
P R O T O K Ó Ł  NR XLI/2009

z posiedzenia XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 29  grudnia 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1400.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XLI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, panią Wiceburmistrz Jadwigę Kaczor, Skarbnika Miejskiego 
panią Bożenę Sokołowską, Asystenta Burmistrza ds. Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz, 
Radcę  Prawnego  Urzędu  Miasta  panią  Agnieszkę  Morawską-Anyszkę,  witam  wszystkich 
radnych, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – Odczytał proponowany porządek 
posiedzenia.
Czy ktoś z Państwa ma uwagi odnośnie porządku? 

Burmistrz Miasta – panie przewodniczący, wysoka rado proszę o wprowadzenie do porządku 
posiedzenia  dwa  projekty  uchwał,  pierwszy  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej
w  Gostyninie  Nr  216/XXXVIII/06  z  dnia  29  marca  2006r.  w  sprawie  określenia
szczegółowych  warunków  przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy te uchwałę wprowadzić jeszcze 
tego roku i drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą  Miasta  Gostynina  reprezentowaną  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  a  Wojewodą 
Mazowieckim  dotyczącego  powierzenia  Miastu  Gostynin  prowadzenia  niektórych  spraw
z  zakresu  właściwości  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  jestem po 
rozmowach z panem Wojewodą  i uzgodniliśmy, że utworzenie etatu konserwatora w mieście 
jest zasadne.



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Kto  z państwa,  jest  za 
wprowadzeniem  zmian do porządku obrad?

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały
 Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie

 określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia
 od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi opowiedziało się: 

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez

 Burmistrza Miasta Gostynina a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia
 Miastu Gostynin prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
opowiedziało się: 

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:

            za – 12                                przeciw – 0                                 wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto.
                                                     

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 

2010”.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr 

216/XXXVIII/06  z  dnia  29  marca  2006r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych 
warunków  przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Miasta  Gostynina  reprezentowaną  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  a  Wojewodą 
Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Gostynin prowadzenia niektórych spraw 
z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9. Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 



      Gospodarczego i Budżetu,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
            d)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 e)  głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
10.  Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2009.
11.  Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2009.
12. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  –  Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 30.11.2009 roku do 28.12.2009 roku  –  materiał  na piśmie stanowi załącznik do  
protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  Czy ktoś z państwa ma pytania 
odnośnie sprawozdania?

Radny  Andrzej  Reder  – chcielibyśmy  dowiedzieć  się  czegoś  więcej  odnośnie  gruntów 
kolejowych. 

Burmistrz Miasta – prowadzimy rozmowy od kilku lat i jest ona skuteczna, ponieważ została 
uchylona decyzja, ówczesnego kierownika działu geodezji i nieruchomości urzędu miasta, która 
określała tylko położenie nieruchomości a nie określała jej powierzchni. Grunty te niegdyś były 
Skarbu Państwa, a z dniem 27 maja 1990 roku kiedy to powstał samorząd, wszystko to co było 
Skarbu Państwa a położone jest na terenie gminy stało się samorządu. Miasto dwa lata temu 
zleciło  opracowanie  ekspertyz  kolejnictwa.  Grunty  położone  10  metrów  od  urządzeń 
kolejowych  przejdą  na  własność  gminy.  To  rozwiąże  nam  wiele  problemów  na  przykład 
utworzenie drogi wzdłuż kolei.   

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  czym  były  utwardzone  ulice 
Morenowa, Trelii.

Burmistrz Miasta – destruktem ze sfrezowania nawierzchni asfaltowych.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?



Radna Lidia Pawikowska – czy w związku z otwarciem lodowiska, można by zakupić kilka 
par łyżew. 

Radny  Andrzej  Reder  – jaki  jest  stan  negocjacji  ,,term  Gostynińskich”,  jaki  jest  termin 
oddania  małej  i  dużej  obwodnicy,  w  związku  z  tym,  że  przy  budowie  dużej  obwodnicy 
ucierpiały  nasze  drogi  miejskie  czy  będą  one  systematycznie  remontowane.  Mamy  dwa 
nowe ,,Orlik” czy w związku z tym istnieje program wykorzystania tego obiektu w godzinach 
popołudniowych. Miasto nasze zmienia swój charakter na turystyczny, czy wpisy do ewidencji 
działalności  gospodarczej potwierdzają to? Czy jest jakiś postęp odnośnie komórek na ulicy
3-go Maja.    

