
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIX/2009

z posiedzenia XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30  listopada 2009 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 11 

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1240.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXXIX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, panią wiceburmistrz Jadwigę Kaczor, Skarbnika Miasta panią 
Bożenę Sokołowską, Asystenta Burmistrza ds. Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz, panią 
Barbarę  Semeniuk Radcę Prawnego Urzędu Miasta,  witam zaproszonych gości  w osobach: 
pana  Andrzeja  Jakubowskiego  Prezesa  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  w  Gostyninie
sp.  z  o.o.  i  Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie  sp.  z  o.o.,  pana Jacka Przekwasa 
Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o., witam 
wszystkich radnych, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.
Czy ktoś z Państwa ma uwagi odnośnie porządku? 

Burmistrz  Miasta  –  Proszę  o  wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  projektu  uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2010 roku. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały odnośnie  ustalenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji w Gostyninie w 2010 roku, opowiedziało się: 

               za – 9                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0



Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się:

            za – 9                                 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. Funkcjonowanie spółek miejskich i zakładów budżetowych: 

 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.;
 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o;
 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o;
 ,,ERA-GOST” spółka z o.o.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.
7. Podjecie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu 

budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2010 roku.
8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 .
9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby  nowych  licencji  na  wykonywanie 

transportu drogowego taksówką.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  216/XXXVIII/09  z  dnia  30 

października 2009 roku dotyczącej przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Gostynina
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2010 rok”. 

12. Przyjęcie protokołu XXXVIII  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 29 października 2009 roku do 25 listopada 2009 roku  –  materiał na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Czy  są  pytania  odnośnie 
sprawozdania?

Radni nie zgłaszali pytań. 



D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?

Radny Marek Małkowski – na terenie firm ,,Stol-Komp” i ,,Hydropol” w dniach wolnych od 
pracy są wypalane materiały po przemysłowe, docierają do mnie w tej kwestii skargi czy można 
by to sprawdzić. Moje następne pytanie to czy został ogłoszony przetarg na budowę II etapu 
,,małej obwodnicy” i czy jest możliwość włączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Jana Pawła II z ulicą Alei. 

D o  p u n k t u  5

Funkcjonowanie spółek miejskich i zakładów budżetowych: 

 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.;

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o. Andrzej Jakubowski - 
o cenie ciepła decyduje Urząd Regulacji Energetyki i w niektórych mediach te ceny zostały 
uwolnione, tak było w przypadku ceny energii elektrycznej dla zakładów od roku 2008 te ceny 
zostały uwolnione.  Z roku na rok występując do Urzędu Regulacji  Energetyki  Cieplnej  nie 
wiemy jak to będzie i nie jest to tak proste jak w przypadku ceny wody w mieście, gdzie są 
terminy jest ustawa gdzie składamy projekt na 60 dni przed wejściem w życie, tam ten proces 
jest znacznie wydłużony i składając dokumenty w styczniu do zatwierdzenia taryfy możemy 
otrzymać zatwierdzone bądź nie zatwierdzone taryfy dopiero w maju czy w czerwcu. Tak było 
w tym roku, że prawie 4 miesiące walczyliśmy z zakresu wzrostu cen energii elektrycznej bo 
przy naszych prośbach o podwyżkę o 10% czy 15%, dostawaliśmy 2%, bo Urząd Regulacji 
miał wskaźniki krajowe które trzymały cenę w całym kraju. Jeżeli chodzi o 9 miesięcy tego 
roku, to nie wypadły rewelacyjne, a to dlatego, że po 5 latach eksploatacji kocioł fluidalny, 
który jest  głównym dostawcą ciepła zaczął się psuć.  Nastąpił  znaczny wzrost  zużycia gazu
i  oleju,  a  to  dlatego,  że  przez  okres  3  tygodni  mieliśmy  kłopoty  z  piecem  fluidalnym
i pracowaliśmy na gazie i oleju ale miasto na cieple tego nie odczuło. Prognozy na rok 2009
i 2010 były interesujące i chyba się spełnią, gdyż jest duży napływ miału węglowego z Syberii, 
Rosji, Ukrainy, jest duża konkurencyjność węglowa na rynku. Co roku robimy skład i w tej 
chwili mamy zapas węgla na około 4 tysiące ton, który zabezpiecza nam spalanie do miesiąca 
lutego. Systematycznie dowozimy ten węgiel a pył jest wywożony. Mamy podpisane 2 umowy 
z Piekarami Śląskimi i Piotrkowem Trybunalskim. Z zakresu remontów w okresie wakacji poza 
remontem kotła, który wyniósł 230 tysięcy złotych, ponieśliśmy drobne remonty tego typu jak 
wymiana sterowników ciepła, liczników ciepła. Węzłów mamy 168. Wynik na koniec pół roku 
to -1.700 tysięcy złotych. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy nową cenę i podwyżka będzie
w granicach 15%. Cały czas wykonujemy inwestycję z zakresu naszych planów inwestycyjnych
i  tak też  największym zadaniem było  włączenie  do sieci  miejskiej  dwóch bloków na ulicy 
Wyszyńskiego, przy wykonywaniu tego przyłącza przy okazji został wykonana modernizacja 
dwóch węzłów na ulicy Jana Pawła II 4 i ulicy Wyszyńskiego 25. Wykonaliśmy przyłącze do 
budynku Starostwa na ulicy Dmowskiego, blok przy ul. Langenfeld, zmodernizowany został 
węzeł w bloku na ulicy Polnej 12 i 12a, zakończone zostały prace przy Kościuszki 31, Wojska 



