
P R O T O K Ó Ł  NR XXIII/2004 

z posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  30 grudnia  2004 roku. 

Stan Rady - 21 

Obecni – 18 

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1440. 

D o    p u n k t u  1. 

Otwarcie obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza wraz z gronem 
urzędników. Otwieram posiedzenie XXIII sesji Rady Miejskiej. 

D o  p u n k t u   2. 

Uchwalenie zmian porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał proponowany  porządek posiedzenia. 
Burmistrz Miasta – proszę o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w oparciu o jego zasoby dla 
stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania wód 
geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem”. 

Za wprowadzeniem zaproponowanego punktu głosowało 14 radnych – jednogłośnie. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia ze zmianą opowiedziało się 14 radnych - jednogłośnie. 

Porządek sesji: 

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 2004 rok. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w 
oparciu o jego zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego Zamku oraz 
rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem”. 

7.      Przyjęcie budżetu miasta Gostynina na rok 2005. 
8.      Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez gminę miasta Gostynina. 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu zmian do ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP. 

10.  Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2004. 

11.  Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2004. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13.  Przyjęcie protokołu  z XX i XXI sesji Rady Miejskiej. 

14.  Sprawy różne. 

     15. Zamknięcie obrad.                                                                                                           

D o    p u n k t u   3. 

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego. 



Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie  za okres od 29 listopada do 30 grudnia 2004 roku - 
sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu. 

Do wygłoszonego sprawozdania radni nie wnosili uwag. 

D o    p u n k t u  4. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęła pisemna interpelacja. 
Radna Agnieszka Korajczyk – Przy Pl. Wolności, obok sklepu rybnego przejście przez pasy jest bardzo utrudnione z 
powodu zbierającej się tam wody. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Co możemy zrobić w temacie, bo gaz w butlach 11 kilogramowych propan – butan jest 
bardzo drogi. W Gostyninie kosztuje on 39 złotych za butlę, a w Kutnie 27 złotych, teraz w promocji nawet 25 zł. Jak 
mieszkańcom wytłumaczyć tę sytuację. 

Płocki Zakład Energetyczny wprowadza od stycznia 2005 roku maksymalne podwyżki 4,8%. Taka podwyżka pociągnie 
za sobą inne. Na pewno wzrosną znacznie koszty utrzymania, a będzie to biło przede wszystkim w mieszkańców o 
najniższych dochodach. Może my, jako Rada byśmy zaapelowali do Zakładu Energetycznego Płock o opamiętanie się. 
Nie wszyscy tak zarabiają jak kadra w tym zakładzie. 
Radny Paweł Kijek – Nadal nie działają urządzenia do pomiaru prędkości na ulicy Kutnowskiej i Płockiej. Należy to 
jak najszybciej naprawić. 

Radny Piotr Jankowski odczytał zapytanie – na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 
W Gostyninie powstaje hipermarket Real. Ja wielokrotnie mówiłem, że są 2 inicjatywy, które mogą nie dopuścić do 
powstania hipermarketów. Nie ma wątpliwości, ze takie hipermarkety niszczą nasz drobny handel. Prosiłem, żeby 
wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego. W planie można 
przewidzieć, że np. tu przewidujemy tereny pod handel do 2000m2 powierzchni handlowej, albo uważamy, że sklep o 
sprzedaży wielkoobszarowej może powstać, ale wymagamy, żeby przy nim był parking odpowiedniej wielkości. Z 
panem burmistrzem byliśmy na spotkaniu z panem wojewodą, który powiedział, że do tego jest potrzebna opinia rady. 
Wielokrotnie o tym wspominałem. Mówiąc szczerze czekam na inicjatywę pana burmistrza lub pana przewodniczącego 
rady w tym temacie. 

Czy pan burmistrz lub pan przewodniczący rady zamierza podjąć takie działania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w myśl naszego statutu inicjatywę 
uchwałodawcza posiada każdy radny. 

D o     p u n k t u   5 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Gostynina na 2004 rok. 

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Przedłożyliśmy projekt zmian do budżetu miasta na 2004 rok. 
Potrzeba nam więcej środków na dodatki mieszkaniowe. Jest to kwota 32.000 złotych i te środki proponujemy 
przenieść z obsługi długu publicznego, tam gdzie znajdują się wszystkie odsetki od wszystkich naszych pożyczek i 
kredytów. Dotyczy to działu 757 i w tym dziale zmniejszamy środki o 32.000 złotych i przenosimy je na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych. 

Proponujemy zwiększyć dochody o 46.900 złotych, te dochody pochodzą: 46.200 złotych z wpływów ze stołówek 
szkolnych i 700 złotych otrzymaliśmy dotacji celowej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest ona skierowana 
na obronę cywilną i przeznaczona na konserwację zespołów prądotwórczych. Jeśli chodzi o wydatki, to proponujemy 
zwiększyć plan o 116.350 zł. z podziałem na poszczególne klasyfikacje budżetowe i zmniejszyć o kwotę 69.450 
złotych. Dotyczy to bezpieczeństwa publicznego, jest to kwota 5850 złotych. Dla Komendy Powiatowej Policji. 
Zakupiliśmy  kamizelki, psa i aparat fotograficzny. Próbowaliśmy to sfinansować z rozdziału Komendy Powiatowej 
Policji, ale RIO zwróciło nam uwagę na to, że te środki powinny być przekazane do komendy wojewódzkiej na 
określone konto środków specjalnych i okazało się, że 40% tych środków musiałoby trafić do budżetu państwa. W tej 
sytuacji znaleźliśmy takie rozwiązanie, że te środki zwiększamy w Straży Miejskiej, a Straż przekaże do Komendy 
Policji.  Następna zmiana dotyczy edukacyjnej opieki wychowawczej, jest ona spowodowana zwiększeniem wpływów 
ze stołówek. Proponujemy zwiększyć środki na świetlice szkolne w wysokości 13.000 złotych. Te środki są kierowane 
na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń jak i również pozostałej działalności. To zwiększenie wynosi 
33.200 złotych, w dużej mierze te środki są kierowane na zakup artykułów żywnościowych, bo aż 20.800 zł. Pozostała 
część środków przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne. 
W  gospodarce komunalnej proponujemy zmniejszyć środki na zadania inwestycyjne o kwotę 23.000 złotych. To 



dotyczyło zadania inwestycyjnego – budowa oświetlenia ulicznego w ul. Fabiszewskiego. Z uwagi na kłopoty, jakie 
tam się pojawiły z mieszkańcami to zadanie nie doszło do realizacji w roku bieżącym. Okazało się, że brakuje nam 
środków na energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i te środki proponujemy przenieść. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jest to kwota 7.000 złotych, dotyczy ona przesunięcia środków. Są one 
kierowane dla chóru Pueri Cantores. Nie możemy spełnić warunków, które nam proponuje dyrygent i znaleźliśmy takie 
rozwiązanie, żeby środki te skierować do Domu Kultury z przeznaczeniem dla chóru. W planie zadań inwestycyjnych 
planujemy wnieść poprawkę dotyczącą części opisowej, poprzez wprowadzenie zapisu: „oraz przebudowa linii 
elektroenergetycznej w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 1”. Proponujemy również wprowadzić zmiany do 
planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska. Dotyczy to zwiększenia przychodów o kwotę 25 tysięcy 
złotych. Te przychody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z wojewódzkiego 
funduszu i przeznaczyć je chcemy na wydatki związane z konserwacją kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających. 
To zadanie było realizowane przy udziale pracowników z robót publicznych. To się wiąże z funduszem na 
wynagrodzenia jak i również na zakup materiałów i usług. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jak ostatecznie wygląda sprawa z chórem? 
Burmistrz Miasta – Proponuję nie prowadzić dyskusji w tej sprawie. Chór, otrzyma co trzeba. Są to sprawy techniczne 
urzędu i różnych przepisów ograniczających. 

