
P R O T O K Ó Ł  NR V/2007
 
z posiedzenia V  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  25 stycznia 2007 roku.
 
Stan Rady - 15
Obecnych - 14
                                                       
Lista obecności w załączeniu.
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1400

 
D o    p u n k t u  1.
Otwarcie obrad.
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  Z  upoważnienia  Przewodniczącej 
Rady  Miejskiej  Jolanty  Syski  –  Szymczak  ja  będę  prowadził  obrady  dzisiejszej  sesji.  Po 
stwierdzeniu  kworum  na  sali  otwieram  obrady  V  sesji  Rady  Miejskiej  V  kadencji.  Witam 
wszystkich radnych, witam pana burmistrza wraz z pracownikami, witam przedstawicieli mediów i 
mieszkańców Gostynina.
 
D o    p u n k t u   2.
Uchwalenie zmian porządku obrad.
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski   odczytał  proponowany  porządek 
posiedzenia.
 
Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  Jest  potrzeba  wprowadzenia  do  dzisiejszego 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających 
Gminie Miasta Gostynina. Chodzi tu o takie długi jak za lokale mieszkalne najemców. Zdarza się, 
że są to długoletnie długi i nie można ich w żaden sposób ściągnąć, a lokal kwalifikuje się jako 
lokal socjalny. Przeprowadzenie eksmisji za pośrednictwem sądu nie daje nam rezultatu. Są takie 
sprawy, które należałoby „oczyścić”.
 
Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  zgłoszonego  punktu  głosowało  13  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
Wniosek został przyjęty.
 
Za  porządkiem  posiedzenia  z  wprowadzonym  punktem  opowiedziało  się  13  radnych,  głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
      Porządek sesji:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.      Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.      Interpelacje i zapytania radnych.
5.      Przyjęcie  informacji  o  realizacji  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2006 rok.
6.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
7.      Przyjęcie budżetu miasta Gostynina na rok 2007 rok.
8.      Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  Programu działań  Burmistrza 



Miasta Gostynina na lata 2003 – 2007.
9.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  dofinansowanie 

inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę Miasta Gostynina w 2007 roku
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz 

wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  27 

kwietnia  2002  roku  nr  219/XXXIV/01  w  sprawie  ustalenia  opłaty  administracyjnej  za 
sporządzanie  wypisów i  wyrysów z  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Gostynina.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie 
Miasta Gostynina.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Gostynina. 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2007 rok.
16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej w  Gostyninie na 2007 rok.
17.  Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2007 rok.
18.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.  Przyjęcie protokołów  z I, II i III  sesji Rady Miejskiej.
20.  Sprawy różne.
21.  Zamknięcie obrad.
 

                  
D o    p u n k t u   3.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta.
 
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza za 
okres  od  11  grudnia  2006 roku  do  22  stycznia  2007 roku  -  sprawozdanie  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.
 
Radny Czesław Jaśkiewicz –  Ukazała  się  wzmianka  w  prasie  mówiąca  o  dużym opóźnieniu 
budowy dużej obwodnicy. Czy pan burmistrz mógłby to skomentować.
 
Burmistrz Miasta – Niejaki pan Wojciech Brzozowski, który mieszka i prowadzi zakład usług 
ślusarskich u wejścia obwodnicy ubiegał się o to, żeby włączyć zjazd z jego posesji do drogi 
nowobudowanej obwodnicy. Pan ten złożył protest (każdy ma do tego prawo) i  Wojewoda 
Mazowiecki zawiesił postępowanie o wydanie pozwolenia. Protest przekazano Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, który nie uznał protestu za zasadny. Ja dostałem decyzję już w 
środę, natomiast gazeta „Życie Gostynina” artykuł opublikowała w piątek. 
 
 
 
D o    p u n k t u  4.
Interpelacje i zapytania radnych.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – W okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej  
4 interpelacje. Dwie z nich wpłynęły jeszcze przed tamtą sesją, z tym, że w zbyt krótkim terminie i 
nie można było na nie odpowiedzieć. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść wszystkich interpelacji – stanowią one załącznik  
do protokołu.



 
Radny Andrzej Reder – Kiedyś była przekazywana taka informacja, że jest realizowany projekt 
sprowadzenia do Gostynina szkoły wyższej. Na jakim etapie jest ten projekt? Pytam w kontekście 
materiałów budżetowych. Widać tu,  że  koszty utrzymania Gimnazjum nr 1 są kosztami bardzo 
wysokimi.
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – Czy miasto nasze będzie ubiegało się o środki z 
funduszy norweskich, jeżeli tak, to w jakim zakresie? 
Jak wygląda sprawa z odwiertami.  Czy one się  zaczęły? Media podają  sprzeczne informacje o 
rozpoczęciu prac małej obwodnicy.
Od kiedy Fundacja na Rzecz Odbudowy Zamku Gostynińskiego zajmuje się wydawaniem Głosu 
Gostynińskiego i czym w tej chwili zajmuje się Gostynińska Agencja Wydawnicza?
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Na zadane pytania państwo otrzymacie odpowiedzi w 
punkcie 18.
 
D o    p u n k t u  5.
Przyjęcie informacji o realizacji Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za 2006 rok.
 
Elżbieta Szubska – Bieroń - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Aktywizacji  i  Promocji  Miasta 
odczytała  informację  o  realizacji  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za 2006 rok – informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu 
sesji.
 
Radni nie zgłaszali pytań i zastrzeżeń do przedłożonej informacji.
 
D o    p u n k t u  6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 
Elżbieta Szubska – Bieroń - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Aktywizacji  i  Promocji  Miasta 
odczytała szczegółowe założenia programu, który stanowi załącznik 1 do uchwały.
 
