
P R O T O K Ó Ł  NR XLVIII/2010

z posiedzenia XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30 czerwca 2010 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1315.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak  – powitała  przybyłych  na 
obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie, pana Włodzimierza Śniecikowskiego wraz
z pracownikami Urzędu, zaproszonych gości w osobach panią Elżbietę Ciesielską Kierownika 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział w Gostyninie, 
pana  Zygmunta  Buraczyńskiego  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,   pana Tadeusza Kozubskiego Kierownika Niepublicznego 
Zakładowego  Opieki  Zdrowotnej  ,,Medicus”,  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 .

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 11 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

 działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej
w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie,

 działalność  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  ,,MEDICUS”



w Gostyninie,
 działalność  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu 

Sanitarnego oddział Gostynin,
6. Organizacja Dni Gostynina.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu 

wykonania  budżetu  Miasta,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej  za  pierwsze  półrocze  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury.

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  tekstu  jednolitego  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Gostyninie.

10. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 
września  2008  roku  numer  150/XXV/08  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku, specjalność i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynia. 

12. Przyjecie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie 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  01  czerwca  2010  roku  do  30  czerwca  2010  roku  –  materiał  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.

Radny Zdzisława Tarka – zapytał, odnośnie term oraz małej obwodnicy.  

Burmistrz  Miasta  – wyjaśnił,  że  w  sprawie  obwodnicy  będzie  spotkanie  w  najbliższy 
poniedziałek  z  dyrektorem  panem  Kaczmarkiem  z  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo  – 
Budowlanych   Gostynin   –  Płock  i  wykonawcami  celem  uzgodnienia  rozpoczęcia  robót 
drogowych oraz  wygospodarowanie zaplecza. Na chwilę obecna nie ma wjazdu do zamku od 
strony miasta, dlatego też II etap obwodnicy rozpocznie się od tej strony czyli od planowanego 
ronda. Pomimo tego, że  środki finansowe na budowę obwodnicy rozłożone są na dwa lata, to 
jednak  ukończona  zostanie  jednym  ciągiem.  Najprawdopodobniej  prace  rozpoczną  się  po 
dniach Gostynina. Odnośnie term, burmistrz wyjaśnił, że negocjacje w tej sprawie są utajnione, 
a pierwszy etap negocjacji został zakończony pozytywnie.   

Radny  Arkadiusz  Górski  –  zainteresował  się  kto  jest  właścicielem  terenu  przy 
wyremontowanym budynku przy ulicy 3 – go Maja 43a. Miejsce to jest zaniedbane.



Burmistrz Miasta –  wyjaśnił,  iż teren ten jest  własnością miasta i  zostanie on wyrównany
i uporządkowany. 

Radny  Krzysztof  Giziński  –  zainteresował  się  inwestycją  pn.  ,,Orliki”,  która  jest 
przewidywana na 2010 rok, a której środki zostały cofnięte. Inwestycja ta oszacowana była na 
kwotę 1 milion 300 tysięcy, z czego miasto miało pokryć 40%. Czy w związku z wycofaniem 
środków miasto ma pomysł na budowę tego boiska czy też zaniecha budowy tego orlika. 

Burmistrz  Miasta  –  wyjaśnił,  że  budowa  tego  boiska  jest  inna  niż  dwóch  poprzednich.
W planach  znajdują  się  tam  także  korty  tenisowe  i  koszt  to  około  1  milion  700  tysięcy. 
Ministerstwo  Sportu  jak  i  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego,  postąpił  nietypowo, 
dotyczyło dofinansowania do kwoty 1 milion 60 tysięcy. Ministerstwo Sportu z dofinansowania 
nie wycofuje się, a wycofał się Samorząd Województwa Mazowieckiego. Typowych orlików 
miało  być  zbudowanych  na  terenie  mazowieckiego  w  tym  roku  około  60.  Do  tego 
dofinansowanie  nie  można  ich  zmusić  z  uwagi  na  to,  że  w  tym  porozumieniu  był  zapis 
pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Ministerstwem Sportu, który mówił
o   tym,  że  umowy  będą  spisywane  pomiędzy  samorządami  i  nie  było  konkretnego 
zobowiązania.  Orlik  o  którym  mowa  ma  być  budowany  przy  Miejskim  Ośrodku  Sportu
i Rekreacji, który posiada zaplecze i nie byłoby potrzeby budowania zaplecza. Zostało wysłane 
pismo  z  prośbą  o  zmniejszenie  środków  o  zaplecze  i  w  chwili  obecnej  otrzymaliśmy  od 
Ministra  pozwolenie  na  rezygnację  z  zaplecza  i  możliwość  wykorzystania  zaplecza 
istniejącego. Orlik będzie budowany i od Ministerstwa otrzymamy dofinansowanie a jedynie 
przesunie się w czasie.     