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

UCHWAŁA  NR 144/XXIII/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w 
oparciu o jego zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego Zamku oraz 
rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem”. 
Burmistrz Miasta – Fizycznie należałoby zacząć realizację programu, jeśli chcemy ubiegać się o środki unijne. W 
telewizji mówili, że na turystykę zostaje przekazana w roku 2005 kwota 1 miliarda złotych. Są też środki norweskie, 
które są już w UE i przeznacza się je tylko na rozwój turystyki i rekreacji. Są jakieś szanse, ale żeby można było 
cokolwiek  zrobić to musi być dokumentacja budowlana, kosztorysy i studium wykonalności. Studium wykonalności, 
to jest biznes plan plus program, który mamy (600 stronicowy), plus studium pozyskania geotermii plus koncepcję, 
którą już mamy ( ona jest potrzebna do projektu). Połowę już mamy, drugą trzeba zlecać i robić, bo inaczej nie ruszymy 
z miejsca. Ponieważ państwo w poprzedniej uchwale zamieściliście taki zapis, żeby każdorazowo przed podjęciem 
realizacji podejmować uchwałę, ja przygotowałem taką uchwałę, żeby móc dalej doprowadzić do opracowania projektu 
budowlanego i pozostałych rzeczy. Inaczej nie ruszamy z miejsca i nie możemy ubiegać się o żadne środki. Jest sprawa 
także wykupu gruntu i jeśli go mieć nie będziemy to też nie możemy się ubiegać. Te projekty, o których mówię nie będą 
tanie, ale one są kwalifikowane do 75%. Czyli potrzebne są: dokumentacja, program, opracowanie i studium 
pozyskania geotermii. Grunty musimy kupić za swoje. Otrzymamy zwrot tylko 10% wartości wykupu gruntów, jeśli 
oczywiście nasz wniosek się zakwalifikuje. Bez tych środków miasto nie ruszy. Źle by się stało gdybyśmy wprowadzili 
tu inwestorów zagranicznych  Wczoraj był zainteresowany człowiek z Ukrainy, bo dowiedział się o Gostyninie z 
telewizji ukraińskiej. My tu musimy realizować program, który zakłada aktywizację gospodarczą, rozwój miasta i pracę 
dla mieszkańców, a nie wpuszczać tu jakiś inwestorów z Ukrainy, którzy wybudują  4 wielkie hotele i skończy się 
zabawa. Nie sztuką jest wprowadzenie inwestorów. Państwo o tym decydujecie. Ja łatwo to mogę odwołać. Powiem, że 
radni nie wyrażają zgody i poczekam do następnej kadencji. O programie jestem przekonany. Przekonani są wszyscy, 
włącznie z naukowcami, którzy biorą w tym udział. Każdy daje głowę, ja też, już swoją kładę dzisiaj. To zadanie jest 
dla mnie karkołomne, ja mogę skręcić kark. Być może kiedyś będą mi pomniki budować jeśli się to uda, a jak nie 
wyjdzie to kark złamię. Jeśli ja się podejmuję, to was nie rozumiem jako czynnika społecznego, który ma to 
ewentualnie poprzeć. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego - Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu aktywizacji 
gospodarczej miasta Gostynina w oparciu o jego zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania 
odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina 
wraz z jego otoczeniem”. Komisja wnioskuje wprowadzić zmiany w postaci zapisu: w § 1 w  punkcie 1 po słowie 
„obejmującego” dopisać „opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dla projektu kompleksu rekreacyjno – 
wypoczynkowego” 

W § 1 w punkcie 2 słowo „programu” zastąpić słowem „projektu” 



Po zmianach § 1 projektu uchwały proponuje się w brzmieniu: 
1.        Przystępuje do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w oparciu o jego zasoby dla 
stworzenia programu  wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem” 
obejmującego opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych dla projektu kompleksu rekreacyjno – 
wypoczynkowego. 

2.        Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w roku 2005. 
1.      W związku z powyższym członkowie Komisji wnioskują o wprowadzenie poniższej zmiany do projektu budżetu: 

W planie wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92695 Kultura 
fizyczna i sport pozostawić kwotę 819.000 złotych, a  skreślić kwotę 1.000.000 złotych ( kredyt komercyjny) 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
Burmistrz Miasta – Jest propozycja, aby opracować założenia techniczo – ekonomiczne. Czy państwo macie w tym 
mieście pieniądze na rozdawanie, wyrzucanie na jakieś opinie techniczno –ekonomiczne. Mówiłem, że potrzebny jest 
projekt techniczno – budowlany, kosztorysy i studium wykonalności. Studium wykonalności po wykonaniu 
dokumentacji technicznej pokaże, jaka z tego wynika ekonomia, na ile projekt i całe założenia będą dochodowe. 
One będą bardzo dochodowe, bo jestem w kontakcie ze Słowacją i wiem jak to jest. Jest to niesamowicie dochodowe. 
Jak będą za bardzo dochodowe to dostaniemy mniej dofinansowania ze środków unijnych. Jest to uzależnione od 
dochodu, przyszłego wybudowanego pomysłu, czy obiektu, ile środków dostaniemy. Maksymalnie możemy otrzymać 
75%, ale możemy dostać 50% i wtedy powołujemy wcześniej instytucje, firmy, spółkę czy zakład budżetowy, wszystko 
jedno, ale to musi być podmiot z osobowością prawną. Zakład budżetowy takiej nie ma, która zaciąga kredyty 
komercyjne, które będą spłacone przez 20, 10, 5, czy 25 lat z dochodowości obiektu. To będzie wynikało z tego studium 
wykonalności. Posiadamy cały montaż finansowy. Powstają 2 zakłady, oddzielnie zakład banneologiczno – rekreacyjno 
– turystyczny i zakład geotermii.  Zakład geotermii podawałby  gorącą surową wodę na kilka czy kilkanaście basenów 
leczniczych, grzałby geotermią wodę w basenach sportowych i innych rekreacyjnych, a nadwyżkę ciepła z geotermii 
przekazywałby do magistrali ciepłociągów do PEC. Zakład geotermii zostanie sfinansowany z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w formie dotacji. Gdybyśmy włączyli zakład geotermii, który będzie pozyskiwał wodę, (ciągnął z 
ziemi) jak również dawał ciepło,  które włączymy w obieg, to nie dostalibyśmy dofinansowania z NFOŚ. Dlatego 
powstaną 2 zakłady. Każda inwestycja, jaka na terenie miasta się odbywa przyniesie miejsca pracy. Zbudowaliśmy 
basen i jest 30 miejsc pracy. Budujemy wodociągi i od razu w spółce więcej osób pracuje. Muszą być opracowane 2 
projekty, jeden dla całego tego przedsięwzięcia, drugi dla zakładu geotermii z tymi odwiertami i dubletami. Dla mnie 
jest bez sensu tworzenie dodatkowego dokumentu, na który wydamy 100 – 200 tysięcy. To ja wolę to biednym rozdać. 
Radny Jacek Piotrowicz- Wczoraj na Komisji wypracowaliśmy wniosek, który jest zupełnie inny. Tu jest pewne 
niezrozumienie. Po pierwsze jest zgoda wszystkich radnych, aby iść w tym kierunku, ale stan wiedzy na ten temat 
poszczególnych radnych jest bardzo ubogi, jeśli mamy w to wchodzić i podejmować decyzję o budżecie, o kwocie 
1.300.000 złotych plus 500.000 złotych, może za chwilę będzie zwiększenie do 2.500.000 złotych czy 3.000.000 
złotych. Ja nie mówię, ze nie, możliwe, że jest to bardzo potrzebne. Wtedy pojawia się ten problem. Nikt tu nie mówił o 
trzecim, czy piątym dokumencie. To jest to, co pan burmistrz wcześniej powiedział, że jest potrzebna dokumentacja 
budowlana, kosztorysy i studium wykonalności. Właśnie o tym mówimy, chcemy dać na to nawet 800.000 złotych. W 
tym momencie nie można oszczędzać. Zróbmy wszystko bardzo dokładnie, niech to zrobią fachowcy. Na wykup 
gruntów możliwe, że przeznaczymy nie 1.300.000 złotych,  a 2.000.000 złotych. Chcemy, żeby to się działo krok po 
kroku. Nie chcemy tego projektu torpedować, wręcz przeciwnie chcemy „wziąć tego byka za rogi”. 
Radny Grzegorz Kołodziej – My wszyscy mamy trochę obaw przed tą inwestycją, przed tymi kosztami. Chodzi o to, 
żeby uzyskać pełną wiedzę na temat poszczególnych etapów, możliwości finansowania. A wyjść należy od 
dokumentacji. Nie o to chodzi, żeby utrudniać tylko, żeby uniknąć wpadki, która jest pewnie do uniknięcia. 

Zgodzę się z panem burmistrzem, że spośród tych wszystkich wniosków, które już zostały złożone w celu pozyskania 
środków europejskich największy niedobór i brak większych wniosków jest w dziedzinie turystyki. Tu są największe 
pieniądze do wygospodarowania. Trzeba się do tego zabrać jak najszybciej, jak najszerzej, ale trzeba się asekurować 
przed możliwością, popełniania błędu. Trzeba mieć na uwadze, że może to nie wypalić, dlatego nie możemy 
przeinwestować, pozaciągać zobowiązania, które potem będą obciążać miasto na wiele lat. 

Burmistrz Miasta – Rzeczywiście przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego powiedział, że to jest opracowanie 
założeń techniczno – ekonomicznych. To jest kolejny dokument opisowy, czy się coś opłaca, czy nie opłaca. To już 
mamy w programie aktywizacji gospodarczej miasta. Mamy też dane ile ma przebywać osób na obiekcie. Mamy 
studium pozyskania wód geotermalnych  z 8 wariantami, zbudowania zakładów geotermii, z rozwiązaniem 
technicznym i z kosztami jego budowy. To jest tak, że państwo nie czytacie materiałów. Dostaliście program na 
nośnikach elektronicznych, a kto chciał to dostał na ksero i mógł to przeczytać. Te dokumenty obejmują koncepcję 



programowo przestrzenną dla tego obiektu. Koncepcja taka pokazuje z lotu ptaka, ile,  na co, potrzeba przestrzeni i 
jakie obiekty. Robił to krakowski architekt, który ma doświadczenie, gdyż opracowywał też koncepcje dla austriaków i 
słowaków. 