Opinie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
 
Radny Przemysław Łudczak – Czy zapewnienie izby wytrzeźwień leży w zadaniach gminy. Jak 
pan burmistrz widzi rozwiązanie tego problemu na naszym terenie?
 
Burmistrz Miasta –To zadanie leży w gestii powiatu. Wielokrotnie policja podnosiła ten temat. 
Były  rozmowy  z  władzami  powiatu  i  z  samym  starostą,  ale  do  tej  pory  nic  nie  zostało 
zorganizowane.  Płocka  Izba  Wytrzeźwień,  z  której  wcześniej  korzystano  i  która  gościnnie 
przyjmowała naszych pacjentów, teraz ma zakaz przyjmowania pacjentów spoza obszaru płockiego. 
Pozostałe  gminy powiatu gostynińskiego również narzekają.  Jak zostaną wybrane nowe władze 
powiatowe to trzeba do tematu wrócić. Być może wszyscy usiądziemy, zaczniemy rozmawiać i 
wspólnie coś zrobimy. Tu nie jest potrzebna duża izba, tu nie byłoby dużych kosztów. 
 
 
Radny Przemysław Łudczak – W planie pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki 
Społecznej  na miesiąc czerwiec zaplanowano ten temat,  więc może byśmy wrócili  do tematu i 



wspólnie coś wypracowali. 
 
Burmistrz  Miasta –  Tu  nie  trzeba  budować  specjalnie  budynku,  być  może  zawrzeć  jakieś 
porozumienie  ze  szpitalem  w  Zalesiu.  Tam  jest  oddział  odwykowy,  można  jedną  salę 
wygospodarować.
 
Radny Andrzej Reder – Ja mam uwagi do samej konstrukcji tego programu. Na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi jest przeznaczona kwota 226.500 złotych natomiast na zwalczanie narkomanii tylko 
23.500 złotych. Wygląda to tak, jakby skala zjawiska narkomanii w stosunku do alkoholizmu była 1 
do 10. Wydaje mi się, że przy konstrukcji tego programu należałoby to uwzględnić. Byłoby to 
czytelniejsze w odbiorze.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR  34 /V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  7.
Przyjęcie budżetu miasta Gostynina na rok 2007 rok.
 
Pełnomocnik  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz –  W czasie  opiniowania  budżetu  przez 
komisje rady zgłaszane były wnioski przez radnych dotyczące zmian przeznaczenia środków, jak 
również wprowadzenia nowych zadań. Czas od 15 listopada 2006 roku do dnia dzisiejszego miał 
wpływ  na  bardziej  precyzyjną  prognozę  dochodów  jak  i  oszacowanie  wydatków.  Wszystkie 
czynniki, które miały wpływ na zmianę projektu budżetu zostały uwzględnione w przedstawionej 
autopoprawce Burmistrza, którą postaram się omówić.
Proponuje zmianę dochodów budżetowych, tj. zwiększenie o kwotę 200.000 złotych. Te dochody 
będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy. Występujemy o odszkodowanie za grunty,  które 
będą wykorzystane pod dużą obwodnicę. Szacujemy  odszkodowanie na kwotę 70.000 złotych. Jest 
propozycja,  aby  wydzielić  5  działek  na  osiedlu  Bierzewicka  (po  byłym  placu  zabaw  osiedla 
budopolowskiego). Chodzi tu o kwotę 130.000 złotych. Na dzień dzisiejszy wiemy, że osiągniemy 
wyższą nadwyżkę budżetową i dlatego proponujemy zwiększenie nadwyżki budżetowej o 137.000 
złotych. 
Łącznie nasze dochody wyniosłyby kwotę 35.436.415 złotych, co daje wzrost do dochodów roku 
ubiegłego o  4,5% .  W skład  planu dochodów wchodzą  dochody własne,  na  które  składają  się 
podatki,  jak i  również udziały w podatkach,  dochody z majątku gminy (  dotyczy to  sprzedaży 
mienia komunalnego, dzierżawy, wpływy z jednostek organizacyjnych), grzywny, kary pieniężne, 
odsetki od nieterminowych wpłat. Te dochody zostały wyszacowane na kwotę 21.060.000 złotych i 
ich  udział  we  wszystkich  dochodach  stanowi  prawie  60%.  Pozostała  część  to  są  subwencje  i 
dotacje.  Subwencje  są  planowane  w  oparciu  o  informacje,  które  otrzymujemy z  ministerstwa 
finansów. Kiedy zostanie już uchwalony budżet państwa  ministerstwo jak i wojewoda poinformuje 
nas o właściwych kwotach subwencji jak i dotacji. Tak, że kwoty subwencji jak i dotacji mogą 
jeszcze ulec zmianie.  Ogółem subwencje i  dotacje stanowią kwotę 14.375.608 złotych.  Dotacje 
otrzymujemy  na  realizacje  zadań  własnych  jak  i  zdań  zleconych.  Z  tej  kwoty  gmina  jest 
zobowiązana do realizacji zadań określonych w ustawie. W pierwszej kolejności zabezpieczamy 
wydatki  bieżące.  Mamy  powołanych  kilka  jednostek  podległych  realizujących  zadania  gminy. 
Pierwszą,  najważniejszą  pozycją  w  naszym  budżecie  stanowią  wydatki  oświatowe,  następnie 
Biblioteka  Miejska,  Dom  Kultury,  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej.  Burmistrz  miasta  proponuje  wprowadzenie  autopoprawki  z  planie  wydatków. 
Proponuje  się  zwiększyć  plan  wydatków  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  o  kwotę  35.300 
złotych ponieważ w roku 2006 nie został w całości zrealizowany  plan wydatków, jak i również 
były wyższe dochody od planowanych. Te środki nie mogą być na nic innego przeznaczone tylko 
muszą trafić na te zadania. Planuje się też zwiększyć plan wydatków na zwalczanie narkomanii o 