Polskiego 45.     

Radny  Marek  Małkowski  –  jak  został  ustalany  szacunkowo  plan  na  ten  rok,  jaka  była 
przymierzana  cena  miału,  jaka  jest  proporcja  pozyskania  ciepła  z  fluidu  lub  z  pozostałych 
czynników? 

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o. Andrzej Jakubowski -
cenę planowaliśmy na około 49,20 za giga jule, w tej chwili mamy za wykonanie rzeczywiste
i jest 47,17.  Z fluidu wystarcza 12 megawat na ogrzanie miasta, przy średnich temperaturach 
około – 2 stopnie.  

 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o;

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o. Andrzej Jakubowski –  na 
przestrzeni  tego  półrocza  spółka  sprzedała  swoją  usługę  na  poziomie  planu.  Głównym 
mankamentem firmy był wzrost ceny energii elektrycznej w roku 2009. Na bazie 9 miesięcy 
jest na poziomie około 30%, na wodzie i na kanalizacji, a energia elektryczna w tym roku ma 
jeszcze wzrosnąć. Dokonaliśmy dokładnej analizy z zakresu zużycia energii  elektrycznej na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat i jest to spadek co miesięczny, praktycznie każdego miesiąca 
zużywamy średnio od 5% do 10% mniej energii elektrycznej, czyli to nie powoduje zużycia
a  próbujemy  oszczędzać  tak  w  przypadku  wody  jak  i  kanalizacji.  W przypadku  realizacji 
bardzo  podobnym wynikiem półrocze  zakończyliśmy,  sprzedaż  wykonana  jest  w granicach 
100%,  jeżeli  chodzi  o  odbiorców  prywatnych  i  odbiorców  pozostałych,  ci  ostatni  mają 
tendencję  wzrostową.  Niestety  ale  w  tym  roku  zauważalny  jest  spadek  przez  osoby 
indywidualne,  a  głównie dotyczy to  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w miesiącu jest  to  około 2 
tysięcy.  Spółdzielnia  średnio  miesięcznie  pobierała  wody  około  19  tysięcy  metrów 
sześciennych a w tej chwili pobiera około 16 tysięcy metrów sześciennych, jest to duży ubytek i 
nie jesteśmy w stanie tego nadrobić.  Z zakresu ścieków jest  to  równoznaczne z wodą jeśli 
chodzi o spadek sprzedaży i jest to około 29%. Z zakresu ostatniego półrocza przedsiębiorstwo 
wykonuje również inwestycje, które są założone na bazie 2009 roku. Wykonaliśmy wodociąg w 
ulicy  Kolonia,  przyłączyliśmy  7  odbiorców  o  długości  około  155  metrów,  dokonaliśmy 
modernizacji  starej  kanalizacji  w  ulicy  Parkowej  po  stronie  rzeki.  Kontynuowany  był  i 
zakończony  został  projekt  modernizacji  oczyszczalni  ścieków.  Wykonaliśmy  największą 
inwestycję  tj.  kanalizację  sanitarną  w  ulicy  Targowej,  jest  to  pierwszy  etap,  który  będzie 
kontynuowany w najbliższych  latach  czyli  budowa kanalizacji  sanitarnej  w tamtym terenie 
miasta,  na  odcinku  między  zamkiem  a  budynkami  socjalnymi.  Zakończyliśmy  kanalizację 
sanitarną w ulicy PCK.   

