedź na zapytanie 
pani  Agnieszki  Korajczyk-Szyperskiej.  Chciałabym  się  odnieść  do  happeningu,  który  był 
organizowany  w  dniu  dzisiejszym.  Okazuje  się,  że  to  nie  będzie  podsumowanie  kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, tylko jest jej początek, podsumowanie nastąpi w miesiącu wrześniu. 
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się happeningi z udziałem uczniów, pod opieką dzielnicowych. 
Trzy grupy (uczniowie  z  gimnazjum)  poszły w teren,  z  patrolami  policyjnymi i  docierają  do 
sklepów z alkoholem przypominając o respektowaniu zakazu udostępniania alkoholu nieletnim. 
Ogródek  piwny zlokalizowany na  Placu  Wolności  również  będzie  czynny, właściciel  posiada 
stosowne zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz umowę na dzierżawę placu. 

Burmistrz Miasta – sklepy, punkty sprzedaży alkoholu w tym dniu muszą być czynne, ponieważ 
młodzież dociera z ulotkami do sprzedawców.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – z przyczyn takich, że nie ma pana 
dyrektora Domu Kultury przejdziemy do punktu 8.

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.

Asystent  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  otrzymaliście  państwo  projekt  uchwały 
zmian w budżecie miasta  na 2007rok z  autoporawką, którą należy podjąć na dzisiejszej  sesji. 
Proponujemy zwiększyć dochody miasta o kwotę 145.503 zł. Z tego najwięcej, bo aż 113.000 zł. 
jest to dotacja wojewody mazowieckiego skierowana na realizację zadań dotyczącą dożywiania. O 
15.000  zł.  proponujemy zwiększenie  dochodów  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  od  osób 
prawnych. Również mała dotacja 3.003 zł. kierowana również przez wojewodę mazowieckiego, te 
środki będą przeznaczone na wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego na ten 
rok.  Kwota  14.500  zł.  jest  to  dotacja  z  Urzędu  Gminy  Gostynin  (ta  kwota  spowodowała 
autopoprawkę)  kierowana  na  określone  zadania.  Plan  wydatków budżetowych zwiększy się  o 
722.299  zł.  i  przenosimy  jeszcze  kwoty  już  w  planie  wydatków  21.500  zł.  Jeśli  chodzi  o 
szczegółowość  planu  wydatków  to  3.003  zł.  kierowane  jest  na  wypłatę  dla  rolników  części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Proponujemy dokonać przesunięć  jak 
i zwiększenia w dziale Transport i Łączność, z czego na drogi publiczne 18.800 zł. Kwota 8.800 
zł. dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych, jest to zakup piaskarko-solarki do zimowego 
utrzymania dróg i 10.000 zł. które zostało przeznaczone przez gminę Gostynin na modernizację 
chodników, te środki są kierowane na wykonanie placu wokół pomnika Jana Pawła II. Kwota 
4.500 zł. przeznaczona przez gminę Gostynin, dotyczy administracji rządowej, ponieważ miasto 
wspólnie prowadzi zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. W dziale Oświata i Wychowanie 
proponujemy zwiększenie zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych o kwotę 555.296 zł., 
dotyczy to  zdania  Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  3,  ponieważ  już  się 
ukazała informacja Rzecznika Prasowego Urzędu Marszałkowskiego z określeniem kwoty dotacji 
dla  naszego  miasta,  na  to  zadanie.  W  międzyczasie  dokonaliśmy przeszacowania,  kosztorysu 
dotyczących  tego  zadania.  Przygotowujemy  się  do  podpisywania  umowy  i  chcemy,  żeby 
zwiększyć  wartość  tego  zadania,  z  uwagi  na  podniesienie  cen  materiałów  budowlanych.  W 
związku z tym będą zmiany do wieloletniego planu. W dziale Pomoc Społeczna wprowadzamy 
dotacje 113.000 zł. w zakresie dożywiania. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, również 
proponujemy zwiększenie o 15.000 zł. dotyczy to termomodernizacji budynku i remont budynku 
Filii Biblioteki Miejskiej, jest to związane również z przeszacowaniem kosztorysu na to zadanie. 
Dział  Kultura  Fizyczna  i  Sport,  przesunięcie  środków  z  wydatków  bieżących  na  zakupy 
inwestycyjne  na  Pływalni Miejskiej  dotyczy to  montażu  systemu dozoru  wizyjnego.  Również 
proponujemy zmiany  do  planu  przychodów  i  rozchodów,  różnicę  na  zadaniu  inwestycyjnym 
Szkoły Podstawowej Nr 3 proponujemy zwiększyć  przychody, które będą pochodziły z kredytu. 