kwotę  12.700  złotych.  Z  uwagi  na  to,  że  na  komisjach  padały  wnioski  o  zagospodarowanie 
kąpieliska na Bratoszewie to koszty zostały skalkulowane,  na kwotę 40.000 złotych. O tą kwotę 
proponujemy  zwiększyć  rezerwę  budżetową,  prawdopodobnie  OSiR  nie  będzie  tego  zadania 
realizował. Myślimy o tym, że to zadanie będzie realizowała  Pływalnia. Miejska. Na razie jest to 
wszystko  w  kwestii  rozważania,  a  chodzi  o  to,  żeby  zostały  zabezpieczone  środki.  Następne 
zadania będą dotyczyły zadań inwestycyjnych. Propozycja burmistrza jest taka, żeby wprowadzić 
do zadań inwestycyjnych kwotę 50.000 złotych  z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i 
kosztorysów  na  drogi  gminne.  To  zadanie  zostało  rozpoczęte  już  w  roku  2006  i  musi  być 
realizowane. Wprowadzenie 90.000 złotych na oświetlenie uliczne  dotyczy ulicy Targowej (przy 
ogrodach działkowych). Zwiększenie środków o kwotę 49.000 złotych dotyczy  kanalizacji w ul. 
Marcinkowskiego. Te środki były zabezpieczone w roku 2006, ale z uwagi na to, że określone 
roboty mogą być wykonane dopiero podczas realizacji  budowy drogi.,  rozliczenie tego zadania 
nastąpi w 2007 roku. Następna propozycja dotyczy termomodernizacji budynków komunalnych i 
zwiększenia planu o kwotę 54.450 złotych.  Z uwagi na często pojawiające się roboty dodatkowe, 
jak i wykonanie podwórka przy budynku, który sąsiaduje ze Szkołą Podstawowa nr 1.  Kolejna 
propozycja dotyczy zakupu samochodu dla Urzędu Miasta, na kwotę 120.000 złotych. Kwota ta 
zostaje  zaproponowana  po  zebraniu  ofert  od  strony  salonów  samochodowych.  Proponuje  się 
zwiększyć środki na realizację programu aktywizacji gospodarczej. Dotyczy to geotermii i małej 
obwodnicy o kwotę 2.539.500 złotych. Ta kwota została skalkulowana w oparciu o informacje jakie 
posiadamy  na  dzień  dzisiejszy.  Zwiększył  się  zakres,  wystąpiły  roboty  dodatkowe  dotyczące 
dokumentacji,  zaszła  konieczność  przeprowadzenia  badań  geologicznych.  Jesteśmy  bogatsi  o 
zdobytą wiedzę odnośnie wykupu gruntów. Szacujemy, że wykup gruntów pod obwodnicę będzie 
sięgał około 1.500.000 złotych, natomiast wykup gruntów pod geotermię około 3.000.000 złotych. 
Są  to  jeszcze  szacunki,  uwagi  na  trwające  trwają  negocjacje  z  właścicielami.  Całe  zadanie 
dotyczące obwodnicy i geoterm zostało skalkulowane na kwotę 9.283.500 złotych.  W projekcie 
budżetu zostały uwzględnione wnioski Komisji  Edukacji,  Kultury i Sportu. Dokonano zapisu w 
planach  wszystkich  szkół  podstawowych  jak  i  gimnazjach  wynagrodzenia  za  godziny 
ponadwymiarowe wprowadzono, „w tym jest po 5 godzin pozalekcyjnych”. Zwiększono środki na 
zakup pomocy naukowych i książek do 10.000 złotych. W § 4210 dotyczących zakupu materiałów i 
wyposażenia  w  pierwotnym  planie  występowała  kwota  25.500  złotych  dla  szkoły  muzycznej. 
Dyrektor tej szkoły poinformował, że niezbędny jest mu zakup wyposażenia takiego jak: szafy na 
instrumenty,  taborety  do  fortepianu,  biurka  i  komputer.  Zaproponował,  żeby  na  instrumenty 
muzyczne przeznaczyć kwotę 12.700 złotych, a na zakup wyposażenia 13.550 złotych. Burmistrz 
zaakceptował  tę  propozycję  i  wprowadził  do  autopoprawek.  Następna  propozycja  dotyczyła 
zwiększenia środków na zakup pomocy takich jak książki i nuty. W związku z tym, ze w § 4350 na 
usługi internetowe w projekcie budżetu było zaplanowane 2400 złotych pan dyrektor wynegocjował 
cenę z firmą, która zapewni te usługi za kwotę 360 złotych, więc pozostanie 2.000 złotych i jest 
propozycja, żeby o 1.000 złotych zwiększyć krajowe podróże służbowe i o 1.000 złotych zwiększyć 
pomoce naukowe. W dziale Kultura Fizyczna i Sport przesunąć środki w wysokości 21.000 złotych 
do OSiR na zakup pucharów, nagród na imprezy sportowe. Zwiększamy dotacje o 10.000 złotych a 
resztę wypracujeOSiR. Zaszła konieczność zakupu elektrycznych szczotek na Pływalnię Miejską do 
czyszczenia niecek, na kwotę 10.500 złotych, które proponujemy przesunąć z wydatków bieżących 
pływalni na zakupy inwestycyjne. 
W związku z przedstawioną autopoprawką nasz plan wydatków wynosiłby 44.137.418 złotych, z 
tego na zadania inwestycyjne, majątkowe zostaje przeznaczona kwota 15.296.762 złotych, które 
sięgają prawie 35% ogółu wydatków. 
Szacowany dług na koniec  2007 roku jest  na poziomie 42%. Może to  się  ukształtować trochę 
inaczej, bo przy osiągnięciu wyższych dochodów zaciągniemy niższy kredyt. 
Dostarczone  państwu  materiały  dotyczące  autopoprawek  zawierają  wszelkie  zmiany  na 
poszczególnych stronach projektu budżetu.
 