Radny Marek Małkowski –   na spotkaniu, które miało miejsce 18 października tego roku, 
ustalono, że zostanie podpisana umowa na wykonanie kanalizacje w ulicy Czapskiego i ulic 
przyległych, kiedy to nastąpi.  

Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Gostyninie  sp.  z  o.o.  Andrzej  Jakubowski  – 
projekt kanalizacji w ulicy Czapskiego i ulic przyległych został zlecony przez mieszkańców. 
Projekt tej kanalizacji sanitarnej ma zostać oddany do 1 czerwca. A odnośnie realizacji w tej 
ulicy jest problem z uwagi na to, że musi być spełniony warunek taki, że musi być około 120 
odbiorców na 1 kilometrze, a ulica Czapskiego tego nie spełnia. Kwota tej inwestycji to około
4 – 5 milionów złotych, jest to duże zadanie. Szukamy pieniędzy z zewnątrz. Został złożony 
także wniosek na oczyszczalnie ścieków. 



Radny Arkadiusz Górski –  miesiąc temu na komisji rozmawialiśmy odnośnie opracowania 
dokumentacji kanalizacji pt. ,,Targowa 2”. 

Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Gostyninie  sp.  z  o.o.  Andrzej  Jakubowski  – 
kanalizacja ta już się rozpoczęła i zostanie zakończona 30 czerwca 2010 roku, w kanalizację te 
wchodzą:  ulica  Kościuszkowców  do  granicy  ze  Strzałkami,  ulica  Szkolna,  część  ulicy 
Kowalskiej, ulica Krośniewicka i Zamkowa. 

Radny Marek Małkowski – jaki wynik uzyskało przedsiębiorstwo?

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o. Andrzej Jakubowski –  za I 
półrocze na plan zysków około 41 tysięcy złotych, jest 38 tysięcy złotych, czyli około 90%. 

 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o;

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o Jacek 
Przekwas – rok 2008 spółka zamknęła  zyskiem 6.500 złotych,  przychody i  koszty zostały 
zbilansowane.  Odnośnie  sytuacji  finansowej  9  miesięcy  tego  roku,  to  przychody  wyniosły 
3.566 tysięcy złotych, dla porównania ten sam okres roku ubiegłego to 2.954 tysięcy złotych, 
nastąpił  wzrost  przychodów  o  około  560  tysięcy  złotych,  który  spowodowany  był  takimi 
czynnikami jak wzrost czynszów a chodzi tu o zwiększenie powierzchni wynajmowanych gdyż 
oddaliśmy  do  użytku  blok  przy  ul.  Bierzewickiej  i  przy  ul.  Spółdzielczej,  stąd  wzrost 
przychodów  z  tytułu  czynszu.  Znaczny  wzrost  kosztów,  co  za  tym  idzie  zaliczek  wpłat
i  przychodów  za  centralne  ogrzewanie,  w  tym  roku  za  9  miesięcy  1.200  tysięcy  złotych,
a w roku ubiegłym 945 tysięcy złotych,  wzrost  ten spowodowany jest  przyłączem do sieci 
miejskiej nowych budynków. Wypracowane zostały obroty inwestycyjne a związane one są z 
tym, że w tym roku wykonywany był budynek przy ulicy Spółdzielczej i spółka wypracowała 
własnymi siłami zysk na kwotę 74 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o koszty to, zamknęły się one 
kwotą 3.287 tysięcy złotych i są wyższe od porównywalnego okresu 2008 roku. Wzrosły koszty 
za  energię   elektryczną  o  10%,  znacznie  spadły  koszty  oleju  opałowego,  wynika  to  z 
przyłączeniem budynków na ulicy Wyszyńskiego do sieci  miejskiej.  Spadek za zużyty olej 
opałowy  to  około  200  tysięcy  złotych  za  9  miesięcy  tego  roku,  spowodowane  jest  to 
zmniejszeniem cen oleju opałowego. W tym roku mamy do czynienia z cenami za olej opałowy 
około 2,15 – 2,20 złotych za litr, a w tamtym roku było 2,70 – 2,80 złotych za litr, a w miesiącu 
lipcu  dochodziło  nawet  do  3  złotych.  W tym roku  ta  cena  jest  dość  ustabilizowana  i  jest
w granicach 2,19 złoty za litr. Jeżeli chodzi o zużyte materiały na konserwacji i naprawy, to są 
one   porównywalne  z  rokiem ubiegłym.  Energia  cieplna  do  PEC-u znacznie  nam wzrosła. 
Wzrosły koszty obsługi nieruchomości, czyli obsługi obce z 82 tysięcy złotych za 9 miesięcy 
zeszłego roku do 123 tysięcy złotych za 9 miesięcy tego roku. Wykonane zostały trzy rozbiórki 
budynków komunalnych, przy ulicy Kościuszkowców 5,  ulicy 3-go Maja 12a i ulicy 3-go Maja 
10b.  Porównując  koszty  z  przychodami  za  9  miesięcy  roku  2009  spółka  w  tej  chwili 
odnotowuje zysk w wysokości 275 tysięcy złotych, ale to nie jest dobry moment na robienie 
takich analiz, gdyż na koniec roku to nam się wyrówna, a to dlatego, że nie mamy na przykład 
kosztów centralnego ogrzewania za budynek przy ulicy Spółdzielczej.  Na koniec roku 2009 
spółka  powinna  zbilansować  koszty  z  przychodami.  Odnośnie  stanu  zadłużenia  naszych 
lokatorów wobec MTBS-u, to te należności z roku na rok zwiększają się i za 9 miesięcy roku 
2008  było  669  tysięcy  złotych,  a  w  tej  chwili  jest  755  tysięcy  złotych.  Zobowiązania 
długoterminowe  to  17.742  tysiące  złotych  są  to  kredyty  udzielone  na  budowę  budynków 