Radny  Przemysław  Łudczak  –  ja  odnośnie  szczepionek,  czy  jest  możliwość  aby  miasto 
Gostynin  wprowadziło  do  swojej  działalności  prozdrowotnej  program szczepień  przeciwko 
grypie sezonowej dla ludzi po 65 roku życia? 

Radny Marek Małkowski  –  czy została  wyjaśniona  sprawa odnośnie  wypalania  odpadów 
poprzemysłowych, sprawa była poruszana  na poprzedniej sesji.  

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  na  początku  chciałam  zgłosić  autopoprawkę
do projektu uchwały, wprowadzając zwiększenie planu dochodów i wydatków. Jest to ostatnia 
uchwała w tym roku budżetowym w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok, 
w związku z tym należy dokonać korekty polanu dochodów i wydatków zrealizowanych ponad 
plan jak i zmniejszyć plan dochodów o dochody zminimalizowane, głównie z tytułu sprzedaży 
działek  przy  ulicy  Krośniewickiej  dla  których  w  dalszym  ciągu  jest  opracowywany  plan 
przestrzennego zagospodarowania, w wyniku tych korekt, które w części dotyczą zwiększenia 
planów w części przeniesienia planów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, jak i zmniejszenia 
planów  w  poszczególnych  działach,  rozdziałach  i  paragrafach.  Planowane  dochody  jak
i  planowane  wydatki  w  sumie  zmniejsza  się  o  ogólna  kwotę  853.652  złote.  Jeżeli  chodzi
o zmianę w planie dochodów budżetowych są one szczegółowo opisane w przedstawionym 
projekcie.  Największą  kwotę  stanowią  zmniejszenia  dochodów z  tytułu  nie  zrealizowanych 
dochodów ze sprzedaży działek przy ulicy Krośniewickiej jest to kwota 912.895 złotych. Na 
początku  grudnia  otrzymaliśmy  decyzję  zwiększającą  plan  subwencji  w  części  oświatowej
z rezerwy na kwotę 11.250 złotych i w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, iż mamy 
przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 
to dotacja celowa w kwocie 10.023 złote na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Jeżeli chodzi 
o zmiany w wydatkach budżetu miasta na 2009 rok, to dotyczą one głównie zmniejszenia planu
z tytułu nie zrealizowania wydatków budżetowych w bieżącym roku, natomiast zwiększenie
w kwocie  11.250 złotych w dziale  Oświata  i  Wychowanie  czyli  ze  środków pochodzących
z  subwencji,  przeznaczone  jest  na  remont  bieżący  w  Gimnazjach  i  zwiększenie  z  dotacji 
celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10.023 złote przeznaczone 
będzie  na  zakup  usług  remontowych  oraz  związanych  z  usuwaniem  azbestu.  Ponieważ 
dokonujemy zmian zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych to zmianie ulega załącznik 
nr  3a  do  uchwały  nr  172/XXVIII/08  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w sprawie  uchwalenia 



budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok pod nazwą zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały. Dokonujemy również zmian w planie przychodów i wydatków 
zakładów budżetowych na rok 2009, dotyczy to przedszkoli i w związku z tym zmianie ulega 
załącznik  nr  9  do  uchwały  nr  172/XXVIII/08  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok pod nazwą Plan przychodów i wydatków 
zakładów  budżetowych  na  2009  rok,  dotacje  dla  zakładów  budżetowych,  zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały. Ponieważ zmniejszamy dotacje celowa, która otrzymaliśmy od 
gminy wiejskiej na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy, te dotację zmniejszamy 
ponieważ po rozliczeniu tego programu musimy dokonać zwrotu, w związku z tym zmianie 
ulegają  dochody  i  wydatki  związane  z  realizacja  zadań  wykonywanych  na  podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, przyjęte uchwałą nr 
199/XXXII/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 
2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.     