Burmistrz  miasta  –  Zadłużenie  wynika  w  znacznej  większości  z  realizacji  zadania  „Termy 



Gostynińskie”.
 
Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Krzysztof  Giziński  odczytał  treść  
projektu uchwały budżetowej.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski odczytał treść uchwałę składu orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Gostynina projekcie budżetu na 2007 rok. Załącznik do protokołu sesji.
 
Opinie Komisji stałych:
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
 
Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu  odczytał  opinię  Komisji               o  
projekcie budżetu – stanowi ona załącznik do protokołu sesji.
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – Może warto byłoby ogłosić konkurs dla 
stowarzyszeń, które chciałyby zająć się  prowadzeniem kąpieliska Bratoszewo.
 
Radny  Andrzej  Reder –  Usłyszeliśmy,  że  zadanie  prowadzenia  w  lecie  kąpieliska  będzie 
realizowane. Dziękuję za te  decyzję.  Dziękuję też za wszelkie  uwagi  dotyczące naszych szkół. 
Bardzo dobrze, że te poprawki zostały uwzględnione. Mam prośbę, żeby te zadania  szkolne były 
uwzględniane w następnych budżetach. 
W stosunku do pierwotnego projektu budżetu a obecnego znacznie wzrosły wydatki na „Termy 
gostynińskie”. Czym to jest spowodowane?
 
Burmistrz  Miasta –  Cały  czas  rodzą  się  jeszcze  nowe  pomysły  dotyczące  projektowanego  
ośrodka. Między innymi będą projektowane tężnie.
Projektanci wymagają od nas dodatkowych prac badawczych i  geologicznych dla posadowienia 
obiektów kubaturowych. Teren na którym będziemy budować jest terenem trudnym, będzie tam 
palowanie. Ile ma być pali tyle będzie odwiertów. 
Ceny gruntów w Gostyninie bardzo wzrosły, sam pomysł spowodował nakręcanie koniunktury. W 
Gostyninie mieszkania i działki są o wiele droższe. Kupowaliśmy grunty w średniej cenie 7 złotych 
za metr kwadratowy, teraz kupujemy nawet i po 100 złotych za metr.
Wykupiliśmy i  jeszcze  mamy do  wykupienia  nieruchomości  zabudowane.  Ta  zwyżka  kosztów 
wyliczona na dziś jest już bardzo prawdopodobna. 
Realizatorem zadania  uruchomienia  kąpieliska  będzie  basen.  My mamy do  tego  przygotowaną 
bazę, przede wszystkim mamy ratowników wodnych.
Musimy kupić przyczepę campingową, w której zmagazynowany będzie sprzęt. Kontener się nie 
sprawdził. Wszystko poszło z dymem.
 
Radny Paweł  Kijek –  Mam pytanie  do przewodniczącego komisji  Rozwoju Gospodarczego  i 
Finansów. Zgłaszałem wniosek na posiedzeniu komisji w sprawie umieszczenia w części opisowej 
projektu  budżetu  2  tematów.  Wniosek  ten  został  poparty  przez  członków komisji,  ale  w  tych 
materiałach nie został on uwzględniony. Prosiłem, żeby w części opisowej w dziale 600 Transport i 
łączność  było wyszczególnienie, zapis dotyczący  pokrycia nawierzchnią bitumiczną ul. Kopernika 
i chodnika na ulicy Kopernika.
 
Burmistrz Miasta – Wszystkie autopoprawki zostały dziś przedstawione przez moja pełnomocnik. 
To się  nie  zmieściło  w tych autopoprawkach,  bo ja  nie  jestem przekonany,  żeby zapisywać w 



budżecie, ze ulica Kopernika będzie w 2007 roku wyasfaltowana, bo ona nie będzie wyasfaltowana. 
Będzie  natomiast  wykonany  chodnik  po  prawej  stronie,  tam  gdzie  jest  osiedle  domów 
jednorodzinnych. Na komisji był zgłaszany przez pana wniosek, ale to jest tylko pana wniosek. 
 
Radny Paweł Kijek – Ja prosiłem, żeby taki zapis w części opisowej do budżetu się znalazł. 
 
Burmistrz Miasta – Na dzień dzisiejszy nie znamy kosztów chodnika i lepiej jak jest zapisane 
hasłowo. Tak jest od wielu lat. Chodnik zrealizowany  będzie  w roku 2007. 
 
Radny Paweł  Kijek  –  Wnoszę,  żeby wniosek  zgłoszony na  komisji  był  przegłosowany w tej 
chwili. 
 
Radna  Agnieszka  Korajczyk  -  Szyperska –  W  budżecie  są  zapisane  dość  duże  środki  na 
termomodernizację.  Miasto składało wnioski na te zadania, ale pan burmistrz mówił,  że są one 
zamieszczone na liście rezerwowej. Czy jeszcze są jakieś szanse, żeby miasto dostało środki  na 
termomodernizację.
 
 
Burmistrz Miasta – Są, dlatego je zapisaliśmy w budżecie. 
 
Za wnioskiem radnego Pawła Kijka głosowało 5 radnych, 9 głosów przeciw, nie było głosów 
wstrzymujących.
 
Wniosek odrzucono.
 