Jest zakład lecznictwa – balneologii, czyli konkretny duży zakład, są gabinety odnowy. Jest wiele basenów. To 
wszystko jest w studium pozyskania geotermii. To co pan Piotrowicz mówił, to wszystko jest podane. Ile woda ma 
bromu, ile magnezu, potasu, jodu, itd. Wokół Gostynina mamy 7 odwiertów. Są na to dokumenty, na bazie których 10 
osobowy zespół doktorów pod przewodnictwem profesora opracował dokumentację. I pod nią wszyscy się podpisali. W 
opracowaniu wskazują, ze woda jest wspaniała i akurat z niżu polskiego jest lepsza jak z terenów podgórskich, bo nie 
posiada strongu. Jeśli naukowcy napisali, że woda jest pożądana do uruchamiania pijalni wód leczniczych, w związku z 
tym zaprojektowali 6 pijalni, zaprojektowali obiekty typu: bary, sklepy. Trzeba się oprzeć na tym, co zrobił architekt z 
Krakowa. 

Gostynin ma dość dużo budownictwa niskiego, prywatnego i na początek to będzie problem z turystami, ale wszyscy 
zarobią.  Słowacy też poszli taką drogą. Będąc w lipcu na Słowacji dowiedzieliśmy się, że karnetów, biletów sprzedali 
6.000 sztuk w ciągu dnia. Na obiekcie było w tym czasie 2-3 tysięcy ludzi. Na dziś są nam bardzo potrzebne pieniądze 
na dokumentację techniczno - budowlaną i na studium, ale studium nie da się zrobić bez dokumentacji. Żeby określić 
koszt i zrobić studium wykonalności to trzeba mieć kosztorysy, aby ocenić koszt obiektu. Muszą być wykupione grunty, 
bo my nie będziemy mogli aplikować. Ten projekt będzie skomplikowany, zatem nie będzie tani. Może 500-800 tysięcy. 
Jeśli nasz wniosek się zakwalifikuje to nam zwrócą, nie w całości, ale do wysokości procentowej jakie zostanie nam 
przyznane finansowanie. Jedynie w gruntach dostaniemy dofinansowanie 10% kosztów kwalifikowanych. My musimy 
najpierw kupić grunty, dopiero składać wnioski. W środku tej enklawy jest jedno gospodarstwo, jedno zabudowanie i tu 
może być problem. Mieszka tam kobieta, która ma 90 lat, ale rodzina mówi, że ją  stamtąd nie wyprowadzi, bo starych 
drzew się nie wyprowadza. Należy kupić ten grunt dzisiaj póki jest to grunt rolniczy. Te działki, o których czytałem 
państwu są kupione za 4- 5 złotych za metr kwadratowy. Jak wprowadzimy te grunty do planu przestrzennego, w tym 
momencie będą problemy. Te łąki należą głownie do ludzi z terenów wiejskich. Tam jest 123 właścicieli. Przed wojną 
były tam pastwiska miejskie. Po wojnie zostało to uwłaszczone. Ja jak miałem środki w budżecie to kilka działek już 
kupiłem. 

Radny Tadeusz Gryning – Nie sądzę, żeby ktoś tu z radnych miał złą wolę. Zróbmy ten projekt budowlany dopiero 
przystąpmy do działania. Tylko należy zrobić to ostrożnie, etapami. Może wcale nie dojdzie do tego. 

Burmistrz Miasta – W dalszym ciągu uważam, że jest najrozsądniej, żeby zlecić opracowanie dokumentacji i w tym 
czasie kupować grunty. Mam za dużo dowodów, żeby nie wierzyć w te opracowania. Podpisało się 10 naukowców. 
Trzeba to robić, a sukces to może być wtedy, jak złożymy wnioski do Unii Europejskiej. Spełniamy wszystkie warunki. 
Jesteśmy wpisani w strategii województwa, jako miasto turystyczne. Nikt nie rozwinie turystyki na terenach, jak nie jest 
wpisany do strategii. 

Radny Tadeusz Gryning – Czy nie należałoby jechać np. do Pyrzyc, gdzie też czerpano ciepłe wody, a teraz  słychać, że 
nie są zachwyceni, tak jak na początku. 
To samo było z fluidem, którym zachwycano się na początku. Co się okazało, że Francuzi już 10 lat temu wycofali tą 
technologię. Też opracowywali to naukowcy. Co miało być na Kruku, jaki to miał być luksus z ogrzewaniem. Były 
prowadzone analizy, laboratoria, a okazało się, że woda nie może z powrotem wrócić, bo wytwarza się tlenek żelaza. 
Bądźmy ostrożni, bo to są duże pieniądze. 
Burmistrz Miasta-  Wykup jest procesem długotrwałym i trudnym. W Pyrzycach ciągną wody ciepłe do ogrzewania, ale 
nigdzie, nawet w Zakopanym nie ma basenów geotermalnych. 
Radny Jacek Piotrowicz – Panie burmistrzu jest pełna zgoda, żeby to robić. Dokumentacja jest właśnie taka jak pan 
powiedział, zróbmy ją jeszcze większą , ale żebyśmy byli przekonani, że mamy to robić. Ceny gruntów pospadały, czy 
w Warszawie, czy nawet grunty nad naszymi jeziorami. Bardzo dużą kwotę przeznaczamy na dokumentację, która 
będzie potrzebna do wniosku do Unii Europejskiej. Później zabraknie tylko wykupu gruntów, ale zmiany w budżecie 
wprowadzamy na każdej sesji. Trzeba  wszystkich nas przekonać, że robimy po kolei to i to ze wszystkimi 
wyliczeniami. Proszę nas zrozumieć, my chcemy to zrobić, tylko ostrożnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Mnie nigdy ręka nie zadrżała, gdy były głosowania. Są osoby w tym mieście, może i 
na sali, które miały wątpliwości trochę większe niż ja. Skala tych inwestycji była inna. Sporo kontrowersji było wokół 
basenu: a ile będzie kosztował, a ile trzeba będzie dokładać. Zawsze można było powiedzieć między 400-600 tysięcy 
trzeba będzie dołożyć. Tu problem jest taki, że nawet nie potrafimy w tej chwili powiedzieć ile to będzie kosztowało. 
Pan burmistrz też nie wie czy to będzie kosztowało 100 milionów czy 150 milionów. To jest przedsięwzięcie biznesowe 
i może trzeba będzie wydać 250 milionów. Ja uważam, że to powinien być obiekt super atrakcyjny. Mnie te plastikowe 
rury ze Słowacji w ogóle nie przekonują. Mnie się wydaje, że to jest nie ta skala. Czymś te góry słowackie musimy 
zniwelować, no właśnie większą atrakcyjnością tego naszego obiektu. Co by nie mówić jest to pewien argument, że 
ludzie jadą w góry, jadą jeszcze do miejscowości, w której jest basen termalny. My tylko będziemy mieć baseny 
termalne. Tego drugiego nie mamy. Mamy jeziorka, mamy okolice, ale wiemy, że największa atrakcyjność jest w 



miesiącach zimy, bo kąpanie się przy temperaturze + 35stopni w basenie, który ma + 35 stopni nie jest wielką 
przyjemnością. Jak była budowana obwodnica gostynińska to bardzo wiele czasu poświęcono na te studia, na te prace 
przygotowawcze i koncepty, które wielokrotnie zmieniano. Tego nam brakuje. Mi się wydaje, że może by się przydał 
dokument zweryfikowany przez innego architekta. Biznes się może udać, ale się udać nie musi. Tutaj na tej sali byli 
biznesmeni, którzy roztaczali wizję jednej spółki. Minęły 2-4 lata a spółka dalej drepcze. Chyba nie wszyscy mamy 
dostateczne wyobrażenie o skali tego przedsięwzięcia. Owszem jest dokumentacja, ale może ją zweryfikować jeszcze 
raz. Nie chcemy tego hamować. Wykup jest z kredytu dlatego można do tego wrócić w każdej chwili. Może za miesiąc, 
dwa. Pewnie najlepiej byłoby zrobić wtedy jak wszystko będziemy wiedzieli Pan burmistrz też się uspokoi gdyby 
zrobić taki biznes plan. Jeśli zrobimy coś gorszego to będzie to stało i ludzie nie będą przyjeżdżać, albo nie w takiej 
ilości, jakiej oczekujemy. Tak jak pan burmistrz powiedział, że Gostynin ma dać Polsce geotermie. To niech da na miarę 
Polski. Wydajmy więcej pieniędzy  na to wszystko. Może milion złotych wydajmy na te wszystkie dokumenty, 
koncepcje. Bądźmy do tego wszyscy przekonani i wtedy robimy. 