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  – Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez   Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak  – opinia  pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 229/XLI/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Programu profilaktyki  raka szyjki  macicy na rok  
2010”.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Pilichowicz – program ten będzie realizowany 
wspólnie  z  Gminą  Gostynin  i  przeznacza  się  środki  w  kwocie  100.000  złotych.  Program 
obejmuje  szczepienie  dziewcząt  przeciwko  wirusowi  HPV,  jako  ważna  część  skutecznej 
profilaktyki raka szyjki macicy rekomendowanej między innymi przez Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne,  Polskie  Towarzystwo  Profilaktyki  Zakażeń  HPV,  a  także  Światową 
Organizację Zdrowia. Szczepieniami objęte zostaną dziewczęta urodzone w 1995 roku z terenu 
Miasta Gostynina i Gminy Gostynin. Szczepionka podawana jest trzykrotnie, przewidywane 
terminy to kwiecień, maj i październik. Koszt realizacji programu pokrywany jest ze środków 
własnych Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin po zawarciu stosownego porozumienia. 
Dziewcząt  z  rocznika  1995  objętych  szczepieniami  jest  103.  W  2009  roku  szczepieniom 
poddało się 88 dziewcząt na 95 planowanych. Koszt jednej szczepionki to 1.050 złotych. 



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisję 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak  – opinia  pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  Czy ktoś z państwa ma pytania 
odnośnie uchwały?

Radny Przemysław Łudczak – czy powiat także się dołącza?

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Pilichowicz  – w  zeszłym  roku  powiat 
uczestniczył  w  tym  programie,  natomiast  na  rok  2010  do  chwili  obecnej  jeszcze  się  nie 
zdeklarował. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  ostatnio  media  niezbyt  dobrze  wypowiadają  się  o  tych 
szczepionkach i tak naprawdę to nic nie wiemy o ich skutkach.

Radny  Zdzisław  Tarka  –  jeżeli  chodzi  o  szczepienia  to  wykonuje  to  określona  firma, 
rozumiem, że  będzie to w drodze przetargu, jeśli tak, to ile wzięło firm udział?

Radny Andrzej Reder – rozumiem wątpliwości radnego Jaśkiewicza i niestety ale skuteczność 
tej szczepionki będzie znana dopiero po 25 latach, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nasza 
wiedza jest zbyt mała aby jednoznacznie stwierdzić, że ta szczepionka jest dobra czy tez zła. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Pilichowicz – w tym roku 2009 był konkurs
i  wyłoniony  został  na  wykonywanie  tych  szczepionek  zakład  Medicus,  na  rok  2010  także 
zostanie ogłoszony przetarg. 

Radny Przemysław Łudczak –  są materiały odnośnie tych szczepionek i można się z nimi 
zapoznać, na dzień dzisiejszy skutków jej nie znamy gdyż ona weszła dopiera 6 lat temu. Na 
dzień dzisiejszy zalecana jest przez poważne instytucje związane z ochroną zdrowia.   

Radny Andrzej Reder – jestem za tą szczepionką, ale mówmy o niej wszystko.

Radny Zdzisław Tarka – w szkołach prowadzona jest bardzo szeroka promocja na temat tej 
szczepionki. Lepiej jest zapobiegać aniżeli leczyć. 

Radny Przemysław Łudczak –  poważnej dyskusji na temat skuteczności tej szczepionki nie 
przeprowadzimy, ponieważ się na tym nie znamy. 

Burmistrz  Miasta  – tego  tematu  puki  co  na dzień  dzisiejszy nikt  nie  rozwiąże,  ponieważ 
ujawnienie się tego wirusa i oznaki chorobowe u kobiet są przed bądź po 40 rokiem życia,
a dziś szczepimy dziewczynki w wieku 15 lat. 

Radny Andrzej Robacki – na komisjach zaopiniowaliśmy pozytywnie profilaktykę, natomiast 



jakie będą skutki to okaże się dopiero za 20 lat. Zastanawiające w tych publikacjach jest to, że 
firmy dotarły  do samorządów ponieważ rząd odmówił,  następna rzecz to  to,  że  samorządy 
podejmują różne decyzje w tej sprawie.  

Radny Andrzej Reder –  jak wygląda ta sprawa w sensie ponoszenia odpowiedzialności za 
ewentualne skutki uboczne, czy producent szczepionek, czy też ta firma, która podejmie się 
szczepień?

Radny  Przemysław  Łudczak  –  odpowiedzialność  za  powikłania  odpowiada  producent 
szczepionki.

Radny Andrzej Robacki – ciekawe czy z tych informacji, które posiadają na chwilę obecną 
rodzice zdecydują się na tę szczepionkę.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2010”.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 230/XLI/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  
216/XXXVIII/06  z  dnia  29  marca  2006r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków 
przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – 15 grudnia 2009 
roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozstrzygnął przetarg nieograniczony, 
którego  przedmiotem  zmówienia  było  wykonywanie  usług  opiekuńczych  dla  klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w wyniku tego przetargu wyłoniona została oferta 
Firmy Lex Pani Aleksandry Tecmer, zgodnie z którą stawka odpłatność za 1 godzinę usługi od 1 
stycznia 2010 roku wynosić będzie 6,42 złote. W związku z powyższym istnieje uzasadniona 
potrzeba  zmiany  tabeli  odpłatności,  ponieważ  zmieniła  się  stawka  odpłatności
z kwoty 7,20 złotych na 6,42 złote. Osób korzystających z tej formy płatności w obecnej chwili 
jest 56 osób.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  Odczytał treść zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia 
szczegółowych  warunków  przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  



było.