Opinia komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
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Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy Urząd Marszałkowski już się skontaktował z 
Urzędem Miasta w kwestii podpisania umowy. 

Burmistrz Miasta – jesteśmy na bieżąco. Nasz wniosek unijny na termomodernizację składany 
był dwa lata temu i został zakwalifikowany na listę rezerwową, ponieważ brakło im pieniędzy. 
Teraz  nasz  wniosek  rezerwowy  w  pierwszej  kolejności,  ze  środków  które  zostały,  będzie 
finansowany. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR  61/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

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

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – ten projekt uchwały jest następstwem przed 
momentem  podjętej  uchwały,  dotyczy on  zadań  i  zakupów  inwestycyjnych.  Ten  plan  będzie 
wykorzystywany przed podpisaniem umowy, na dotowanie Szkoły Podstawowej nr 3 i te zmiany 
muszą być zawarte w wieloletnim planie.

Opinia komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 62/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7

Organizacja „Dni Gostynina”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witamy na sali dyrektora Domu 
Kultury pana Jacka Michalskiego, który zabierze głos w temacie „Organizacja Dni Gostynina”. 

Dyrektor Domu Kultury Jacek Michalski – organizację Dni Gostynina zaczęliśmy w miesiącu 
marcu,  taką   próbą  zorientowana  się  która  z  organizacji  gostynińskich  jest  zainteresowana 
udziałem lub partycypacją w organizacji. Na nasz apel odpowiedziało Gostynińskie Towarzystwo 
Popierania  Twórczości  Plastycznej,  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  Dom  Kultury,  Biblioteka 
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Miejska, są to instytucje, które uzupełniły program obchodów Dni Gostynina. Z pośród 8 ofert 
wybraliśmy ofertę  Agencji  RLV z  Ciechocinka,  na organizację  części  artystycznej programu i 
infrastruktury  technicznej  czyli  scena,  oświetlenie,  nagłośnienie.  Agencja  wzięła  na  siebie 
obowiązek organizacji imprezy masowej, z całą dokumentacją i wszystkimi uzgodnieniami.  Po 
otrzymaniu wszelkich zezwoleń, burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu imprezy masowej. 
Dyrektor  przedstawił  szczegółowy  program  obchodów  Dni  Gostynina  –  materiał  na  piśmie  
stanowi załącznik do protokołu.

Do przedstawionego tematu nie zgłaszano uwag i pytań.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Burmistrz  Miasta –  obecna  nazwa  ulicy  Plac  Wolności  jest  nazwą  kojarzoną  z  miejscem 
swobody obywatelskiej, która często jest krytykowana przez turystów przybywających do naszego 
miasta.  Mieszkańcy miasta  Gostynina w komunikowaniu się  między sobą nadal  posługują  się 
historycznym nazewnictwem używając nazwy „Rynek”, w związku z czym, zasadne jest powrócić 
do starej nazwy i zmienić nazwę ulicy Plac Wolności na ulicę Rynek. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 63/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu  
w ewidencji działalności gospodarczej.