Radny Paweł Kijek – Bardzo drastycznie wzrosły koszty Straży Miejskiej ja wiem, że będą tam 
tworzone nowe etaty. Czy to będą etaty administracyjne czy etaty strażników?
O 37% wzrosły koszty na Ochotniczą Straż Pożarną., czym to jest spowodowane?
 
Burmistrz Miasta – W Straży Miejskiej będą etaty czysto strażnicze, a wzrost wydatków na OSP 
jest  spowodowany  koniecznością  zatrudnienia  kierowcy  –  mechanika.  To  jest  obowiązek 
ustawowy. 
 
Radny Przemysław Łudczak – Czy jest określona liczba strażników miejskich na określoną liczbę 
mieszkańców? Jaka to by była liczba wynikająca dla naszego miasta?
 
Burmistrz Miasta – Mamy w tej chwili 5 strażników i w tym jest komendant. Jest to po prostu za 
mało. W Gostyninie nie ma służb w soboty i niedziele. Postanowiłem to zmienić. Dyżury muszą 
być pełnione również w soboty i w niedziele. Chcę zrobić Straż z prawdziwego zdarzenia, choć 4 
etaty  dodatkowe  to  jest  jeszcze  za  mało,  ale  chociaż  w  te  wekendowe  dni  miasto  będzie 
zabezpieczane również przez SM. Odnośnie standardów liczby strażników do liczby mieszkańców 
to takich nie ma.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały budżetowej.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się 
do głosu.
 
UCHWAŁA  NR 35/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  8.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza Miasta 



Gostynina na lata 2003 – 2007.
 
Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Te zmiany  dotyczą Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego i wynikają z przyjętego przed chwilą Budżetu Miasta na 2007 rok.
Poza tymi zmianami, które weszły do budżetu na rok 2007 innych zmian nie ma.
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 36/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  9.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie 
inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę Miasta Gostynina w 2007 roku
 
Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  Przedstawiliśmy  państwu  projekt 
uchwały, określiliśmy kwotę do zaciągnięcia kredytu, jest  to kwota 6.256.000 złotych. Państwo 
otrzymaliście autopoprawkę do projektu uchwały, w którym kwota się nie zmienia, ale dodaliśmy 
punkt 8 w którym został wpisany zakup samochodu służbowego do wysokości 108.000 złotych, 
natomiast  zmniejszono  wykup  gruntów  i  opracowanie  dokumentacji  dla  kompleksu  Termy 
gostynińskie  do  kwoty  3.061.000  złotych.  Jeśli  chodzi  o  koszty  tego  kredytu  to  uzyskujemy 
korzystniejsze warunki  ze względu na to,  że jest  to jeden duży  kredyt  a  nie  kilka małych.  W 
umowie będzie zawarta klauzula, mówiąca o tym, że będziemy wykorzystywali kredyt wtedy, kiedy 
wystąpią potrzeby. W projekcie uchwały są wymienione zadania do realizacji.
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 37/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
D o    p u n k t u  10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
 
 
Elżbieta Szubska – Bieroń - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Aktywizacji i Promocji Miasta - 
Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miejskiej nr 379/LIV/98 wprowadzała zakaz spożywania 
napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Gostynina, natomiast nowelizacja 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 14 ust. 2a wprowadza 
ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych na ulicach placach, parkach z wyjątkiem miejsc 
przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży i  podawania tych napojów.  
Zatem uchwała 379/LIV/98 nie jest zgodna  z art. 14 i innymi przepisami ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  dlatego wymaga zmiany i  dostosowania  do nowo 
obowiązujących przepisów. 
 
Opinia Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
 
Radny Przemysław Łudczak – Na posiedzeniu naszej komisji wywiązała się dyskusja na temat 



paragrafu 2 uchwały. Jak jest traktowane piwo, czy powyżej 4,5%.
 
Naczelnik Wydziału – Typowe piwo ma powyżej 4,5% zawartości alkoholu. Istnieją gatunki piwa, 
które mają niższą zawartość. 
 
Radny Andrzej Reder -  Paragraf 1 i paragraf 2 projektu uchwały dziwnie na siebie zachodzą. Z 
paragrafu 1 wynika,  że nie wolno podawać alkoholu na stadionie, basenie, dworcu i w obiektach 
kultu religijnego. Drugi paragraf zaś mówi, że podczas imprez na otwartym powietrzu sprzedaż, 
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się 
odbywać tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
 
Radny Andrzej Robacki – Paragraf 2  projektu uchwały do końca mówi, że podczas imprez  na 
otwartym powietrzu, spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu, czyli i piwo i 
wódka może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach to tego wyznaczonych. Znaczy 
to, że na stadionie, basenie , na dworcu takiego miejsca nie będzie. 
 
Naczelnik Wydziału – Jeśli będziemy chcieli zrobić imprezę otwartą na wolnym powietrzu to 
musimy wystąpić o zezwolenie. Wystąpić może tylko taki przedsiębiorca, który otrzymał koncesję 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 
Radny Andrzej Reder – Ja mam dalej wątpliwość. Z pierwszego paragrafu wynika, że nie wolno 
sprzedawać  w ogóle, nawet drinków, które mają 4,4% alkoholu, a w paragrafie 2 jest napisane, że 
wolno pod warunkiem zdobycia zezwolenia. Ja bym się zgodził gdyby nie było tego zapisu 4,5% w 
paragrafie 2. To przeczy jedno, drugiemu.
 
Naczelnik Wydziału – O tym mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Drinki są pochodną wódki i dlatego zezwolenia na sprzedaż nie będzie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Czy pani radca prawny może zająć stanowisko.
 