Burmistrz Miasta – Na Słowacji geotermalne obiekty są co 40 kilometrów, natomiast najbardziej obleganym jest 
nowoczesny i tam nie ma gdzie chodzić. To jest na łące. Kto był to wie. W perspektywie góry, to gdzie one są. Tam są 
baseny sportowe zewnętrzne, letnie i jest tam wiele basenów leczniczych i duży piętrowy obiekt, zakład lecznictwa 
banneologicznego. Pomimo, że  na Słowacji jest tyle obiektów to na wszystkich są ludzie. Najbardziej jest oblegany ten 
wybudowany przez miast i hotele są na 500 miejsc. Obiekt, który wybudujemy, też musi być w projekcie technicznym 
we wszystkich założeniach. Założone, jest że będzie oddawany w etapach i w tych etapach zaczyna funkcjonować. Co 
najmniej na 2 etapy. Na Węgrzech też są baseny geotermalne bez dostępu do gór. Polska wcześniej nie miała takich 
możliwości, dlatego w Polsce nie ma takich obiektów. Teraz są możliwości. Jak będziemy się opóźniać z tym 
wszystkim to ja państwu powiem, że jak byłem w sejmie to zrobili awanturę z Otwocka. Tam są już sanatoria i ten 
pomysł do Otwocka się nadaje. Ma to szansę, dlatego, ze jest to pierwszy obiekt, ma to szansę, dlatego, że jesteśmy w 
Strategii dla Województwa Mazowieckiego, ma to szansę, dlatego, że jest to potrzebne Polsce. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Myślę, że dziś można już rozpocząć prace, dziś można ogłosić konkurs, dzisiaj 
będzie potrzebna uchwała. 

Burmistrz Miasta – Od roku już urząd nad tym pracuje i dopiero jesteśmy na połowie. Dopiero mamy dokumenty te, 
które są potrzebne, żeby dokumentacje techniczną zrobić. W tym samym czasie, kiedy będzie projektowana 
dokumentacja techniczna, musi iść wykup. W momencie, kiedy będziemy składać wniosek, musimy być właścicielem 
gruntu. 

Radny Marek Kiełczewski – Od dobrej godziny przekonujemy się do tego, do czego jesteśmy przekonani. Dla mnie 
powinien być biznes plan. My mamy wszyscy ochotę, chęci, mamy duże wizje. Z całym szacunkiem podziwiam pański 
optymizm panie burmistrzu. Natomiast można planować rozwój miasta, ale i można utopić spore pieniądze dlatego 
biznes plan jest potrzebny. Mnie osobiście w całej tej sytuacji brakuje planu „B”. Bierzemy kredyt, wcale nie mały, 
kupujemy grunty i co się dzieje, kiedy biznes plan nie jest już wcale taki optymistyczny. Co wtedy dzieje się z tymi 
gruntami, na to nie idą takie małe pieniądze. Poza tym trzeba spłacić kredyt. Co z tymi łąkami, gdyby nie powstały 
obiekty geotermalne. Przeczytałem to studium i mam pewne sceptyczne podejście do tego, co piszą naukowcy. Bardzo 
szanuję panów profesorów z PAN, nie mam powodu, żeby podważać ich autorytetu, ale nie mam powodów do końca 
się z nimi zgadzać. W tym momencie cała dyskusja sprowadza się do jednego, czy grunty wykupować teraz i brać 
kredyt, czy poczekać na biznes plan i dalej ruszać. To wszystko kwestia kolejności. 
Burmistrz Miasta – To nam wszystko przedłuży. Ja mówiłem to w kontekście tego, że każde pół roku ma tu znaczenie. 
Nie wiemy co inni szykują, aby sięgnąć po te środki, ile się będzie ubiegać i jakie będą pomysły. Grunty opłaca się 
kupować. Ja nie boję się kupować gruntów po 5 złotych. Można tam, na tych gruntach przedstawić inny pomysł, 
jakikolwiek i grunt będzie wart 15 złotych za metr. Ja się boję, że właściciele zablokują wykup. Jeśli chodzi o tereny 
pod tego typu obiekty, to było kiedyś jezioro, tam jest do 4 metrów torfu i przywrócenie pewnej funkcji i 
porządkowanie w postaci basenów to jest przywrócenie dawnej funkcji terenu. 

Radny Zbigniew Jakubaszek – Dziś dowiedziałem się, że jest tam dużo właścicieli tych gruntów. Wykup gruntów 
należy robić jednocześnie, bo nie można wystąpić do żadnego projektanta z wnioskiem o wykonanie projektu, jeżeli my 
nie będziemy przynajmniej w trakcie wykupu. 

Radny Paweł Kijek – Chciałbym zgłosić wniosek od siebie, aby wprowadzić szczegółowy zapis do projektu uchwały, 
który zgłosiła komisja i było powiedziane, że proponuje się opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych, aby 
zastąpić to zapisem „ opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz studium wykonalności dla 
kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego”. Te materiały i tak trzeba przygotować. 
Burmistrz Miasta – Ten wniosek  mi odpowiada. Mam uwagi w dalszym ciągu do wykupu gruntu. Jak zrobimy 
dokumentację techniczno – budowlaną to projektant będzie chciał dokończyć swoje dzieło i wystąpić o pozwolenie na 
budowę. Jak nie będzie pozwolenia na budowę, to nie możemy składać wniosku. Ja dziś mogę się zgodzić, że za 
miesiąc, czy dwa do tego podejdziecie ponownie. Nie widzę realizacji tego bez wykupu gruntu. Grunt dzisiaj bardzo 
drożeje. 



Radny Tadeusz Mosakowski – Grunty należy wykupować i to od razu. Skoro już idziemy w tak poważną inwestycję, to 
musimy być przygotowani do tego dobrze. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jest poprawka Komisji Rozwoju Gospodarczego i poprawka radnego Pawła Kijka, 
która uszczegóławia przeznaczenie tych 800 tysięcy złotych, które komisja przeznaczyła na opracowanie założeń 
techniczno – ekonomicznych dla projektu kompleksu rekreacyjno – sportowego. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego zgłosiła jeszcze jedną poprawkę w brzmieniu” W planie wydatków majątkowych w 
dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92695 Kultura fizyczna i sport pozostawić kwotę 
819.000 złotych, a skreślić kwotę 1.000.000 złotych (kredyt komercyjny). 
Ponieważ poprawka pana Pawła Kijka jest bardziej precyzyjna to ją przegłosujemy jako pierwszą i potem jako drugą 
przegłosujemy poprawkę związaną z milionem złotych. 

Za poprawką  radnego Pawła Kijka 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Poprawka została uwzględniona. 
Radny Paweł Kijek – Po konsultacji z radcą prawnym doszliśmy do wniosku, że jeszcze raz chcę zgłosić propozycję 
poprawki do uchwały. Propozycja jest taka, aby paragraf 1 składał się tylko z jednego punktu w następującym 
brzmieniu: Przystępuje się do realizacji „Programu aktywizacji gospodarczej miasta Gostynina w oparciu o jego zasoby 
dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania 
wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem” obejmującego budowę obiektów 
turystycznych i rekreacyjno – balneologicznych w zakresie opracowania studium wykonalności inwestycji, analizy 
kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów niezbędnych do przygotowania i 
realizacji inwestycji dla projektu kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego. 

Burmistrz Miasta – Jest to moja autopoprawka, ale rozmawialiśmy, że w lutym do tego podejdziemy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Ja rozumiem, że te 2 miesiące będą na to, żeby sprawy gruntowniej rozeznać, może 
już rozeznać się w kosztach i do sprawy podchodzimy ponownie. 

Za podjęciem zgłoszonej poprawki głosowało 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Poprawka została przyjęta. 

Za podjęciem uchwały z poprawką głosowało 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

UCHWAŁA  NR 145/XXIII/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u  7 
Przyjęcie budżetu miasta Gostynina na rok 2005. 

Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Do przedłożonego projektu budżetu na 2005 rok proponujemy 
wnieść autopoprawki. Zacznę od dochodów. Jest to kwota 106.930 złotych pochodząca z dofinansowania na zadanie 
inwestycyjne kolektorów słonecznych. Ta dotacja pochodzi ze środków Eko – Funduszu. Była ona planowana w roku 
2004, ale z uwagi na to, ze w miesiącu grudniu dopiero została podpisana umowa z Eko – Funduszem i te środki do 31 
grudnia nie zdążą wpłynąć, to całe finansowanie zadania pt. Kolektory słoneczne zostanie przeniesione do budżetu roku 
2005. W związku z tym zwiększyły się dochody o tę kwotę i wyszacowane przez nas dochody na rok 2005 stanowią 
kwotę 28.857.785 złotych. Na te dochody głównie składają się podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy oraz 
wpływy z jednostek organizacyjnych. Dochody nasze stanowią prawie 47% ogólnej kwoty. Pozostałe dochody to 
subwencje ogólne, w bardzo dużej części jest to subwencja oświatowa. Wynosi ona 7.339.000 złotych, jak i również 
dotacje celowe na zadania zlecone. W roku 2005 duża kwota dotacji dotyczy wypłaty zasiłków rodzinnych, 
pielęgnacyjnych, które zostały realizowane przez nas od 1 maja br. Wzrost dochodów w stosunku do planu na koniec 
września bieżącego roku wynosi 6,5 punkta procentowego. Gdybyśmy próbowali analizować dochody uchwalone z 
budżetem w analogicznym okresie, to ten wzrost wynosi aż 14%. Duży wpływ na ten wzrost mają dotacje dotyczące 
wypłaty zasiłków rodzinnych. Z tych wyszacowanych środków zaplanowaliśmy wydatki. Do planu wydatków również 
proponujemy wnieść autopoprawkę. W dużej mierze autopoprawki będą dotyczyły  zadań inwestycyjnych, a tylko 
5.000 złotych dotyczy wydatków bieżących. W dziale 851 Ochrona zdrowia proponujemy zwiększenie. Środki te 
zamierza się przeznaczyć na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla szpitala Gostynin – Kruk, dla oddziału, który prowadzi 
zajęcia rehabilitacyjne. Poza jednym wnioskiem komisji, który dotyczył wprowadzenia do budżetu na rok 2005 budowy 
oświetlenia ulicznego w ul. Marcinkowskiego nie został on uwzględniony z uwagi na to, że to zadanie jest przewidziane 
do realizacji na 2 lata, czyli na rok 2005 i 2006. W roku 2005 będzie budowana kanalizacja deszczowa i podbudowa 
drogi i byłoby to nie sensowne z uwagi na wykopy, które tam będą prowadzone i oświetlenie mogłoby być zniszczone. 
W następnych latach jest to oświetlenie uwzględnione w planach i być może będzie realizowane w roku 2006. Poza tym 
wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Postaraliśmy się państwu przedstawić te materiały gdzie następują zmiany. 
Największa zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych. Pierwsza zmiana dotyczy działu Gospodarka mieszkaniowa i 