Burmistrz Miasta – w związku ze zmianą nazwy ulicy na „Rynek” mieszkańcy musieliby ponieść 
koszty. Po analizie przepisów okazało się, że gmina może ponieść koszty związane z wymianą 
dowodów osobistych, i tutaj nie musi być podjęta uchwała. Natomiast zwolnienie mieszkańców z 
opłaty  za  dokonanie  zmian  we  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  musi  być 
poprzedzone podjęciem uchwały, w związku tym ten projekt uchwały. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.
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Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 64/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  
26  września  2002  r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Halina Fijałkowska –  propozycja zmian  w uchwale  w sprawie  zasad  wynajmu  mieszkań  w 
mieszkaniowym zasobie miasta, spowodowana jest wynikiem skargi, która wpłynęła do Rzecznika 
Praw Obywatelskich od jednego z mieszkańców. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że 
w  uchwale  dotyczącej  zasad  najmu  lokali  mamy  zapisy,  które  są  sprzeczne  z  ustawą  o 
samorządzie gminnym, w związku z  tym prosi o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w 
dotychczas obowiązującej  uchwale.  Rzecznik  Praw Obywatelskich  zaskarżył również  uchwały 
innych miast,  w związku z tym te uwagi rzecznika były jakby zasadne i gminy zostały zmuszone 
do wprowadzenia zmian w tych dotychczasowych  uchwałach. Żeby uniknąć następstwa tego, że 
Rzecznik  Praw Obywatelskich  może  wnieść  skargę  na  naszą  uchwałę,  wprowadzamy zmiany 
dotyczące tych zasad wynajmu. Główne uwagi Rzecznika dotyczyły zapisu w uchwale mówiącej o 
tym,  że  zasady  wynajmu  dotyczą  osób,  czy  mieszkańców,  stałych  miasta  Gostynina  i  osób 
wymeldowanych  decyzją  administracyjna  z  terenu  miasta  Gostynina.  Taki  zapis  był  w  §  1 
załącznika  do  uchwały i  związku  z  tym proponujemy wykreślenie  tego  zapisu.  Proponujemy 
wpisać, że zasady najmu dotyczą wszystkich członków wspólnoty samorządowej gminy miasta 
Gostynina. W kolejnym paragrafie dotyczącym zasad wynajmu lokali  socjalnych proponujemy 
skreślić zdanie, które brzmi dotychczas „Umowa najmu lokali  socjalnych może być zawarta z 
osobami,  które  nie  mają  tytułu  prawnego  do  lokali  i  osobami  wymeldowanymi  decyzja 
administracyjną  z  terenu miasta  Gostynina, które  nie  mają  tytułu prawnego do lokalu”.  Tutaj 
intencją  Rzecznika  było,  aby  wykreślić  części  zdania  „i  osobami  wymeldowanymi  decyzja 
administracyjną  z  terenu  miasta  Gostynina,  które  nie  mają  tytułu  prawnego  do  lokalu”.  Te 
pierwsze  dwa  punkty dotyczą zmian  i  uwag  rzecznika.  Następne  punkty są  wynikiem zmian 
przepisów  i  przy  okazji  zmian  w  zasadach  najmu.  Proponujemy  dostosować  uchwałę  do 
obowiązujących  przepisów  i  wprowadzić  zapisy  dotyczące  pomieszczenia  tymczasowego.  W 
punkcie 3 i 4 jest mowa o tym, że jeżeli osoba otrzymująca pomieszczenie tymczasowe będzie w 
sposób prawidłowy korzystała z niego i  nie będzie zalegała z opłatami czynszu, w przyszłości 
będzie  zawarta  umowa  wynajmu  lokalu  z  mieszkaniowego  zasobu  gminy.  Kolejne  punkty  z 
uchwały pkt. 5 i 6 dotyczą spraw porządkowych – zastrzegamy sobie, że lokale socjalne nie będą 
przedmiotem zamiany, czyli osoba, która mieszka w lokalu socjalnym nie będzie mogła ubiegać 
się o zamianę na inny lokal. W § 11 proponujemy dopisanie zdania, które mówi , że osoba która 
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znajduje się na liście i otrzyma dwukrotnie propozycję przydziału mieszkania, i odmówi wtedy 
automatycznie jest skreślana z listy. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 65/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla  
poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  szkół  i  przedszkoli  nie  będących 
nauczycielami.