mieszkalnych.  Zobowiązania  krótkoterminowe są  na  bieżąco  to  znaczy nie  mamy żadnych 
zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych, w tej chwili jest to kwota 84 tysiące złotych.
W  zakresie  obsługi  bieżącej  to  w  tej  chwili  wykonujemy  przeglądy  kotłowni  olejowych. 
Przyłączamy do sieci gazowej budynki na osiedlu Zazamcze myślę, że od 15 grudnia budynki 
te będą już zasilane paliwem gazowym. Likwidowane będą kotłownie olejowe. Ściągalność 
czynszów za okres 9 miesięcy tego roku to jest około 86%, jest lepiej niż w porównywalnym 
okresie 2008 roku. W zakresie inwestycji to na początku tego roku oddaliśmy budynek przy 
ulicy Bierzewickiej – 24 lokale mieszkalne, a w miesiącu maju został oddany budynek przy 
ulicy Spółdzielczej – 64 lokali. Wartość inwestycji budynku przy ulicy Bierzewickiej II etap to 
3.364 tysięcy złotych z czego 70% pokryte zostało z funduszu mieszkaniowego z kredytu, a 
przy  ulicy  Spółdzielczej  to  8.044 tysiące  złotych  i  tu  też  70% pokryte  zostało  z  funduszu 
mieszkaniowego  z  kredytu,  5%  udział  Gminy  Miasta  Gostynina  i  pozostała  kwota  to 
partycypacja lokatorów. Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne na rok 2010 to, planujemy budowę 
budynku mieszkalnego przy ulicy Spółdzielczej – 79 lokali, planowane rozpoczęcie inwestycji 
to czerwiec – sierpień 2010 roku. Planowany koszt metra kwadratowego to około 2.500 – 2.700 
złotych.     

 ,,ERA-GOST” spółka z o.o.

Funkcjonowanie spółki ,,Era-Gost” nie zostało omówione z uwagi na nie przybycie Prezesa 
Mirosława Zaszewskiego. 