pierwsze zadanie to wymiana dachów. Z uwagi na to, że w budżecie roku 2004 znalazło się część środków na 
finansowanie tego zadania okazało się, że nie nastąpi finansowanie w roku bieżącym. Przenosimy to finansowanie na 
rok 2005 i w związku z tym proponujemy zwiększyć środki o 185.000 złotych. W załączniku do zadań inwestycyjnych 
macie państwo zakreślone to zadanie. Będzie ono realizowane w roku 2005 do kwoty 680.000 złotych. Kolejne zadanie 
inwestycyjne, to budowa budynków socjalnych. W tym roku też poza pewnymi opracowaniami, na które wydaliśmy 
12.000 złotych. Zadanie to nie zostało rozpoczęte i jest ono przewidziane na rok 2005. Te środki również proponujemy 
przenieść na rok następny i zwiększyć o kwotę 188.000 złotych. Następna pozycja to jest remont wewnętrzny budynku 
przy ulicy 3 Maja 27. Zachodzi potrzeba przeprowadzenia tam remontu wewnętrznego, ponieważ w roku ubiegłym 
została przeprowadzona termomodernizacja  i w związku z tym proponujemy wprowadzić do budżetu jako nowe 
zadanie 40.000 złotych. Tam będzie przeniesiony MOPS. Następna pozycja to jest termomodernizacja budynków I 
etapu 19.000 złotych – dotyczy to rozliczenia całego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na to, że WFOŚ nie 
zakwalifikował nam określonego kosztu i musimy to pokryć z własnego budżetu. Następne zadanie to 
termomodernizacja dwóch budynków komunalnych. Chodzi o budynek przy ul. Wojska Polskiego i drugi w Kruku. 
Planujemy tu zwiększyć środki o 21.000 złotych. Jeśli chodzi o termomodernizację, jesteśmy w posiadaniu audytu i 
przy termomodernizacji wprowadzamy kilka zmian, z uwagi na to, że już mamy konkretne dane i informacje dotyczące 
wartości tych zadań, o jakie środki możemy się ubiegać z pożyczek preferencyjnych, jak i również, jakie oszczędności i 
o jakie umorzenie możemy się ubiegać. Nie określamy jeszcze gdzie będziemy ubiegać się o pożyczki, czy w 
wojewódzkim funduszu czy w Banku Mieszkalnictwa. Bank Mieszkalnictwa stosuje trochę inne zasady, polegające na 
tym, że zaraz po zakończeniu zadania jest przyznawana premia. To jest korzystniejsze z uwagi na to, że automatycznie 
zmniejsza nam się zadłużenie miasta. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne proponujemy wprowadzić kwotę 34.000 
złotych. Dotyczy ona monitoringu. Ponieważ część kosztów została wydatkowana w tym roku – jest to kwota siegająca 
32.000 złotych do sfinansowania całego zadania zabrakło 34.000 złotych . Chodzi o zainstalowanie tych 2 kamer – w 
sumie kosztują one 66.000 złotych i plus bieżące opłaty dla Zakładu Energetycznego dzierżawy. 

Jeśli chodzi o oświatę to przenosimy całe finansowanie zadania inwestycyjnego „Kolektory słoneczne”. Umowa 
pożyczki z WF została podpisana w miesiącu grudniu i również te środki wpłyną do nas później. Dlatego zachodzi 
potrzeba, żeby finansowanie tego zadania  przenieść do budżetu roku 2005. W dziale gospodarka komunalna 
proponujemy zwiększyć o 100.000 złotych urządzenie targowiska po byłym Budopolu jak i również w tym dziale 
dodatkowo przeznaczyć 15.000 złotych opracowanie dokumentacji - budowa wodociągu w Kruku. Jest to inwestycja 
wspólna, gminy wiejskiej z miastem. Jest nasze osiedle we wsi Gorzewo, przy szpitalu Gostynin – Kruk. Będzie ono 
zasilane z sieci wodociągowej we wsi Gorzewo. Następna pozycja zmian dotyczy Kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, dotyczy termomodernizacji budynku Domu Kultury. Tutaj następuje przesuniecie środków. W wyniku 
audytu okazuje się, że możemy skorzystać z większej kwoty pożyczki i w związku z tym proponujemy obniżyć środki 
własne do wysokości 63.000 złotych, natomiast zwiększyć środki z pożyczki. W kulturze fizycznej wprowadzamy 
modernizację OSiR, jest to kwota 19.000 złotych dotyczy opracowania dokumentacji na boiska i bieżnię, proponujemy 
zwiększyć o kwotę 27.000 złotych zadanie dotyczące Skate Parku. W tej chwili mamy skosztorysowane całe zadanie i 
się okazuje, że tą kwotę, którą przeznaczyliśmy jest za mała. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 wynosi 
7.371.930 złotych. W kwocie 3.239.100 złotych będziemy pokrywali z własnych środków. Z pożyczek i dotacji 
preferencyjnych 2.432.830 złotych i 1.700.000 złotych z kredytu komercyjnego. Przy zamku jest zaproponowany 
kredyt komercyjny 700.000 złotych, być może, że skorzystamy ze środków Ministerstwa Kultury, wtedy automatycznie 
ten kredyt będzie niższy. 

Burmistrz Miasta – Tu jest pewnego rodzaju problem, bo Ministerstwo Kultury na pewno nam pomoże. Odbyła się 
sesja naukowa z naukowcami na której był przedstawiciel ministra. Sam minister wyznaczył termin tej sesji naukowej i 
miał nad tym patronat. Wysłał osobę upoważnioną przez niego, myślę, że i umocowaną. Problem jest taki, że środki 
pomocowe z Ministerstwa Kultury, które możemy otrzymać to mogą być środki z przeznaczeniem na remont. Nie 
możemy dostać wsparcia finansowego na odbudowywanie, bo ministerstwo tego nie finansuje.  

Asystent ds. Finansowych -  Jeśli chodzi o nasz projekt budżetu to wydatki zostały zaplanowane na kwotę 31.703.416 
złotych, z tego 7.371.930 złotych stanowią zadania inwestycyjne i to wynosi 23,39% ogólnego budżetu. Analizując nasz 
projekt budżetu można zauważyć, że następuje w nim duży wzrost wydatków bieżących. Jest to spowodowane wypłatą 
zasiłków rodzinnych jest to kwota sięgająca 3.000.000 złotych. Jak również utrzymanie pływalni, której kwota sięga 
1.200.000 złotych. W związku z tym proporcja takiej struktury udziału wydatków bieżących w roku 2005 rośnie, z 
uwagi na te 2 poważne zadania, które znalazły się w naszym projekcie budżetu. Staraliśmy się w nim umieścić 
wszystko to, co udało nam się skalkulować, wyszacować, uwzględniono również. Wskaźniki inflacji, jak i wskaźniki 
wzrostu płac dla sfery budżetowej, które będziemy musieli wprowadzać w roku 2005 – głównie dotyczą one oświaty. 
Zgłoszone autopoprawki, o których mówiłam wcześniej państwo dostali w dodatkowych materiałach. Nie będę 
omawiała części opisowej zarówno dochodów jak i wydatków tam gdzie występuje zmiana w częściach głównych to 
automatycznie ulega zmianie część opisowa. W wyniku tego projektu przedstawiliśmy państwu również przychody i 
rozchody budżetu, nasz budżet zamknął się z deficytem i wynosi 2.680.517 złotych proponujemy, żeby część deficytu 
pokryć z nadwyżki budżetowej, którą szacujemy na kwotę 938.429 złotych. Wynika ona z tego, że właśnie część zadań 
inwestycyjnych nie została finansowana w roku 2004. Dlatego też tak dużo autopoprawek, bo finansowanie ich 
przechodzi na rok 2005. Pozostałą część deficytu planujemy pokryć pożyczkami i ewentualnie kredytem komercyjnym. 
Macie państwo również informację dotyczącą prognozy długu miasta. Jak będzie kształtowała się na koniec 2005 roku. 