Radca  Prawny  Roma  Trawczyńska –  Musiałabym  iść  po  tekst  ustawy  o  wychowaniu  w 
trzeźwości, żeby zająć jakiekolwiek stanowisko.  Rozumiem intencje pana Redera, że w paragrafie 
1 jest całkowity zakaz, a w paragrafie 2 jest warunkowe zezwolenie. 
Rzeczywiście  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  jest  zapis  „sprzedaż  i  podawanie 
napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać: na imprezach 
na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i w miejscu do tego wyznaczonym” Drugi punkt tej 
ustawy mówi, że „ w innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach 
gmin,  ze  względu  na  ich  charakter  rada  gminy  może  wprowadzić  czasowy  lub  stały  zakaz 
sprzedaży,  podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.”
 
Wiceburmistrz Miasta Jadwiga Kaczor –  Jeżeli jest impreza otwarta na stadionie to nie będzie 
wolno tam spożywać piwa. Tak to należy rozumieć. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Czy podjęcie tej uchwały jest sprawą bardzo pilną?
 
Wiceburmistrz Miasta – Nie jest to nic pilnego i może być odłożone do następnej seji.
 
Radny Andrzej Reder – Zgłaszam wniosek o odesłanie tego projektu uchwały pod obrady Komisji 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej celem przepracowania.  Z całym szacunkiem 
pani  burmistrz,  ale  my  w mieście  nie  mamy czegoś  takiego  jak  stadion.  Mamy OSiR i  jego 
elementem jest stadion im. Kusocińskiego.
 



Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Andrzeja Redera głosowało 8 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Wniosek został przyjęty.
 
D o    p u n k t u  11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 
2002 roku nr 219/XXXIV/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzanie 
wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.
 
Wiceburmistrz  Miasta  –  Obowiązująca  od  1  stycznia  2007 roku ustawa o  opłacie  skarbowej 
wprowadziła zapis, że za wykonywanie czynności urzędowych polegających na wydaniu wypisu 
lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się opłatę skarbową . 
Dotychczas obowiązujące przepisy stanowiły,  że  za wykonywanie tych czynności  pobierało się 
opłatę administracyjną, która była ustalona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2001 roku. 
 
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 38/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  12.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta 
Gostynina.
 
Pełnomocnik ds. Finansowych – Zdarzają się sytuacje, że nasi mieszkańcy zgłaszają się z prośbą o 
umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie należności na raty. Chodzi o należności inne niż podatkowe. 
To są czynsze za mieszkanie, należności z tytułu dzierżawy,  opłaty targowej.
Dotychczas było to czynione w oparciu o ordynację podatkową. Teraz podstawą do umarzania jest 
ustawa o finansach publicznych  i uchwała Rady Miejskiej. Procedury odbywają się podobnie jak 
przy należnościach  podatkowych.  Zbierane  są  informacje na  temat,  majątku  posiadanego przez 
wnioskodawcę. Rozważana jest sytuacja dochodowa rodziny. Wszystko jest brane pod uwagę przed 
podjęciem danej decyzji. 
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 39/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Gostynina. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  –  Na posiedzeniu Komisji  Rozwoju Gospodarczego     i 
Budżetu  propozycje  w  tym temacie  przedstawiła  pani  przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta 
Syska – Szymczak.  Ja  tylko przypomnę, że pan burmistrz  w roku poprzednim miał  przyznany 
dodatek w wysokości 40%. W tym roku pani przewodnicząca zawnioskowała o pozostawienie tego 



dodatku w tej wysokości.  Proszę o przedstawienie opinii komisji.
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 40/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Tu podobna sytuacja, że na komisji pani przewodnicząca 
przedstawiła  propozycje  do projektu uchwały,  a  teraz proszę pana przewodniczącego komisji  o 
przedstawienie opinii w tej sprawie.
 
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – opinia pozytywna.
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –   W  porównaniu  z  tamtym  rokiem  wynagrodzenie 
zasadnicze wzrosłoby o 70 złotych , a dodatek funkcyjny o 30 złotych. Chcę poinformować, że są 
to stawki maksymalne.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 41/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2007 rok
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Każdy z państwa otrzymał projekt planu pracy Rady 
Miejskiej na 2007 rok. Był on przedmiotem obrad na posiedzeniach  wszystkich komisji.
 
Opinie Komisji:
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
Plan pracy wraz z podjętym wnioskiem zaopiniowano pozytywnie. 
Wniosek: w miesiącu maju zamieścić temat „Działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Miejskiej Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej”. 
 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Plan pracy wraz z poprawką zgłoszoną na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowano 
pozytywnie. 
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Plan pracy wraz z niżej wymienionym wnioskiem zaopiniowano pozytywnie.
Wniosek:  „Wprowadzić  dodatkowy  punkt  na  miesiąc  maj  „działalność  Straży  Pożarnej  w 
Gostyninie”.
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 
 
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.



 
Za wnioskiem komisji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
Wniosek przyjęto.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 42/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego  planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Gostyninie na 2007 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski  odczytał projekt planu pracy Komisji  
Rewizyjnej na 2007 rok.
 
Radny Andrzej Reder – Co oznaczają w punkcie 3 słowa „realizacja projektu ”
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Chcemy uzyskać informacje co do tej pory się działo i co 
w przyszłości będzie się działo jeśli chodzi o „Termy Gostynińskie”. Wiadomości, które ma każdy 
z nas, członków komisji  pochodzą z prasy. To ma być rzetelna informacja od początku zaistnienia 
tego tematu.
 