Inspektor d/s oświaty Janina Bałko –  zawarte dane w projekcie uchwały zarówno dotyczącej 
pracowników  niepedagogicznych szkół  i  przedszkoli,  jak  i  pracowników  Miejskiego  Zespołu 
Ekonomicznego, daje podstawę do określenia wynagrodzenia tych grup pracowników. Poprzednia 
uchwała wyczerpała swoje możliwości  finansowe podwyższania wynagrodzenia.  W związku z 
tym, w nowym projekcie uchwały dotyczącej pracowników - szkół i przedszkoli (nie nauczycieli) 
zakłada się podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 
do 600 zł. tj. o 20 zł., poprzednio było 580 zł. i zakłada również podwyższenie wartości jednego 
punktu o 10 gr. czyli z 3,30 zł. do 3,40 zł. Uchwała ta pozwoli na regulację płac na wprowadzenie 
podwyżek tej grupie pracowników.

Opinia komisji
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu – opinia  pozytywna z  autopoprawką burmistrza  – w § 5 
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2007 roku’. 

Radna Anna Szczepanowska – podwyżka, która jest średnio 20 zł. jest bardzo mała, zarobki tych 
osób  są  bardzo  niskie.  Analizowaliśmy  i  prosiliśmy  panią  inspektor  Bałko  na  komisji  aby 
przeprowadziła  symulację,  jaki  byłby  to  wydatek  dla  Urzędu  Miasta  przy  3%  podwyżce. 
Zgłaszaliśmy  propozycje,  aby  ta  podwyżka  była  od  1  stycznia,  ale  tutaj  takiej  zgody  nie 
uzyskaliśmy z uwagi na napięty budżet.  Niemniej  był sygnał ze strony członków komisji,  aby 
rozpatrywać  podwyżki  tej  grupy  osób,  przy  każdej  podwyżce  nauczycieli.  Te  osoby,  które 
przychodzą  do  szkoły  na  to  samo  stanowisko  i  rozpoczynają  pracę,  dostają  takie  samo 
wynagrodzenie, jak osoby które pracują tam 20 lat. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.
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UCHWAŁA NR 66/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla  
poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  
Szkół i Przedszkoli.

Inspektor  ds.  Oświaty  Janina  Bałko –  w  stosunku  do  poprzedniej  obowiązującej  uchwały 
zmienia się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania wzrasta o 20 zł czyli z 650 zł. 
na 670 zł.  Zmienia się również wartość punktu o 10 gr. czyli poprzednio było 3,50 zł. w tym 
projekcie 3,60 zł. 