UCHWAŁA  NR 231/XLI/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta  
Gostynina reprezentowaną przez  Burmistrza Miasta Gostynina a Wojewodą Mazowieckim 
dotyczącego  powierzenia  Miastu  Gostynin  prowadzenia  niektórych  spraw  z  zakresu  
właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Burmistrz Miasta – jestem po spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim, który wyraził zgodę na 
spisanie takiego porozumienia i utworzenie etatu konserwatora w Urzędzie Miasta Gostynina. 
Konserwator  taki  będzie  również  pełnił  zadania  dla  Gminy  Wiejskiej  Gostynin,  będzie  to 
wspólny etat. Z zabytkami jest pewien problem i to nie tylko dla miasta Gostynina ale także dla 
właścicieli prywatnych czy przedsiębiorców, jednym z takich przykładów jest sprawa pawilonu 
w rynku,  który wymaga wystylizowania do rynku klasycystycznego. Mam nadzieję,  że gdy 
będzie  konserwator  miejski  to  tę  sprawę  w  sposób  rozsądny  rozwiążemy.  Właściciel  tego 
pawilonu chciał w ten budynek zainwestować, chciał uzyskać dodatkową powierzchnię poprzez 
utworzenie strychu, jednak takiej zgody od konserwatora nie uzyskał dlatego też wycofał się z 
inwestycji w ten obiekt. Pewne sprawy są nie zrozumiałe, w tej koncepcji wskazuje się np. na 
to, że kalenica tego pawilonu nie może być wyższa od oberży, a tak naprawdę to już jest wyższa 
a to z uwagi na zamontowaną tam windę. Budynki znajdujące się w okolicy tego pawilonu 
również są wyższe od oberży. Budynek jest z okresu królestwa Polskiego, był taki okres, że w 
mieście  budowało  się  wysokie  budynki,  oznaczało  to,  że  miasto  było  dość  zamożne. 
Konserwator to osoba, która posiada wykształcenie architektoniczne, my potrzebujemy osoby, 
która  będzie  dość  śmiało  podejmował  decyzje  a  jednocześnie  z  dużym  doświadczeniem. 
Rozmawiałem z profesorem z Krakowa, który projektował rewitalizację naszego rynku i być 
może  kogoś nam tu poleci.  Chciałbym aby to  była  osoba doświadczona,  o  dużym zasobie 
wiedzy. Pod ochrona konserwatorską będzie całe śródmieście a nie tylko centrum miasta. W 
granicach  administracyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina  znajdują  się  zabytki  wpisane  do 
Wojewódzkiego  Rejestru  Zabytków,  takie  jak:  dom  przy  ul.  rynek  16,  dom  przy  ulicy 
Floriańskiej  14,  kaplica  i  baszta  zamkowa  wraz  z  terenem  wzgórza  zamkowego  oraz 
fragmentami  fundamentów  murów  obronnych,  ratusz,  zespół  staromiejski,  Rataje  kaplica 
cmentarna  wraz  z  architektonicznym wyposażeniem wnętrza,  Rataje  –  park.  Gmina  miasta 
Gostynina  zaproponowała  przejęcie  zadań  Wojewody  dotyczących  kompleksowo  zadań 
ochrony zabytków, w tym: zabytków archeologicznych, zabytków wynikających z ustawy o 
ochronie  przyrody,  ochrony  zabytków  nieruchomych  i  ruchomych,  wpisanych  do  rejestru 
zabytków, ochrony pozostałych zabytków archeologicznych,  ruchomych i  nieruchomych nie 
wpisanych  do  rejestru  zabytków,  ale  objętych  ochroną  wynikająca  z  ich  historycznego 
znaczenia lub ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zaproponowano następujący zakres spraw do tego porozumienia z Wojewodą: przedstawianie 
wytycznych  i  zaleceń  konserwatorskich,  prowadzenie  postępowania  w  przypadku  odkrycia 
zabytku, wydawanie pozwoleń, sprawowanie nadzoru konserwatorskiego, wydawanie decyzji, 
nakazanie  wstrzymania  prowadzonych  prac,  wydawanie  decyzji  po  wstrzymaniu  działań, 
wznowienie postępowania,  występowanie z wnioskiem o ukaranie,  uwzględnienie programu 
prac konserwatorskich, nakazywanie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego, wydawanie 
decyzji  o  zabezpieczeniu  zabytku.  Na  podstawie  ustawy  prawa  budowlanego:  wydawanie 