D o  p u n k t u  6

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

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – zbliża się koniec roku budżetowego, dokonaliśmy 
więc  analizy  zrealizowanych  dochodów  oraz  wydatków  budżetowych,  wynikiem  czego  są 
proponowane zmiany w przedstawionym państwu projekcie uchwały. W tych paragrafach gdzie 
dochody  został  zrealizowane  ponad  plan,  zachodzi  konieczność  zwiększenia  tego  planu, 
natomiast w tych paragrafach gdzie przewidujemy nie wykonanie dochodów to dokonujemy 
zmniejszenia.  W tym  miejscu  zgłaszam  autopoprawkę,  ponieważ  otrzymaliśmy  informację
o wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji, są to środki pochodzące z Banku 
Gospodarstwa Krajowego i jest to kwota 450 tysięcy złotych. 
Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1.280.771 złotych i proponujemy także 
zmniejszyć planowane dochody budżetowe  o kwotę 2.138.170 złotych. W analizie realizacji 
wydatków  inwestycyjnych  oraz  wydatków  bieżących  dokonujemy  zmniejszenia  planu
w budżecie bieżącego roku o ogólną kwotę 1.509.400 złotych. Zwiększamy plan wydatków
o ogólna kwotę 921.001 złotych, która proponujemy przeznaczyć w następujący sposób 450 
tysięcy  złotych  na  dopłatę  do  budowy dwóch  budynków z  lokalami  socjalnymi  przy  ulicy 
Kościuszkowców/Targowa, w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, 71 tysięcy złotych w dziale 
Gospodarka Komunalna na oświetlenie uliczne oraz 1 złoty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, różnica zwiększenia to kwota 5.026 złotych stanowi przeniesienie planu pomiędzy 
zadaniami  inwestycyjnymi  w rozdziale  Przedszkola  i  jest  to  kwota   5.000 złotych  oraz  na 
paragrafach  klasyfikacji  budżetowej  MOPS 26  złotych.  Dokonujemy  również  zmniejszenia 
planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o ogólną kwotę 131.000 złotych, konieczność 
tej  korekty  planu  wynika  z  faktu  podpisania  umów  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony 



Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  pożyczki  preferencyjnej  na  zadanie  inwestycyjne  pod 
nazwą ,,Termomodernizacja budynków komunalnych”, po rozstrzygnięciu  przetargu na roboty 
budowlane wartość tych zadań inwestycyjnych okazała się niższa niż wartość kosztorysowa,
a  zatem udzielona pożyczka też  jest  w niższej  wysokości  niż przyjęta  wcześniej  do planu.
W związku z tym o kwotę 131.000 złotych zmniejsza się deficyt budżetu, który po zmianie 
wynosi 9.637.502 złote oraz limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, który po zmianie 
wynosi  6.023.384  złote.  Ponieważ  dokonujemy  zmian  w  paragrafach  inwestycyjnych  to 
zmianie ulega załącznik nr 3 do uchwały z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu  Miasta  Gostynina  na  2009  rok  pn.  Limity  wydatków  na  wieloletnie  programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Zmianie 
ulega  również  załącznik  nr  3a  do  uchwały  nr  172/XVIII/08  z  dnia  30  grudnia  2008  roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Zadania inwestycyjne w 2009 
roku  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  proponowanej  uchwały.  Ponieważ  dokonujemy 
zmniejszenia planu dotacji dla Przedszkoli oraz zmniejszenia przychodów i wydatków w planie 
finansowym Zakładu Oczyszczania Miasta zmianie ulega załącznik nr 9 do uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Ze względu na zmniejszenie 
kwoty  udzielonej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej o kwotę 131.000 złotych zmianie ulega prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009
i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały oraz zmianie ulega załącznik nr 4 do 
uchwały budżetowej przychody i  rozchody budżetu w 2009 roku – zgodnie z załącznikiem
nr 9 do uchwały.     

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.  

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 221/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2010 roku.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska –  ustalenie stawki dotacji przedmiotowej należy do 
wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dla zakładów 
budżetowych takim jakim jest  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Gostyninie  może być 
przekazywana  dotacja  przedmiotowa,  Zakład  budżetowy  zobowiązany  jest  wypracować  co 



najmniej 50% planu kosztów na pokrycie swojej działalności. Ponieważ MOSiR administruje 
takie  obiekty  jak  stadion  przy  ul.  Sportowej,  krytą  pływalnię  i  halę  sportową  przy
ul. Kutnowskie,  korty tenisowe przy ul. 18 – go Stycznia oraz lodowisko przy ul. Zamkowej, a 
przychody pochodzące z tego tytułu nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów, zasadne jest 
ustalenie rocznej stawki dotacji przedmiotowej dla tego zakładu jako dopłaty do utrzymania 
jednego metra kwadratowego powierzchni. Stawkę tę ustala się w kwocie 11,29 złoty za 1 metr 
kwadratowy.
  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2010 roku. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 222/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 rok.

Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Gostyninie  sp.  z  o.o.  Andrzej  Jakubowski  – 
zgodnie  z  ustawą przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,  w terminie  70 dni  przed 
planowanym dniem wejścia  taryf  w życie  przygotowuje  kalkulacje  kosztów z  ostatnich  12 
miesięcy, robione jest to w granicach października czyli 9 miesięcy roku 2009 i 3 miesiące roku 
2008.  Dylemat,  który  najbardziej  odczuwamy  to  spadek  sprzedaży  wody  i  ścieków.
W przypadku wody planujemy na rok 2009 sprzedaż około 650 tysięcy metrów sześciennych
i na 2010 rok również taką ilość. Dwa główne czynniki dotyczące spadku sprzedaży wody to, 
Spółdzielnie  Mieszkaniowe,  które  miesięcznie  pobierają  mniej  około  2.000  metrów 
sześciennych wody i wzrost energii elektrycznej w 2009 roku, który był planowany na 5%,
a jest około 30%. W przypadku ścieków ilość planowana jest na podobnym poziomie jak woda 
bo  na  około  627  tysięcy  metrów  sześciennych  w  roku  2009.  Spadek  sprzedaży  ścieków 
spowodowany jest tymi samymi czynnikami jak w przypadku wody ale na kalkulację kosztów 
ścieków wpływają jeszcze inne czynniki i  jest to amortyzacja czyli oddanie dużego zadania 
jakim  jest  kanalizacja  między  zamkiem  a  budynkami  socjalnymi  i  zaciągnięty  kredyt
w opłatach i podatkach i jest to wartość około 30.000 złotych. Planowaliśmy wzrost za wodę
i  ścieki  około  5,5%  ale  po  dokładnej  analizie  i  weryfikacji  przez  burmistrza  propozycja 
przedstawia  się  następująco:  z  zakresu  wody  około  3,9%  i  obecna  cena  dla  gospodarstw 
domowych byłaby 2,37 złote a dla pozostałych odbiorców 3,91 złote, w przypadku ścieków 



wzrost  byłby  z  3,09  złote  na  3,19  złote  dla  gospodarstw  domowych  a  dla  pozostałych 
odbiorców z 6,97 złote na 7,28 złote. Do obecnych cen wzrost ten dla odbiorców prywatnych 
przy średnim zużyciu wody i ścieków jest nie duży bo około 1,60 złoty na miesiąc.  
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  przez  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.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 223/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Podinspektor Wydziału  Rozwoju Miasta  i  Pozyskiwania  Środków Finansowych Teresa 
Kiereś  –  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów 
alkoholowych  i  przeciwdziałaniu  narkomani  należy  do  zadań  własnych  gminy  w  oparciu
o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W oparciu o tę ustawę 
został przygotowany projekt uchwały i program. Program ten ujęty jest w 5 punktach, który 
realizowany i  kontynuowany jest  tradycyjnie  już  od  kilku  lat.  To  co  jest  nowością  w tym 
programie na ten rok to: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu i   narkotyków; udzielanie  rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy psychologicznej  i  prawnej,  a  w szczególności  ochrony przed 
przemocą w rodzinie;  prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i  edukacyjnej
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 
wspieranie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych;  pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób 
uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze 
środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Jeżeli chodzi 
o pomoc rodzinom o dostępność do pomocy osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków to
u  nas  w  dalszym  ciągu  zaplanowana  jest  działalność  miejskich  komisji,  rozwiązywanie 