Radna Lidia Pawikowska – zapytała czy jest szansa aby powstały także bieżnie.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że  niestety ale z tych środków nie ma szans.           

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż w okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja i poprosiła o zadawanie pytań przez radnych.

Radny Krzysztof Giziński –  zapytał jakie są losy PKS Gostynin i czy pojawił się inwestor. 
Czy potwierdziły  się  informacje  odnośnie  redukcji  zatrudnienia  w  takich  firmach  jak  Elgo
i Conex. 

Radny  Marek  Małkowski  –  zapytał,  czy  został  ukończony  projekt  kanalizacji  ulicy 
Czapskiego. A następne pytanie dotyczyło powodzi i czy miasto uczestniczyło w pomocy dla 
powodzianom.

Radna  Lidia  Pawikowska  – zainteresowała  się  czy  most  który  jest  budowany  w  stronę 
Dybanki będzie przejezdny dla samochodów.  

Radny Czesław Jaśkiewicz – zapytał na jakim etapie jest budowa ulicy wzdłuż Skrwy od ulicy 
Dybanki  do  Wspólnej  oraz  zwrócił  uwagę,  że  w  okresie  dużych  opadów  ulica 



Marcinkowskiego jest zalewana, a dwie studzienki znajdujące się na tej ulicy są ślepe.   

D o  p u n k t u  5

Ochrona zdrowia na terenie Gostynina.

 działalność  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  
Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie,

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 
Zdzisław Buraczyński – poinformował, że szpital powoli wraca do swojej dawnej dobrej rangi 
i opinii społecznej i zaczyna się stawać regionalnym. W ubiegłym roku z samego lecznictwa 
zamkniętego skorzystało ponad 11 tysięcy pacjentów i w zależności od oddziałów od 10% do 
25% są to mieszkańcy innych rejonów niż Gostynina i Powiatu Gostynińskiego.    
W samym szpitalu funkcjonuje:oddział  chirurgia pododdziałem onkologicznym, rehabilitację 
chirurgiczną,  pododdział ortopedyczny, neurologia z rehabilitacją neurologiczną, kardiologia, 
kardiologia rehabilitacyjna, neurologia, interna,  pulmonologia z rehabilitacją, anestezjologia 
ginekologia – położnictwo, neonatologia, pediatria z rehabilitacją pediatryczna.
Szpital  posiada  tomograf  komputerowy,  który  jest  wystarczający  dla  potrzeb  szpitala.
W związku z wymogami unijnymi szpital na chwile obecną potrzebuje 12 milionów na remont 
oraz około 9 milionów na wyposażenie w sprzęt, w tym na dobrym poziomie rentgen. 
Udało  doprowadzić  się  do  tego,  że  przychodnia  rejonowa  świadczy  wszelki  usługi,  które 
zakontraktowane zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za ubiegły rok zostało wykonane 
100% kontraktu z NFZ, co pozwoliło mieć lepsze kontrakty na 2010 rok. Wróciła ponownie 
przychodnia  dopełnienia  pełnych  świadczeń  usług  specjalistycznych.  Przychodnie 
specjalistyczne to: poradnia chirurgiczna, ortopedia, otolaryngologia, poradnia kardiologiczna, 
poradnia  okulistyczna,  reumatologia,  dermatologia,  poradnia  chorób  płuc  i  gruźliczych, 
ginekologiczno – położnicza, neonatologia, rehabilitacja dla dorosłych, rehabilitacja dla dzieci, 
gabinet fizjoterapii. 
W 2009 roku udzielonych zostało ponad 46 tysięcy porad. Dyrektor poinformował, że ponad 
60%  kobiet,  które  rodzą  to  mieszkanki  Gostynina  i  może  udałoby  się  w  budżecie  miasta 
zaplanować dofinansowanie na zakup łóżka którego koszt to około 45 tysięcy złotych. 
Działa  podstawowa opieka zdrowotna,  czyli  lekarz  pierwszego kontaktu  dla  dzieci  chorych
i  zdrowych.  Przychodnia i  Podstawowa Opieka Zdrowotna są jednostkami organizacyjnymi 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i nie są niczyimi filiami ani 
placówkami pomocniczymi. Nie wszyscy lekarze są z Gostynina, są to także lekarze z Płocka, 
Kutna. W poradni na chwile obecną jest około 1.400 osób. 