opinii,  uzgadnianie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  uzgadnianie  decyzji  nakazującej 
rozbiórkę  obiektu.  Na  podstawie  ustawy  o  ochronie  środowiska:  wydawanie  zezwoleń  na 
usunięcie  drzew  i  krzewów.  Na  podstawie  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym:  uzgadnianie  decyzji  o  warunkach  zabudowy i  lokalizacji  celu  publicznego. 
Podpisanie  porozumienia  pozwoli  pod  kontrolą  Wojewódzkiego  Konserwatora  Ochrony 
Zabytków,  na  usprawnienie  prac  prowadzonych  przy  zabytkach  na  terenie  Gminy  Miasta 
Gostynina. Nie dotyczy to tylko zabytków komunalnych miasta, wiele osób prywatnych jest w 
posiadaniu starych obiektów, domów i również mają problemy i uważam, że im także należy 
pomóc. Konserwator taki, także będzie musiał wydawać warunki dla projektanta. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – otwieram dyskusję.

Radny Andrzej Reder – popieram pomysł. Rozumiem, że jest  jeszcze katalog spraw które 
będą należały do konserwatora a nie są wymienione w tej uchwale, jakie to są sprawy? Jak 
będzie wyglądała kontrola tego naszego konserwatora? 

Burmistrz  Miasta  –  jest  to  zadanie  rządowe  dlatego  też  służbowo  będzie  podlegał 
burmistrzowi, wójtowi czy też prezydentowi miasta, natomiast wydawane przez niego decyzje 
będą podlegały pod Konserwatora Wojewódzkiego.   

Radny Paweł Kijek – jeśli będzie już taki konserwator zabytków w mieście i wyda pozytywną 
opinie odnośnie tego pawilonu w rynku o którym mówił  pan burmistrz,  to  czy ona będzie 
wiążąca dla  Konserwatora w Płocku.

Burmistrz  Miasta  – tak  będzie  wiążąca.  Jest  to  bardzo  odpowiedzialna  funkcja,  gdyż  ze 
wszystkich swoich poczynań i działań będzie rozliczany. Jest to praca, która polega na własnej 
wizji, która oczywiści musi nawiązywać do całości i stylu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– Odczytał treść uchwały w sprawie 
wyrażenia  woli  zawarcia  porozumienia  pomiędzy Gminą  Miasta  Gostynina  reprezentowaną 
przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  a  Wojewodą  Mazowieckim  dotyczącego  powierzenia 
Miastu  Gostynin  prowadzenia  niektórych  spraw  z  zakresu  właściwości  Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 232/XLI/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  przedstawiony  Państwu 
projekt budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok został przygotowany w oparciu o nową ustawę
o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jak i również o przepisy wprowadzające tę 
ustawę, szata tego projektu różni się od projektów przedkładanych wcześniej. W poprzednich 
projektach znajdowało się więcej informacji, a w szczególności było więcej porównań do roku 