Według przyjętego projektu nasze zobowiązania wynoszą 42%. W tym mamy również zobowiązanie wynikające z 
poręczenia, które wynosi 763.000 złotych. Gdybyśmy przyjęli samo nasze zadłużenie to wynosiłoby ono 39%. Z 
realizacji ustawy o finansach publicznych wynika, ze możemy się zadłużać do wysokości 60%. Graniczna kwota 
zadłużenia na koniec 2005 roku może wynosić 17.314.671 złotych. Natomiast my szacujemy, że bez poręczenia 
wynosić ona będzie 11.365.063 złotych. Bierzemy pod uwagę spłatę w roku bieżącym zaciągniętych pożyczek, jak i 
zaciągnięcie  w roku bieżącym nowych. Jeśli chodzi o spłatę graniczną kwotą jest 4.328.667 złotych. My tą spłatę 
wyszacowaliśmy na kwotę 2.283.812 złotych. Wynika to również z wcześniej zawartych umów z bankami, funduszami 
jakie zaciągnęliśmy w roku bieżącym i wcześniej. Zadłużenie to nie jest przerażające, analizując również zadłużenia 
innych jednostek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Należy pamiętać, że zmniejszy się teraz w dziale Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 
1.000.000 złotych. 

Burmistrz Miasta – Rozumiem, że państwo, jak wcześniej była mowa, chcecie pomniejszyć wydatki o 1.000.000 
złotych – chodzi o kredyt, ale jak zajdzie taka potrzeba to wrócimy do sprawy w miesiącu lutym. 
Dobrze,  w takim razie trzeba zrobić przerwę, nanieść zmianę i potraktować jako autopoprawkę. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała uchwałę budżetową – załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej – załącznik 
do protokołu. 
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – projekt budżetu miasta Gostynina na 2005 rok wraz przyjętym 
wnioskiem zaopiniowała pozytywnie. 
Wniosek:   Przeznaczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji na modernizację bieżni i rozbiegów do skoczni 
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz opracować dokumentację na wymianę nawierzchni boisk szkolnych na 
nowocześniejsze 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Rozumiem, że ten wniosek został w autopoprawkach zrealizowany? 

Asystent ds. Finansowych - Tak 
Komisja Edukacji - projekt budżetu miasta Gostynina na 2005 rok zaopiniowała pozytywnie wraz z przyjętymi 
wnioskami. 
Wnioski: zwiększyć wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w wysokości 1000 złotych 
dodatkowo dla każdej ze szkół i zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe na prowadzenie szkoły muzycznej I 
stopnia 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy te wnioski też znalazły się w autopoprawkach. 

Asystent ds. Finansowych – Jeśli chodzi o pomoce naukowe, to wniosek został wprowadzony, a jeśli chodzi o szkołę 
muzyczną  to nie, bo doszliśmy do wniosku, że dotyczyłoby to zadań utrzymania określonej jednostki. Ta szkoła 
mieściłaby się w którejś ze szkół już istniejących w związku z tym musielibyśmy wydzielić określone środki na 
ogrzewanie, oświetlenie,  utrzymanie i te środki byłyby zamrożone Doszliśmy do wniosku, że jeżeli będzie zachodziła 
taka potrzeba i  będziemy musieli się wykazać planem wydatków na szkołę muzyczną, to w każdej chwili możemy 
wyszacować te koszty i przenieść do odrębnego rozdziału. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego – projekt budżetu miasta Gostynina na 2005 rok wraz z wnioskami zaopiniowano 
pozytywnie. 
Wnioski: przeznaczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji na modernizację bieżni i rozbiegów do skoczni 
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz opracować dokumentację na wymianę nawierzchni asfaltowych boisk 
szkolnych na nowocześniejsze. Kolejny wniosek dotyczył zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie 
oświetlenia przy ulicy Marcinkowskiego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Te 2 pierwsze wnioski zostały zapisane, a co do trzeciego, to wnioskodawca już 
przystał na realizację w roku przyszłym 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – Komisja projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie z 
wnioskami jak powyżej. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu na 2005 rok 
dodatkowego zadania w postaci rozbudowy sieci monitoringu o 2 kamery. Projekt budżetu wraz z przyjętym wnioskiem 
zaopiniowano pozytywnie. 
Burmistrz Miasta – Tego wniosku nie umieściliśmy w budżecie, ponieważ na początku roku 2005 zostaną zrealizowane 



2 kamery. Poza tym jak Komisja wniosek formułuje, to niech uściśli gdzie te kamery mają być, bo ja nie bardzo w tej 
chwili widzę. To jest miasto nie duże. Poczekajmy trochę i rozejrzymy się gdzie jeszcze te kamery są potrzebne. Tu są 
też potrzebne sygnały Policji, obserwacja Straży Miejskiej czy nas, jako mieszkańców. To na 2006 rok można pomyśleć 
o 2 kamerach. Proszę zauważyć, że 2 kamery kosztują ponad 60.000 złotych. Za takie pieniądze kiedyś zrobiliśmy 4 
kamery. Dziś takiej możliwości nie ma. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała opinię ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej – 
stanowi ona załącznik do protokołu. 
Radny Paweł Kijek – Pani asystent powiedziała, że bezsensownym byłoby zakładanie oświetlenia na ulicy 
Marcinkowskiego. Na dzień dzisiejszy słupy i trakcja energetyczna jest rozciągnięta i to oświetlenie mogłoby być, ale 
przyjmuję zapewnienie pana burmistrza, że to zadanie zostanie zrealizowane w roku 2006. 
Burmistrz Miasta – Mam tu pewnego rodzaju problem z ulicą Langenfeld. Projektant tak zaprojektował oświetlenie na 
tej ulicy, że trzeba będzie zdjąć, co drugi słup. W tej chwili, co druga latarnia jest wyłączona. Trzeba je zdemontować i 
gdzieś przenieść. Zobaczymy gdzie ważniejsze. 
Radny Piotr Jankowski – Przy okazji budżetu chciałbym przypomnieć o budynkach komunalnych przy ul. Moniuszki. 
Była tam wykonana termomodernizacja, ale rynny i dachy są do remontu. 

W ramach robót publicznych zobowiązał się pan w tym roku wykonać remonty ciągów pieszych przy ul. Bema i 
Glinianej. 
Burmistrz Miasta – Wszystko jest zabezpieczone. 

Radny Tadeusz Gryning – W roku ubiegłym miały być 2 kamery i w tym roku 2 następne. Ja rozumiem, że są inne 
potrzeby, ale moim obowiązkiem było zgłosić ten temat, bo kamery były zaplanowane w pana projekcie. 
Burmistrz Miasta – Kamer w mieście jest ful. Możemy sobie w tym roku odpuścić, a w przyszłym roku się 
zastanowimy. Z Policją musimy wskazać miejsca  najbardziej newralgiczne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Te poprawki formalnie zostały wniesione i musimy je głosować. 
Jest poprawka Komisji Edukacji, dotycząca szkoły muzycznej, ja ją zgłaszałem na komisji, ale nie jestem właścicielem 
tej poprawki. Podzielam ten pogląd, że jeśli taka potrzeba zajdzie to można to załatwić w inny sposób. 
Kto z państwa jest za tym aby w budżecie zabezpieczyć środki finansowe na prowadzenie szkoły muzycznej I stopnia. 

Stwierdzam, że Rada Miejska poprawkę odrzuciła, za odrzuceniem opowiedziało się 16 głosów, głosów przeciw nie 
było, 1 głos wstrzymujący. 

Poprawka została odrzucona. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Są zgłoszone zbieżne wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej, chodzi o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie oświetlenia 
przy ulicy Marcinkowskiego. Wiemy, że zadanie będzie realizowane w roku 2006. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki. 
Stwierdzam, że Rada Miejska poprawkę odrzuciła, za odrzuceniem opowiedziało się 16 głosów, głosów przeciw nie 
było, 1 głos wstrzymujący. 

Poprawka została odrzucona. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Poprawka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotycząca 
wprowadzenia do projektu budżetu na 2005 rok dodatkowego zadania w postaci rozbudowy sieci monitoringu o 2 
kamery. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki. 

Stwierdzam, że Rada Miejska poprawkę odrzuciła, za poprawką 1 głos, głosów przeciwnych 12, 3 głosy wstrzymujące. 

Poprawka została odrzucona. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wnoszę o przyjęcie uchwały budżetowej w takim kształcie jak została ona 
zaproponowana przez pana burmistrza, łącznie z przyjętymi poprawkami. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej - Gratulujemy panie burmistrzu. 