problemów alkoholowych i miejskiego punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zarówno komisja jak i punkt działają już od 
kilku lat i jeżeli chodzi o komisie to mamy bardzo dużo zgłoszeń i komisja jest traktowana
z coraz większym respektem, osoby podejmują leczenie i nałożony obowiązek i skuteczność 
jest coraz większa. 
Została przeprowadzona diagnoza problemów uzależnień i  innych zagrożeń społecznych dla 
miasta Gostynina,  została opracowana tego roku w miesiącu październiku i  jest  do wglądu
w Biurze Rady.  Mieszkańcy Gostynina widzą problem alkoholizmu i  narkomani jako jeden
z priorytetowych problemów społecznych bardzo liczą na działanie profilaktyczne a zarazem te 
działania, które są podejmowane w opinii lokalnej naszej są trafne.    
W  programie  do  tej  uchwały,  ujęta  jest  pomoc  rodzinie  poprzez  dopłaty  do  przedszkoli, 
świetlicy  Miejsko  Parafialnej,  pomoc  terapeutyczną  dla  dzieci.  Zaplanowana  jest  dotacja 
celowa  dla  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  na  organizacje  imprez  i  zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 40.000 złotych. W tym roku w porozumieniu z 
Akademią Inicjatyw Młodzieżowych zaplanowaliśmy program, który byłby prowadzony przez 
tę Akademię nieodpłatnie, ale pieniądze, które przeznaczyliśmy na ten program przeznaczone 
będą dla osób, które w tym programie okażą się najbardziej promujące, udzielające, aktywne, 
prowadzące  zdrowy  i  trzeźwy  tryb  życia.  Chcemy  w  taki  sposób  zachęcić  młodzież  do 
uczestnictwa w tym programie.  Byłby ten  program w szkołach  podstawowych,  gimnazjach
i  ponad gimnazjalnych.  Jeżeli  chodzi  o  szkoły  podstawowe to na tym etapie  przewidziano 
szereg działań skupiających się na poszerzaniu świadomości istnienia zagrożeń w środowisku 
ucznia,  bezpieczeństwo  w szkole,  na  podwórku,  w  drodze  do  i  ze  szkoły  i  na  wakacjach. 
Zaproponowanie  uczniom aktywnych  form spędzania  czasu  wolnego  jako  przeciwdziałania 
ewentualnym próbom wchodzenia w nałogi, wskazanie na fakt, że alkohol,narkotyki, nikotyna 
wprowadzają  w  uzależniony  krąg  osób  szczególnie  zagrożonych  na  niebezpieczeństwo. 
Zakończeniem tej części w szkołach podstawowych byłby wyjazd na zieloną szkołę w okresie 
wakacyjnym o tematyce ściśle  związanej  z  hasłem programu,  dla  24 osób.  Drugi  etap,  dla 
gimnazjum, który kształtuje świadomą postawę w stosunku do zagrożeń współczesnego świata 
a  zwłaszcza  z  ulegania  nałogom,  uczeń  po  pierwsze  potrafi  rozróżniać  niebezpieczeństwa,
po  drugie  unikać,  a  po  trzecie  właściwie  reagować.  24  osoby  weźmie  udział  w  szkoleniu 
żeglarskim.  Ostatni  etap  to,  szkoły  ponad  gimnazjalne  ,,ścisły  rezerwat  przetrwania  czyli 
przeżyję,  bo  nie  chcę  żyć  w  świecie  używek”.  Etap  ten  zakończy  się  kursem  prac 
wysokościowych dla 24 osób. Jest to program nowatorski i zobaczymy jak zostanie przyjęty 
przez uczniów.         

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję.

Radna Anna Szczepanowska –   jaki procent wśród wszystkich osób zgłoszonych do punktu 
konsultacyjnego ma problem z narkotykami?   

Podinspektor Wydziału  Rozwoju Miasta  i  Pozyskiwania  Środków Finansowych Teresa 
Kiereś  – do  punktu  konsultacyjnego  zgłaszają  się  przede  wszystkim  żony  i  rodziny  osób 
uzależnionych  od  alkoholu,  sporadycznie  zgłaszają  się  osoby  gdzie  mają  problem
z narkomanem. 90% to problem związany z alkoholem, a niewielki procent dotyczy narkomani. 



Jeśli  chodzi o narkomanie to myślę, że bardziej  jest potrzebny kontakt terapeutyczny, a nie 
konsultacyjny. Kontakt ten jest innego typu, gdzie ludzie potrzebują wsparcia w terapii a nie 
tylko w poradnictwie. Dlatego też większość ludzi korzysta z punktu Monaru w Płocku.     

Radna Anna Szczepanowska –  tak naprawdę to na tym problemie jakim jest narkomania to 
my się nie znamy i jest to znacznie większe niebezpieczeństwo niż nam się wydaje. 

Burmistrz  Miasta  – przede  wszystkim  trzeba  działać  w  propagowaniu  stylu  życia  bez 
narkotyków i trzeba konstruować takie programy w których zechce wziąć udział młodzież.

Radny Marek Małkowski –  czy były przeprowadzone ankiety porównawcze w szkołach i czy 
ten współczynnik wzrasta? 

Podinspektor Wydziału  Rozwoju Miasta  i  Pozyskiwania  Środków Finansowych Teresa 
Kiereś – ankiet porównawczych nie mamy, materiał ten pokazuje nam jak wygląda to w chwili 
obecnej. 

Radny Marek Małkowski – w której szkole ten problem się zaczyna.

Podinspektor Wydziału  Rozwoju Miasta  i  Pozyskiwania  Środków Finansowych Teresa 
Kiereś – badania były przeprowadzone we wszystkich szkołach i w środowisku dorosłym one 
są dla całej naszej lokalnej społeczności. 

Radny Przemysław Łudczak – osobiście przeczytałem całą ankietę i faktycznie wskazuje to 
na problem a jeśli chodzi o narkotyki to najbardziej narażone jest środowisko gimnazjalne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił wiceprzewodniczący Andrzej Robacki i już nie pojawił  
się do końca obrad).