poprzedniego. Z tego nowego projektu nie wynikają te porównania. Ta ustawa wprowadzająca 
określa nam jak ma wyglądać projekt budżetu uchwalanego przez radę, jak i również określa 
różnego rodzaju załączniki,  które znajdują się w materiale tego projektu.  Projekt ten został 
przygotowany w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na rok 
2010, jak również o informację Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji na następny
rok, jak i wcześniej podejmowanych stawek podatkowych. Plan dochodów na rok 2010 został 
skalkulowany na kwotę  46.969 tysięcy złotych w skład tych dochodów wchodzą tzw. dochody 
bieżące i jest to kwota 40.380 tysięcy złotych a w jej skład wchodzą wszystkie dotacje celowe 
jakie otrzymujemy od Wojewody. Również jest określona kwota dochodów w wysokości 6.589 
tysięcy złotych jako dochody majątkowe i one pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego. 
Jeśli  chodzi  o  wysokość  dochodów,  to  wzrosły  w  stosunku  do  roku  2009  o  7  punktów 
procentowych,  największy  wpływ  na  wzrosty  tych  dochodów  ma  głównie  subwencja 
oświatowa, która wzrasta prawie o 15% w stosunku do 2009 roku. Struktura dochodów jest taka 
sama jak w poprzednich latach, w skład której wchodzą podatki i opłaty lokalne skalkulowane 
zostały  na kwotę 21.619 tysięcy złotych i są na poziomie roku 2009, na te dochody także duży 
wpływ  ma  udział  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych.   Z  informacji  Ministra 
Finansów wynika,  że  te  dochody  będą  niższe  o  130  tysięcy  złotych  aniżeli  w  roku  2009
w odniesieniu do planu jaki został przyjęty. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości zarówno 
od  osób  fizycznych  jaki  i  osób  prawnych  jest  skalkulowany  na  poziomie  2009  roku
z uwagi na to, że w roku bieżącym jedna z dużych firm uregulowała duże zaległości podatkowe 
z roku 2008 jest to ponad 600 tysięcy złotych i one mają wpływ na wyższa realizacje w roku 
2009, pozostałe podatki są na poziomie roku 2009. Na rok 2010 występują mniejsze dotacje 
celowe z uwagi na to, że planujemy takie zadania inwestycyjne na które jeszcze w tej chwili nie 
ma decyzji Wojewody, ale będą one przychodziły w trakcie roku budżetowego i dopiero wtedy 
zostaną wprowadzane do budżetu, dlatego też ich plan w naszym projekcie jest niższy. Wyżej 
zostały  skalkulowane  dochody  z  majątku  gminy,  duży  wpływ  na  to  ma  przyjęty  plan  ze 
sprzedaży działek na ulicy Krośniewickiej liczymy na to, że w roku 2010 na ten teren zostanie 
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, nastąpi podział tych działek i rozpocznie się 
procedura  przetargowa  i  sprzedaż.  Z  tej  kwoty,  którą  przyjęliśmy  do  projektu  dochodu
zostały  skalkulowane  wydatki.  W  pierwszej  kolejności  są  planowane  wydatki  bieżące  te,
które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i które samorząd musi realizować. Działy
w naszym planie  wydatków powtarzają  się,  można powiedzieć,  że  wydatki  bieżące zostały 
skalkulowane  na  tym samym  poziomie  co  w  roku  2009,  występuje  o  110  tysięcy  złotych
wzrost tych wydatków. Zadania powtarzają się występuje Transport i Łączność, Gospodarka 
Mieszkaniowa,  Oświata,  Kultura.  W  planie  naszym  znalazły  się  dwa  nowe  zadania
w wydatkach bieżących, dotyczy to Kultury Fizycznej i Sportu, są to obiekty sportowe, dwa 
nowo  wybudowane  boiska  ,,Orlik”,  w  planie  naszym przewidzieliśmy  150  tysięcy  złotych
na  utrzymanie,  pokrycie  kosztów gospodarza,  zużycie  energii  elektrycznej,  wody,  ścieków.
W  Ochronie  Zabytków,  występuje  rozdział  pozostała  działalność,  gdzie  zaplanowano  300 
tysięcy złotych na pokrycie działalności bieżącej związanej z utrzymaniem obiektu, głównie 
dotyczy energii  elektrycznej,  ciepła  i  zakupów dla  tego  obiektu,  które  wynikają  z  bieżącej 
działalności. Wydatki majątkowe w roku 2010 zostały skalkulowane na kwotę 11.034 tysiące 
złotych,  głównie  będą  realizowane  zadania  rozpoczęte  już  w  roku  2009  roku.  W naszym
planie  wystąpiły  trzy  nowe  zadania,  dotyczą  one  Gospodarki  Mieszkaniowej  –  adaptacji 
poddasza  przy  ulicy  3  –  Maja  43,  budowy  nowego  budynku  mieszkalnego  przy  ulicach 
Kościuszkowców  i  Targowa  oraz  termomodernizacji  13  budynków  mieszkalnych.  Zadania 
dotyczące  Gospodarki  Mieszkaniowej  planujemy  realizować  przy  udziale  środków 
zewnętrznych  pochodzących  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego,  wnioski  na  te  zadania  są 
poskładane  i  jeżeli  w  roku  2010  nastąpi  wpływ  tych  środków  to  zadania  będą  w  pełni 
realizowane.  Występują  także nowe zadanie,  jest  to  budowa oświetlenia  ulicznego na ulicy 