UCHWAŁA  NR  146/XXIII/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u  8. 
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez gminę miasta Gostynina. 
Inspektor ds. Oświaty Janina Bałko – Ustawą z dnia 15 lipca bieżącego roku została zmieniona między innymi Karta 
Nauczyciela i jedną ze zmian było nałożenie na organy prowadzące szkoły obowiązku uchwalenia niektórych 
składników wynagradzania nauczycieli za 1 rok. Wcześniejsze zapisy pozostawiały możliwość uchwalania takiego 
regulaminu na czas określony. Od 1 stycznia 2005 roku będą to regulaminy mające zastosowanie tylko 1 rok 
kalendarzowy. Konieczność przyjęcia nowego regulaminu wynika również ze zmiany w Karcie Nauczyciela gdzie 
zostało doprecyzowane pojęcie godzin, zastępstw doraźnych, wcześniej nie było ono definiowane w samej Karcie i nie 
było też określenia, co do wysokości wynagrodzenia za te godziny ( było to w kwestii organów prowadzących) Zmiana 
z 15 lipca doprecyzowała zarówno, co to jest godzina zastępstwa doraźnego jak też, jaką  wysokość wynagrodzenia za 
taką godzinę nauczycielowi trzeba zapłacić. Przedłożony projekt uchwały gdzie najistotniejszą część stanowi regulamin 
wynagradzania został uzgodniony z reprezentantami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania ZSZZ Solidarność. 
Regulamin został zredagowany w ten sposób, żeby nie wykraczał poza granice  wynikające z Karty Nauczyciela. 
Składa się on  z 9 rozdziałów. I rozdział – postanowienia ogólne objaśnienie, z jakich składników składa się 
wynagrodzenie nauczycieli. II rozdział – mówi o wynagrodzeniu zasadniczym i określa on, że w naszej jednostce 
samorządu przyjmujemy minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli, a te stawki określa minister. W tym rozdziale 
jest zapis, że jeżeli te stawki ulegną zmianie to nie będzie pociągało za sobą zmiany regulaminu. III rozdział mówi o 
dodatkach za wysługę lat – kiedy będzie wypłacany i jak to jest jeżeli nauczyciel nabył prawa do tego dodatku w trakcie 
trwania miesiąca, bądź też z pierwszym dniem. IV rozdział – dodatek motywacyjny, jest to dodatek uznaniowy w 
związku z tym są podane kryteria, które należy brać pod uwagę przy przyznawaniu tego dodatku. W punkcie 3 jest 
zapis, który określa wysokość środków na dodatki motywacyjne, a ta wysokość jest 1% rocznych środków 
zaproponowanych na wynagrodzenie zasadnicze. Jeden nauczyciel może dostać 15% wynagrodzenia zasadniczego. 
Czas na jaki może być przyznawany dodatek między dwa a sześć miesięcy i też ujęto zapis, aby nie przyznawać tego 
dodatku za miesiące wakacyjne. Wysokość dodatku oraz okres, na jaki jest przyznawany określa dyrektor. Rozdział V – 
dodatek funkcyjny jest przypisany do stanowiska lub do pełnionej funkcji. W tabeli są wymienione stanowiska i funkcje 
oraz stawki, w jakich wysokościach może być przyznany ten dodatek. Rozdział VI dodatek za warunki pracy – za 
warunki trudne i uciążliwe został określony do 10% wynagrodzenia zasadniczego dla danego nauczyciela. Rozdział VII 
– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – zostało to określone w Karcie 
Nauczyciela w związku z tym wysokość nie jest określona natomiast są określone warunki wypłacania wynagrodzenia 
za te godziny. Rozdział VIII nagrody ze specjalnego funduszu nagród – jest to jeden ze składników wynagrodzenia. 
Poprzednio był on określony odrębną  uchwałą, ale te nagrody są bardziej przypisane w tej części w której jest mowa o 
regulowaniu ich regulaminem wynagradzania w związku z tym znalazły one miejsce tutaj przy pozostałych składnikach 
wynagrodzenia. W tej części dotyczącej nagród zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały jest niewielka, jest 
doprecyzowanie,  w jakich okolicznościach te nagrody mogą być wręczane. Odpis na ten fundusz nagród to jest 1% 
rocznych wynagrodzeń osobowych i ten 1% dzieli się pulę nagród przyznawanych przez dyrektora szkoły i pulę na 
nagrody przyznawane przez burmistrza. Podział 70% tej wielkości pozostaje w dyspozycji dyrektorów a 30% w 
dyspozycji burmistrza. 
Komisja Edukacji – Członkowie komisji zaproponowali, aby w rozdziale VI dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w 
trudnych lub uciążliwych warunkach, w wysokości 10% rozdzielić na: 7% z tytułu trudnych warunków pracy i 3% z 
tytułu uciążliwych warunków pracy. 

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – opinia pozytywna wraz ze zgłoszonymi  zmianami. 

Radny Paweł Kijek – Co oznaczają warunki uciążliwe, a co warunki trudne. 
Inspektor Janina Bałko – W naszych szkołach występuje jedna taka sytuacja, kiedy nauczyciel pracuje w warunkach 
trudnych. W naszej gminie jest taka sytuacja, kiedy to uczeń jest nauczany programem indywidualnym, ale programem 
szkoły specjalnej. Warunki uciążliwe są wtedy, jeśli do tego jeszcze dochodzi inny element związany ze stanem zdrowia 
tego ucznia. Nie dość, że ten uczeń jest nauczany programem szkoły specjalnej, to jego upośledzenie umysłowe jest 
powyżej umiarkowanego, co najmniej umiarkowane.  Taka sytuacja występuje u nas, ale katalog trudnych warunków 
jest znacznie szerszy. 

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

UCHWAŁA  NR  147/XXIII/04 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 D o    p u n k t u  9. 

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu zmian do ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP. 



Burmistrz Miasta – Zawiązał się krajowy komitet referendalny. Jest to inicjatywa samorządowców, którzy zwrócili się z 
prośbą o poparcie. Samorządowcy domagają się jednomandatowych wyborów w samorządzie, ale też i w parlamencie, 
uznając, że ten sposób byłby uzdrowieniem dla Polski. To nie byłyby upartyjnione grupy, które głosują z własnym 
sumieniem, rozwagą czy mądrością, ale głosują z przykazu politycznego. Ja mam podobne zdanie, że nie ma większej 
demokracji, jak jednomandatowe okręgi wyborcze. We wszystkich gospodarczo rozwiniętych krajach świata stosuje się 
ten system, już prawie w 60 krajach. Wprowadza on do struktur państwa odpowiedzialność też sprzyja stabilizacji na 
scenie politycznej oraz rozwojowi gospodarczemu, ogranicza korupcję, zabezpiecza uprawnienia samorządu 
terytorialnego. Najlepsze byłyby jednomandatowe okręgi, niech ludzie wiedzą na kogo głosują. Jeżeli to jest na listy 
wyborcze, partyjne, to wygrywa ten, co jest w czubie listy. Mamy zawód poseł.  Podjęcie uchwały byłoby poparciem 
dla  działań tego komitetu. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 3 głosy wstrzymujące. 

UCHWAŁA  NR 148/XXIII/04 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 2004. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – W materiałach państwo otrzymaliście sprawozdania z pracy tych komisji. Czy ktoś z 
państwa ma uwagi do tych sprawozdań. 

Nie wnoszono uwag. 

Rada Miejska przyjęła sprawozdania z prac Komisji stałych za 2004 rok – załączniki do protokołu. 

D o    p u n k t u  11. 

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2004. 

Przewodniczący Rady Miejskiej- Otrzymaliście państwo sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2004 rok. 

Czy ktoś z państwa ma uwagi do tego sprawozdania. 

Nie wnoszono uwag. 

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2004 rok – załącznik do protokołu. 

 

D o    p u n k t u  12. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Burmistrz Miasta – Pierwsze pytanie złożyła pani radna Agnieszka Korajczyk. W związku ze zbierającą się wodą przy 
Placu Wolności. Trzeba sprawdzić, czy nie jest zapchana studzienka kanalizacyjna. Trzeba ją oczyścić. 
Radny Czesław Jaśkiewicz pytał o ceny gazu w butlach. Sprzedaż gazu możemy przypisać naszej spółce. Pewnie to tak 
jest, że się umówią we dwóch czy trzech i takie ceny wystawiają. Nikt tu z Kutna nie będzie przywoził gazu. Przemyślę 
tę sprawę. 

Drugie pytanie dotyczy cen wystawianych przez Zakład Energetyczny.  My na to wpływu nie mamy. Z zakładami 
energetycznymi, czy jego spółkami trudno się rozmawia. Jest to instytucja, która jest dobrze związana z prawnikami. 
Trzeba się znać na prawie energetycznym, żeby coś od nich wynegocjować. Ja, jako burmistrz mogę wysłać pismo, 
żeby się zastanowili. Oni pewnie się zastanowią, ale ceny nie zmienią. 
Pan radny Paweł Kijek zgłosił konieczność naprawy urządzeń do pomiarów prędkości. Ta sprawa się wałkuje. 
Wysyłaliśmy im pisma. Nie wiem, co jest przyczyną. Ja myślę, że robią uniki. 
Wiceburmistrz Miasta Jadwiga Kaczor – Informowano nas, że tam brakuje podzespołów do wymiany tych urządzeń i to 
są bardzo drogie części. W tej chwili nie mają na to pieniędzy. Do nas doszły też takie informacje, że te pomiary są w 
ogóle nie potrzebne. 
Burmistrz Miasta – Pan radny Jankowski pytał o bezprawnie przyznany zasiłek opiekuńczy. Odpowiedź będzie na 
piśmie. Ja tylko powiem, że to nie jest winna tylko urzędników. Petent musi składać zaświadczenie takie jak trzeba. Co 
prawda urzędnicy za późno się zorientowali. To jest o tyle dla urzędników niedobre, że jeżeli wydali 10.000 różnych 
decyzji, to jakieś uchybienie może być. Musi zwrócić ten, kto popełnił błąd. Jest to kwota około 2.500 złotych, i 
urzędnik musi to zapłacić. Natomiast tym państwu nie będzie się dalej należał zasiłek, jeżeli nie przyniosą 
zaświadczenia o niepełnosprawności syna, który zgodnie z przepisami powinien przynieść zaświadczenie, że wymaga 



opieki drugiej osoby. Tutaj nie ma takiego zapisu, to widocznie nie wymaga. Urzędnik przy natłoku podań, przeoczył i 
teraz zapłaci karę. Ci państwo dostali pieniądze i już ich nie oddadzą. 
Kolejne pytanie pana Jankowskiego dotyczy sklepów wielkogabarytowych. Tak to jest, że dla miasta Gostynin 
wielkogabarytowym sklepem nie jest sklep o powierzchni sprzedaży do 2000 metrów kwadratowych. Gdybyśmy nawet 
taką inicjatywę podjęli w postaci uchwały, że dopuszczamy tylko 200 metrów, to jest to niezgodne z prawem. Uchwały 
muszą być zgodne z aktem wyższego rzędu, czyli z ustawą. Co do hipermarketu, u nas takiego nie ma i pewnie nie 
będzie. Firma Real będzie budowała i my nic nie zrobimy, bo prawo jest prawem. Kupili teren od osób prywatnych. Ja 
pocieszam się tylko tym, że sposób prowadzenia będzie taki, że powierzchnie będą wynajmowane kupcom. Nasi 
gostynińscy kupcy będą mogli zarabiać. 