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

UCHWAŁA  NR 224/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji  na wykonywanie transportu  
drogowego taksówką.

Burmistrz  Miasta  –  w  roku  obecnym  przewidziane  były  dwie  licencje  na  wykonywanie 
transportu drogowego taksówką, na przyszły rok przewidzieliśmy trzy takie licencje z uwagi na 
to, że jednemu z taksówkarzy wygasa ta licencja. Wymaga to jeszcze opinii Stowarzyszenia 
Taksówkarzy i Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Wydanie tych trzech licencji na rok 2010 
jest  proporcjonalny  do  zapotrzebowania.  Na  dzień  13  listopada  2009 roku stan  licencji  na 



zarobkowy przewóz osób taksówką wynosi 26. Niedługo za pewne zetkniemy się z nowym 
projektem uchwały dotyczącym ustanowienia nowych stanowisk postojowych, to jest na ulicy 
Floriańskiej, na ulicy Kościuszki i przy Dworcu PKS, a miejsce postoju taksówek, które jest na 
rynku zostanie zlikwidowany z uwagi na jego rewitalizację.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

(W trakcie sesji  salę posiedzeń opuścił  radny Przemysław Łudczak i już nie pojawił  się do  
końca obrad).

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 225/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVIII/09 z dnia 30 października 2009 
roku  dotyczącej  przyjęcia  ,,Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  
2010 rok”.  

Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Danuta  Pilichowicz  – na  poprzedniej
sesji  przedstawiłam  państwu  projekt  uchwały  i  program  współpracy  miasta  Gostynina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na  2010  rok,   została  ona  przyjęta  po  raz  piąty  i  uchwałę  tę  ogłaszaliśmy
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.  Okazało  się,  że  w  międzyczasie 
zmieniły się przepisy i z uwagi na to, że przedmiotowa uchwała nie zawiera treści o charakterze 
normatywnym  i  nie  jest  kierowana  do  podmiotów  zewnętrznych,  to  tym  samym  nie  ma 
obowiązku ogłaszania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, dlatego też 
konieczny jest zapis mówiący o wykreśleniu paragrafu 3.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej i opinia była 
pozytywna 

Radny Paweł Kijek – jeśli uchwała ta zostałaby ogłoszona w Dzienniku Urzędowym to byłoby 
to nie zgodne z prawem?



Radca Prawny Katarzyna Majzner –  jeżeli w uchwale jest zapis, który mówi, że uchwała 
wchodzi w życie w ciągu 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, to jeżeli odmówiono publikacji to znaczy, że ona nigdy nie wejdzie w życie bo 
nie zostanie ogłoszona.

Burmistrz Miasta – w tej nowej uchwale trzeba jeszcze dopisać, że wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.   

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  oraz z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 
roku. 
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVIII/09 z dnia 30 października 2009 roku dotyczącej 
przyjęcia  ,,Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2010  rok”  oraz
z dopiskiem w paragrafie 3 ,,z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 20010 roku”.
  
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 226/XXXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Przyjecie protokołu z  XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie zapisów w protokole?

Radni nie zgłaszali uwag.

Za  przyjęciem  protokołu z XXXVIII  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  9  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  –  wypalenie  materiałów poprzemysłowych  o,  których  mówił  pan  radny 
Małkowski jest na terenie firmy należącej do pana Krzysztofa Sobaszka i firma Stol-Komp, 
zgłoszę to do wydziału komunalnego i oczywiście zostanie to sprawdzone.
Odnośnie  ogłoszenia  przetargu  na  budowę  II  etapu  na  budowę  ,,małej  obwodnicy”  to 
rozmawiałem z dyrektorem Ostrowskim i poinformował mnie, że MZDW ma przygotowaną 
dokumentację przetargową i jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg a przeprowadzony



w przyszłym 2010 roku.   
W sprawie włączenia sygnalizacji  na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II  i  Alei,  rozmawiałem
z dyrektorem Wojciechem Jezierskim i poinformował mnie, że na tym etapie mogą załączyć 
światła pulsujące i na chwilę obecną nic innego nie da się zrobić. Obserwuję, ten ruch i dość 
płynnie się on odbywa.  

D o  p u n k t u  14

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy ktoś z państwa ma jakieś 
ogłoszenia.

Radni nie zgłaszali żadnych ogłoszeń.

D o  p u n k t u  15

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  Dziękuję  za  przybycie. 
Zamykam obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          