Ostatniej,  gdzie  jest  już  opracowana  dokumentacja,  następnie  budowa  boiska  ,,Orlik”  przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, także wniosek został wysłany i jesteśmy już na liście.
W naszym planie  inwestycyjnym  nie  znalazły  się  zadania  Oświatowe,  z  uwagi  na  to,  że 
składaliśmy wniosek na środki unijne dotyczące refundacji kosztów budowy Przedszkola Nr 4, 
wniosek ten przeszedł wstępną ocenę już w miesiącu wrześniu, został wpisany na listę i teraz 
pozostało  nam tylko  czekać  jakie  wysokie  będą  środki.  Gdy  zostaną  te  środki  przekazane 
miastu to będą realizowane zadania Oświatowe, dotyczy to Szkoły Podstawowej Nr1 (budowy 
chodników ciągów pieszych, ogrodzenia), przy Szkole Podstawowej nr 3 opracowywany jest 
opracowywany plan zagospodarowania  tego  terenu,  Gimnazjum Nr 2 – termomodernizacja. 
Jeśli  chodzi  o środki  to występowaliśmy o kwotę 3.700 tysięcy złotych,  jest  to około 85% 
całkowitego kosztu budowy Przedszkola. W wyniku tak skalkulowanego planu dochodów jaki
i  wydatków,  powstanie  nam  nadwyżka  budżetowa  w  wysokości  2.335  tysięcy  złotych,
z  tej  nadwyżki  budżetowej  zamierzamy pokrywać spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów
w latach poprzednich. Jeśli chodzi o  prognozę długów jaki nam pozostaje na koniec roku 2009 
to  wynosi  on  46,5%  w  stosunku  do  dochodów.  Natomiast  przy  spłacie  rat  pożyczek,  to 
zadłużenie  na  koniec  2010  roku  zmniejszyłoby  się  o  10%  i  stanowiłoby  prawie  36%. 
Najprawdopodobniej  to  zadłużenie  ulegnie  jeszcze  zmianie  ponieważ  w  roku  bieżącym 
będziemy  występować  o  umorzenie  dość  dużej  pożyczki,  którą  braliśmy  na  renowacje 
budynków,  pożyczka  ta  sięgała  prawie  5  milionów  złotych  i  gdyby  została  umorzona,  to 
zadłużenie automatycznie obniżyłoby się. Kwota ta z umorzenia musiałaby być wydatkowana 
na realizację zadań związanych z ekologią. Odnośnie bieżących wydatków Oświatowych to 
została przewidziana podwyżka dla nauczycieli od września 2010 roku w wysokości 7%, jest to 
przewidziane w subwencji.

a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
      Gospodarczego i Budżetu, 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – odczytał 
projekt uchwały budżetowej – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  odczytał uchwałę nr 313/P/2009 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2009 roku 
w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  projekcie 
uchwały  budżetowej  na  2010 rok  oraz  o  prawidłowości  prognozy kwoty  długu –  uchwała 
stanowi załącznik do protokołu.

c) odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu,

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna, 



Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  -  opinia  Komisji  w  sprawie  projektu  budżetu  
Miasta Gostynina – stanowi załącznik do protokołu.

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag.

  
   e)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 233/XLI/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2009.

Do sprawozdań z pracy stałych komisji  Rady Miejskiej nie zgłoszono pytań i uwag.

Informację przyjęto.

D o  p u n k t u  11

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2009.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  odczytał  sprawozdanie
z pracy Rady Miejskiej za okres od stycznia do listopada 2009roku.

Informacje przyjęto.

D o  p u n k t u  12

Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski  –  Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołu?