Opinia komisji
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu – opinia  pozytywna z  autopoprawką burmistrza  – w § 5 
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2007 roku’. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 67/VIII/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta –  pan  radny  Arkadiusz  Górski  pytał  o  termomodernizację  budynku 
Kościuszkowców  II.  Trwa  aktualnie  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
wykonanie  tego  zadania,  otwarcie  ofert  nastąpi  12  czerwca.  Zakładany termin  wykonania  to 
koniec  października.  Kanalizacja  Targowa  II  –  z  informacji  uzyskanych  z  Przedsiębiorstwa 
Komunalnego wynika, że umowa o projektowanie jest do 30 listopada  2007r. i po tym terminie 
będzie ogłoszony przetarg. Przedsiębiorstwo Komunalne zaciągnęło pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony Środowiska na  realizację  kanalizacji,  wodociągów i  otrzyma umorzenie  w 
wysokości 30%, tego co do tej pory zaciągnęli i zrealizowali. Po spłaceniu co najmniej połowy, i 
otrzymaniu  tego  umorzenia,  ma  obowiązek  dalszego  finansowania,  czyli  wykorzystania  tych 
środków pochodzących z umorzenia do realizacji działań proekologicznych. Targowa II jest w tym 
działaniu.  Należało z tym poczekać, aby spłacił  najpierw połowę zaciągniętych zobowiązań w 
Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  miał  gdzie  ulokować  środki  pochodzące  z 
umorzenia.  Jest  zawarta  umowa.  Składowisko  odpadów  –  mam  telefonicznie  uzgodnioną 
informację  od  wykonawcy  i  przyszłego  użytkownika,  jeżeli  chodzi  o  odgazowywanie  i 
wytwarzanie prądu,  przy małej elektrowni na gaz metan wydobywający się ze składowiska. Jest to 
firma Hydrobiowat, właściciel firmy nazywa się Sułkowski Jerzy i jest zawarta z nim umowa, w 
której  wyrażamy zgodę na korzystanie z  tego gazu przez  około 20 lat.  Wykonawca instalacji 
odgazowującej  jest  po  uzgodnieniach  z  Zakładem  Energetycznym,  dotyczącym  włączenia 
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wyprodukowanej energii elektrycznej w sieć energetyczną. Przygotowanie projektu budowlanego, 
sanitarnego,  projektu  elektrycznego  i  wystąpienie  o  warunki  zabudowy  oraz  uzyskanie 
niezbędnych  dokumentów  formalnych  i  pozwoleń  określił  na  około  2  miesiące.  Natomiast 
realizacja  instalacji,  plus  elektrownia  potrwa  około  4  miesięcy.  Wykonanie  niezbędnej 
dokumentacji  było  niemożliwe  z  powodu  przedłużających  się  uzgodnień  z  Zakładem 
Energetycznym.  W  chwili  obecnej  wszystkie  uzgodnienia  są  dopięte,  więc  realizacja  będzie 
możliwa w podanych terminach przez wykonawcę. 

Do punktu 16

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i  
wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto.

Do punktu 17

Sprawy różne.

Radny Przemysław Łudczak – chodzi mi o pojemniki  do segregacji  śmieci.  Przy przychodni 
przy ul. 3 Maja stoją trzy pojemniki, wokół tych pojemników notorycznie są wysypywane śmieci. 
Proszę o rozwiązanie tego problemu, może zmienić lokalizację tych pojemników. 

Burmistrz Miasta – przyjrzymy się tej sprawie. Pojemniki kolorowe mają swoje zadanie, gdyby 
były wykorzystywane w sposób należyty, to by spełniły swoje zadanie. Śmieci jest o wiele mniej 
jeżeli są posegregowane. Mamy problem z podrzucaniem, przez mieszkańców zwykłych bytowych 
śmieci do tych pojemników, albo stawianiem obok pojemników. Być może trzeba pojemniki z 
tego miejsca zabrać i umieść  gdzie indziej, ale to nie jest rozwiązanie na przyszłość. Segregacja 
powinna być u źródła. Trzeba zmienić system, podejmiemy odpowiednią uchwałę i wtedy zaczną 
segregować, albo będą dużo płacić za wszystko.   

Radna Anna Szczepanowska –  chciałabym zwrócić uwagę na ulicę Armii  Krajowej,  są tam 
dziury. 

Burmistrz  Miasta –  jest  podpisane  porozumienie  z  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  na  ulicę 
Kutnowską, z której prawdopodobnie będziemy zdejmować kostkę i  zakładać nową. Tą zdjętą 
kostkę lub nową założymy na ul. Armii Krajowej.

Radny Czesław Jaśkiewicz – obok ulicy Sienkiewicza i ul. Marcinkowskiego na działce znajduje 
się dzikie wysypisko śmieci. 

Burmistrz Miasta – jest to nieruchomość prywatna państwa Brodów. W tym miejscu jest teren 
zadolony i zasypują go gruzem, aby wyrównać teren. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała pismo w sprawie wyboru  
ławników – pismo stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18

Zamknięcie obrad.                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuję państwu za udział w sesji. 
Zamykam obrady VIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Protokołowały:
E. Cierpikowska
M. Sandecka

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                Arkadiusz  Górski                                                    Jolanta Syska – Szymczak

18


	Do  punktu 1
	Radny Czesław Jaśkiewicz – czego dotyczy  zmiana technologii budowy małej obwodnicy. 