Radny Piotr Jankowski – Byliśmy kiedyś z panem burmistrzem na spotkaniu u pana wojewody i wtedy on zaznaczył, że 
winą za powstawanie sklepów wielkogabarytowych trzeba obarczyć samorządy. Można wymagać np. takich miejsc 
parkingowych, które nie są do spełnienia. Wtedy pewne inicjatywy blokujemy. Ja uważam, że trzeba najpierw sobie 
powiedzieć,  czy my jako radni jesteśmy przeciwnikami powstawania takich sklepów czy nie. Są na to metody, tylko 
jest kwestia podejścia do tematu. Widzę, że w większości radni są przeciw zmianie, czyli są za powstawaniem takich 
sklepów. Apeluję do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, żebyśmy się spotkali i wspólnie 
wypracowali stanowisko w tej sprawie. Musimy się określić, czy jesteśmy za, czy przeciw. Jeśli przeciw to musimy 
przygotować taką uchwałę. 

Burmistrz Miasta – Jeśli z Gostynina mają jeździć, tak jak do tej pory do Auchan  i tam dorabiać, to niech chociaż tu 
podatek płacą. Tym bardziej, że to nie będzie wielkogabarytowy sklep. A jeśli rzeczywiście byliby to kupcy z 
Gostynina, to jeszcze lepiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej –Apeluję do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, aby na najbliższej 
komisji  podjąć ten  temat. 
Radny Paweł Kijek – Oczywiście ten temat znajdzie się na Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którą zaprosimy 
radnego Piotra Jankowskiego. 

D o    p u n k t u   13 

Przyjęcie protokołów  z XX i XXI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy ktoś z państwa ma uwagi do protokołów. 

Radni nie wnosili uwag do protokołów. 
Za przyjęciem XX  i XXI protokołu z posiedzenia sesji Rady Miejskiej głosowało 16 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących się nie było. 

Protokoły zostały przyjęte. 

D o    p u n k t u  14 

Sprawy różne. 
Burmistrz Miasta – chcę państwa poinformować, że pan wójt złożył pismo do burmistrza miasta Gostynina, w którym 
pisze: że zgodnie z podziałem terytorialnym kraju wieś Gorzewo leży w granicach administracyjnych gminy wiejskiej 
Gostynin. Z dokumentów geodezyjnych wynika, że teren szpitala Kruk wraz z istniejącym osiedlem mieszkaniowym 
położony jest w obrębie wsi Gorzewo, tymczasem osoby zamieszkałe w ww. osiedlu figurują w ewidencji meldunkowej 
Urzędu Miasta Gostynina, co świadczy o tym, że osoby te są zamieszkałe  i zameldowane na terenie miasta Gostynina. 
Powyższa sytuacja jest niezgodna ze stanem faktycznym. W związku z powyższym istnieje potrzeba dostosowania 
powyższego do rzeczywistości. Dlatego też uprzejmie prosimy pana burmistrza, aby podległe panu służby stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku oraz przepisów wykonawczych w postaci rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 grudnia 2002 roku  w sprawie przekazywania danych pomiędzy organami 
prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL, żeby podjęły działania normujące 
sprawę prawidłowego zameldowania mieszkańców”. To pismo jest kierowane też do wiadomości Krajowe Biuro 
Wyborcze – delegatura w Płocku i Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

Rzeczywiście stan jest taki, jak pan wójt w piśmie napisał. Kiedyś teren szpitala Kruka i tego osiedla był w granicach 
miasta Gostynina. Po reformie administracyjnej w 1985 roku zmieniło się, powołano wtedy nową gminę Gostynin, 
którą wyposażono w teren. Część terenów miejskich została okrojona. Od tego momentu ci mieszkańcy są 
nieprawidłowo zameldowani i na dobrą sprawę nie są mieszkańcami miasta Gostynina. Trzeba coś z tym zrobić. 
Należało powiadomić tych mieszkańców, że mieszkają we wsi Gorzewo i zostaną przemeldowani na teren gminy 
wiejskiej Gostynin. Było tu około 80 kilka osób. Mieszają tam 103 rodziny. Większość z nich nie wiedziała, że oni 
mieszkają we wsi. Za tą sprawę bierze się Krajowe Biuro Wyborcze. Jest zarzut, że są sfałszowane wybory do 
samorządu, do parlamentu, wybory prezydenta i wójta, burmistrza. Po roku zawsze biuro wyborcze robi spotkanie 



wójtów, burmistrzów, oni wysyłają upoważnione przez siebie osoby i niszczy się wszystkie dokumenty związane z 
wyborami. Ja miałem monity jeszcze w latach poprzednich, głównie z Urzędu Statystycznego. To oni zaczęli drążyć. 
Mieszkańcy na tym spotkaniu nie godzą się zostać mieszkańcami wsi. Jest lista osób, najemców lokali, którzy życzą 
sobie podjęcia działań w kierunku przyłączenia tych terenów do miasta. Odnośnie Zalewu na Piechocie, to myślę, że 
dojdziemy do porozumienia z gminą, co do przejęcia Zalewu. 
Zaczyna się nowa inicjatywa o przyłączenie terenów. Nie da się terenu Kruka przyłączyć, dlatego, że wcześniej jest 
obszar Bierzewic. Jeśli inicjatywa mieszkańców Kruka byłaby większościowa w stosunku do liczebności Bierzewic. 
Nawet gdyby miało dojść do referendum to pewnie kruk by przebił Bierzewice i w takim układzie pewnie byłyby 
tereny przyłączone. Chociaż tu referendum nie jest wymagane, tylko konsultacja. Znając wniosek mieszkańców Kruka 
trzeba będzie dalsze działania podejmować. Jakby nie zrobił to jest źle, co zrobi Państwowe Biuro Wyborcze nie 
wiadomo. My płacimy podatki od nieruchomości gminie, a mieszkańcom wypłacamy dodatki mieszkaniowe. To jest nie 
do przyjęcia.  

Radny Paweł Kijek – Mieszkańcy i przyjezdni zachwycają się tak pięknie udekorowanym świątecznie miastem. Jest 
propozycja, żeby w przyszłym roku przed świętami ogłosić konkurs na najładniej ustrojony balkon czy posesję. 
Radny Tadeusz Gryning – Czy nie należałoby przypisać nowego bazaru, który mamy zamiar utworzyć po Budopolu, 
którejś spółce? Byłoby zwiększone zatrudnienie. 
Burmistrz Miasta – Każda inwestycja to są nowe miejsca pracy. W kwestii nowego bazaru to powstanie albo jednostka, 
albo zakład budżetowy. Dochody z tego oczywiście będą dla miasta. 

Radny Zbigniew Królikowski – O ile mamy bardzo ładnie wysprzątany środek miasta to na jego obrzeżach jest bardzo 
brudno. Proszę zmobilizować Straż Miejską do uaktywnienia się w tym temacie. Na przykład na posesji przy ul. Nowej 
jest bardzo brudno. Ten właściciel latem nie kosi zielska a teraz jest tam straszny brud. 

Burmistrz Miasta – Z tymi mieszkańcami bardzo trudno się dogadać, ale coś zrobimy. Ja uważam, że to jest bardzo 
czyste miasto. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Parafia czyni starania, żeby pozyskać plac przy kościele. Czy pan burmistrz mógłby 
powiedzieć kilka słów, jakie są zamiary i czy jest to możliwe. 
Burmistrz Miasta – Na tym terenie powstanie zieleń, nich parafia posadzi. Przekazywać tego terenu nie będziemy. Nie 
wiadomo, co jeszcze w życiu będzie. Na początku parafia złożyła pismo, że chce kupić tę działkę Ja podjąłem działania 
w kierunku wyceny tej działki. Biegły rzeczoznawca wycenił, ale parafia nie kupi za tę cenę. Proponuję posadzić  tam 
zieleń. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jeszcze raz składam wszystkim państwu serdeczne życzenia noworoczne. 

D o    p u n k t u   15 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej. 
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