Radny Andrzej Reder – To jest sprawa ważna i trzeba się nią interesować, natomiast projektem 
jest  także  materiał  przygotowany  przez  projektantów,  ale  czy  komisja  zajmie  się  oceną  tego 
projektu. Pewnie nie. Może to inaczej sformułować. 
W punkcie 1 planu pracy komisji jest temat dotyczący kontroli wykonania uchwał za 2006 rok. Ja 
rozumiem, że wszystko co my przekładamy na „Termy Gostynińskie”, to przekładamy w formie 
uchwał. Należy to jedno z drugim powiązać.  Oprócz tego pan burmistrz wykonuje też wiele innych 
czynności, o których nas powinien informować ale nie musi. One pewnie nie wymagają na danym 
etapie  upublicznienia.  Komisja Rewizyjna powinna stwierdzić jak było zaplanowane i  jak jest 
zrealizowane i jakieś tam ewentualnie wnioski i uwagi przedstawić.
 
Burmistrz Miasta – Ja  rozumiem, że chodzi o realizację całego przedsięwzięcia pomysłu. Można 
wpisać słowo „zadania”
 
Radny Andrzej  Reder –  Ja  proponuję następujący zapis  tego punktu:  Ocena  realizacji  zadań 
związanych z realizacją  „Term Gostynińskich”
 
 
Burmistrz Miasta – Tu się w skrócie posługujemy nazwą „Termy Gostynińskie”  należy zapisać:  
Ośrodek turystyczno – rekreacyjny i  balneologiczny „Termy Gostynińskie”.
 
Za zgłoszoną zmianą głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Radny Andrzej Robacki – Nie rozumiem intencji punktu 6 przedłożonego projektu planu komisji 
w brzmieniu: Informacja o przyznanych stypendiach dla uczniów szkół podstawowych  i średnich 
za I półrocze 2007 roku.  Proponuję zamianę słowa „informacja” na słowo „ kontrola”
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Przyjmuję to jako autopoprawkę.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 



UCHWAŁA  NR 43/V/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  17.
Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2007 rok.
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej –  Każdy  z  państwa  otrzymał  projekty  planów  pracy 
poszczególnych komisji.  
Czy ktoś wnosi uwagi do planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu ?
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  przedłożonego  planu  pracy  głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było
 
Plan pracy został przyjęty.
 
Czy  ktoś  wnosi  uwagi  do  planu  pracy  Komisji  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki 
Społecznej ?
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  przedłożonego  planu  pracy  głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było
 
Plan pracy został przyjęty.
 
Czy ktoś wnosi uwagi do planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ?
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  przedłożonego  planu  pracy  głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było
 
Plan pracy został przyjęty.
 
Czy ktoś wnosi uwagi do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ?
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  przedłożonego  planu  pracy  głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było
 
Plan pracy został przyjęty.
 
 
D o    p u n k t u  18.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – Nie jest koniecznym czytanie odpowiedzi na moje 
interpelacje. Otrzymałam je na piśmie. 
 
Burmistrz Miasta -  Radny Andrzej Reder pytał o wprowadzenie do Gostynina szkoły wyższej. 
Oddział zamiejscowy Uniwersytetu Warszawskiego w Gostyninie już został zatwierdzony. 
Otrzymałem w tej sprawie pismo z dziekanatu z dnia 21 grudnia 2006 roku.  Burmistrz odczytał  
treść pisma. Już jest prowadzona  promocja na terenie pewnych powiatów, a może gdzieś szerzej 
będziemy  reklamować.  Od  nowego  roku  akademickiego  w  Gostyninie  rozpoczną  się  studia 
zamiejscowe  Uniwersytetu  Warszawskiego  ze  specjalizacją:  hotelarstwo,  turystyka,  animacja 
rozrywki. Wydział Gospodarka Przestrzenna. Uczelnia będzie działać w Gimnazjum nr 1. Tam są 
dwie  sale  gimnastyczne,  które  będą  zamienione  na  aule.  Uczelnia  będzie  działać  w  systemie 
zaocznym. Są już czynione starania, żeby powstała uczelnia wieczorowa. Studia I stopnia – czyli 