Za  przyjęciem  protokołu   z   XXXIX  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta –  w odpowiedzi  na pytanie pani  radnej  Pawikowskiej  informuję,  iż  jest 
możliwość zakupu nowych par łyżew na lodowisko miejskie. Z tytułu wypożyczania jednej 
pary łyżew za jedną godzinę jest  5 złotych. Pan Reder  pytał  o stan negocjacji  term. Został 
sporządzony dokument przez firmy, które trwają w postępowaniu, w którym zostało zawarte 
zobowiązanie odnośnie podpisania umowy do 31 marca 2010 roku. Z negocjacji wynika, iż od 
momentu podpisania umowy firma ma 36 miesięcy na wybudowanie obiektu. Są to bardzo 
trudne negocjacje. Myślę, że te terminy zostaną zachowane. Odnośnie terminów zakończenia 
obwodnic, to duża obwodnica od 15 stycznia 2010 roku zostanie dopuszczona do ruchu, a jeśli 
chodzi  o  małą  obwodnicę  to  w  2010  roku  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  następny  etap,
w projekcie budżetu jest przewidziana ta inwestycja. W związku z budową dużej obwodnicy 
doszło  do  uszkodzenia  takich  ulic  jak  18  Stycznia,  jest  to  droga  wojewódzka,  która  w 
porozumieniu z MZDW jest naprawiana. Na terenie miasta mamy głównie ulice wojewódzkie
i   powiatowe i  rządowe. Z wykonawcą obwodnicy negocjujemy wykonanie nawierzchni na 
ulicy  Kolejowej.  Odnośnie  wykorzystania  programu  ,,Orlików”  to  został  przygotowany 
regulamin i zostaną zatrudnieni instruktorzy sportu przez miasto. Administratorem kompleksów 
boisk  jest  Gmina  Miejska  Gostynin,  użytkownikami  tego  kompleksu  mogą  być  grupy 
zorganizowane jak i  osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się  z regulaminem, 
boiska  czynne  są  w  dniach  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  8:00  do  15:00  – 
pierwszeństwo z korzystania mają uczniowie szkół podstawowych nr 1 bądź nr 3, a od godziny 
15:00 do godziny 21:30 – obiekt dostępny dla chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup 
zorganizowanych  w  organizacjach  szkolnych,  pozaszkolnych,  zespołach  podwórkowych.
W soboty  obiekt  dostępny  dla  wszystkich  chętnych  od  godziny  10:00  do  godziny  21:30,
w niedzielę obiekt dostępny dla wszystkich chętnych w godzinach od 12:00 do godziny 21:30. 
Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości czy wpisania 
się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu. Warunkiem korzystania
z  obiektu  jest  posiadanie  odpowiedniego  stroju  a  głównie  obuwia  sportowego.  W  celu 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boisk, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, wprowadzania 
takich sprzętów jak rower, motorower itp., wchodzenie na ogrodzenie, zaśmiecanie, spożywanie 
alkoholu,  zakłócanie  porządku,  wprowadzanie  zwierząt.  Nad  prawidłowym  korzystaniem
z obiektu czuwa instruktor sportu. Za rzeczy pozostawione na obiekcie instruktor nie ponosi 
odpowiedzialności. Za zniszczenia odpowiadają osoby korzystające z obiektu a w przypadku 
osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
Odnośnie    wpisów do ewidencji  działalności  gospodarczej  w związku ze  znaczną  zmianą 
charakteru  miasta,  to  zwiększyła  się  rejestracja  działalności  w  zakresie  działalności 
gastronomicznej.   Jest   zainteresowanie  związane  z  możliwość prowadzenia  restauracji  czy 
barów jak i w kwestii   koncesji alkoholowych. Jest sporo wniosków o wydanie warunków na 
budowę pensjonatów. Następne pytanie dotyczyło komórek przy MTBS na ulicy 3-go Maja, 
zostaną one rozebrane po wykonaniu instalacji gazowej w budynku Pakowa 22. Mieszkańcy, 



którzy posiadają te komórki głównie do trzymania materiałów opałowych zostaną zaopatrzeni 
w ogrzewanie etażowe gazowe i  wtedy te komórki nie będą już zasadne i będzie można je 
rozebrać.  Kolejne  pytanie  radnego  Łudczaka  odnośnie  programu  szczepień  przeciw  grypie 
sezonowej dla osób powyżej 65 roku życia, to trudno w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, 
myślę,  że  należy  przedyskutować  ten  temat  na  komisjach.  Radny  Małkowski  pytał  czy  w 
sprawa wypalania materiałów poprzemysłowych coś wiadomo, to informuję, iż ten incydent 
został zaniechany.

D o  p u n k t u  14

Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  –  czy ktoś z państwa ma jakieś 
oświadczenia bądź komunikaty do przekazania.

Burmistrz Miasta – chciałbym państwu radnym podziękować za pozytywne zaopiniowanie 
projektu budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok. Jest to bardzo dobry budżet dla mieszkańców 
Gostynina, jest tu zawarte wiele inwestycji. 
Składam państwu wszystkiego najlepszego na nadchodzący Nowy 2010 Rok.

 
D o  p u n k t u  15

Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  Zamykam obrady XLI sesji Rady 
Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                           Arkadiusz Górski  