licencjackie, uzupełniające magisterskie. Postaramy się, żeby odbywały się tu zaliczenia, egzaminy. 
Co do studiów I stopnia to wszystko odbywałoby się na miejscu.  Tego wydziału, który będzie u 
nas nie ma w Warszawie. 
Kolejne pytania zadała radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska i dotyczyły one środków 
norweskich, odwiertów, terminu rozpoczęcia prac przy budowie „małej obwodnicy” oraz Fundacji 
na Rzecz Odbudowy Zamku Gostynińskiego i Gostynińskiej Agencji Wydawniczej.
Jeśli chodzi o środki norweskie. Pani w swoim pytaniu zaczęła mówić o tym, że miasto w rankingu 
przyznawanych  przez  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  środków  z  Regionalnego  Planu 
Operacyjnego na 200 wniosków zakwalifikowało się chyba 11, a w priorytecie my jesteśmy jedyni. 
To jest prawda, to już się stało my wszyscy się cieszymy, cieszą się mieszkańcy. Co do sięgnięcia 
po pieniądze z innych programów, to nie jest to możliwe. Tu jest tak, że albo się korzysta z tego 
programu albo z innego. Nie można korzystać z dwóch programów. 
Zgodnie z zasadami, procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dofinansowywane mogą być projekty 
składane w ramach następujących priorytetów: ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, 
poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, 
promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie zarządzanie zasobami, 
ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, rozwój 
zasobów ludzkich poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego 
instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie 
wspierających go procesów demokratycznych, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, badania 
naukowe, wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, 
jak również wzmacnianie sądownictwa, ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów 
istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych, polityka regionalna i działania transgraniczne.
Miasto  rozważało  możliwość  ubiegania  się  o  środki  z  ww.  programu  w  ramach  priorytetu 
pierwszego na dofinansowanie termomodernizacji budynków Przedszkola nr 2 i  Gostynińskiego 
Domu Kultury. W tym celu została już opracowana dokumentacja techniczna, kosztorysy i audyty 
energetyczne. W miesiącu styczniu br. Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego 
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłosił nabór wniosków. Jednak z tego naboru 
wyłączono aplikowanie o środki na wsparcie projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych 
w budynkach użyteczności publicznej priorytet ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, 
poprzez  miedzy innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.
To co my tu mamy przyznane to jest pewne natomiast z innego programu byśmy więcej środków 
nie otrzymali  dlatego, że zasadą przyznawania procentowego udziału środków europejskich jest 
sprawdzenie projektu, szczególnie takiego jak ten, w przyszłości komercyjny i dochodowy. To jest 
tzw.  wstępne  studium  wykonalności,  później  ostateczne  studium  wykonalności,  które  jest 
biznesplanem. Z niego wynika jaka jest dochodowość przyszłego projektu. Jeżeli ta dochodowość 
jest znaczna to nie może być mowy o finansowaniu 70%. Wtedy może być finansowanie 50-60%, a 
reszta musi pochodzić z zaciągniętych kredytów i z przyszłych zysków.
Przyjmując  nasz  pomysł  uznano  tą  dochodowość,  za  tak  dużą,  że  środki  nie  mogą  być 
dofinansowane w procentowym udziale wyższym niż 60%.  W swoim programie przyjęliśmy, że 
średnio na dobę w naszym ośrodku będzie przebywać około 400 osób. Jestem przekonany, że to 
będzie dużo więcej. Nie jest przypadek, że na Słowacji uruchomiono 31 obiektów tego typu. To jest 
po prostu interes. To powstaje miasteczko rozrywki,  jest to coś, co jest magnesem. Słowacy na 
geotermię mówią „słowacka ropa” W Polsce takich ośrodków jeszcze nie ma. Podglądamy inne 
obiekty między innymi w Liptowskim Mikulaszu, gdzie byli radni poprzedniej kadencji. Bilety w 
wekendy, w sezonie letnim musieli tam podnieść do 70 złotych, bo nie mogli pomieścić turystów.  
Nasz obiekt będzie dużo większy, bardziej atrakcyjny i na pewno bardzo nowoczesny z połączenia 
aluminium, stali  i  szkła.  Stoję  na stanowisku, żeby ten obiekt  był wystrzałowy, o najwyższych 
parametrach architektonicznych. To nie jest tani obiekt i finansowanie 60% to jest powyżej 100 
milionów  złotych.  Cały  obiekt  będzie  kosztował  około  200  milionów  złotych.  Do  studium 



wykonalności przyjęliśmy wysokość opłaty za wstęp na obiekt w kwocie 25 złotych. Na Słowacji 
są tylko 2 ośrodki gdzie posiadają również balneologię, czyli to lecznictwo z wykorzystaniem wód 
zdrojowych.  My  będziemy  mieli  dobrze  rozwinięte  lecznictwo  wodne  z  wszelkiego  rodzaju 
zabiegami. Będziemy mieli hotel na 200 osób. 
Odnośnie  sprzecznych  informacji  podawanych  przez  gazety  w  kwestii  odwiertów  i  małej 
obwodnicy wyjaśniam, że 29 stycznia br. będzie otwarcie ofert na wykonanie odwiertu. Pierwszy 
termin to był 16 stycznia br. ale z uwagi na ilość pytań oferentów i konieczności konsultacji  czy też 
samych odpowiedzi projektantów termin przesunięto. Odwierty realizuje nasza spółka PEC, która 
będzie  jednocześnie  właścicielem.  Jeden  odwiert  powinien  być  (  na  99%)  sfinansowany  z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Było już kilka spotkań w tej 
sprawie.
Nie potrafię podać dokładnej daty, ale od około roku gazeta „Głos Gostyniński jest prowadzona 
przez  Fundację  Odbudowy  Zamku  Gostynińskiego.  Kiedyś  taką  fundację  zakładało  miasto 
Gostynin.  Chodzi  tu  o  sprawy  podatkowe.  Agencja  Wydawnicza  jest  jakby  w  zawieszeniu. 
Gdybyśmy ją chcieli wskrzesić i dalej działać to musielibyśmy zwiększyć kapitał spółki GAW do 
50 tysięcy złotych. Raczej będziemy Agencję likwidować.
 
 
D o    p u n k t u  19.
Przyjęcie protokołów  z  I, II i III  sesji Rady Miejskiej.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej –  Czy ktoś z państwa wnosi  uwagi czy zastrzeżenia do 
wymienionych protokołów.
 
Radni nie wnosili uwag.
 
Za przyjęciem protokołu z I sesji  Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było.
 
Protokół nr I/2006 został przyjęty.
 
Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było.
 
Protokół nr II/2006 został przyjęty.
 
Za przyjęciem protokołu z III sesji Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było.
 
Protokół nr III/2006 został przyjęty.
 
D o    p u n k t u  20.
Sprawy różne.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej wpłynął list z 
Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego z podziękowaniem dla radnych za przekazanie 
części kwoty z diet na rzecz tego stowarzyszenia. Treść pisma została odczytana – Pismo stanowi 
załącznik do protokołu
 
Kolejne pismo wpłynęło od Powiatowej Komendy w Gostyninie i dotyczy ankiety na temat 
poczucia bezpieczeństwa na terenie działania Komendy. Z prośbą wypełnienia przez radnych.
 



D o    p u n k t u  21.
Zamknięcie obrad.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady V sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 
 
Protokołowały:
M. Sandecka
E. Cierpikowska
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