Radny Marek Małkowski – zapytał, jaka jest kondycja finansowa szpitala.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 
Zdzisław Buraczyński – poinformował, że kondycja finansowa jest taka sama jaka była 3 lata 
temu.  Prace  rozpoczęto  z  długiem  23,5  miliona  złotych  i  pomimo  spłacenia  3  milionów 
zaległych długów w dalszym ciągu zadłużenie opiewa na kwotę 23 miliony złotych. Za ubiegły 
rok zabrakło 3 milionów złotych do tego aby nie powstawały nowe długi. W zeszłym roku do 
każdego pacjenta zabrakło 259 złotych. Od 3 lat Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwiększył 
stawki za 1 punkt do danej procedury. W szpitalach wartość jednego punktu do danej procedury 



od trzech lat jest 51 zwrotów, a powinno być 54 – 57 w zależności czy oddział zachowawczy 
czy też zabiegowy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie uwzględnia dwóch obszarów, mianowicie 
kosztów prowadzenia działalności tj. remonty. 

Burmistrz  Miasta  –  zwrócił  uwagę,  że  warto  rozmawiać  o  sytuacji  finansowej.  Deficyt 
szpitala w 2010 roku jest taki sam jak i w roku 2009, rada społeczna tego szpitala  nie przyjęła 
uchwałą  planu  finansowego.  Należałoby zdecydować się  na spółkę  jednoosobową powiatu. 
Burmistrz przytoczył artykuł, który ukazał się 15 czerwca br. w zawodowej gazecie tj. Gazeta 
Samorządu i Administracji – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

Burmistrz zwrócił uwagę, że na chwilę obecną szpital prowadzi powiat i to on odpowiada za 
długi szpitala,  a gdy będzie spółka, która będzie miała osobowość prawna i będzie działała
w innej formule na podstawie kodeksu spółek handlowych nie odpowiada za długi spółki i to 
jest powód do tego aby powstała spółka i nie zadłużać dalej samorządu. Na dzień dzisiejszy 
Powiat nie jest w stanie zapłacić dług. 
Szpital powinien zająć się profesjonalnie usługami szpitalnymi. Kruk powinien być centrum 
rehabilitacji to jest jedyny oddział, który przynosi dochody szpitalowi. Przed wojną było tam 
sanatorium i powinno się do tego wrócić, do rehabilitacji kostno – mięśniowej, kardiologicznej, 
pourazowej,  neurologicznej.  Należy  to  wszystko  skoncentrować  zrobić  jeden  obiekt 
rehabilitacyjny  i  na  tym zarabiać.  A miastu  i  powiecie  Gostynin  potrzebne są  podstawowe 
oddziały lecznictwa takie jak ginekologia z położnictwem i oddziałem dziecięcym, wewnętrzny 
z kardiologią, chirurgia. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 
Zdzisław Buraczyński – poinformował, że 9 lat nadzorował zawodowo Szpital Świętej Trójcy, 
przekształcał w spółkę i sugerował jakie oddziały będą funkcjonowały w szpitalu. Była mowa
o  tym,  że  istnieje  możliwość  poprawy  systemu  zarządzania  poprzez  połączenie  bądź 
wydzielenie określonych jednostek i stworzenie jednolicie zarządzanych oddziałów. Decydenci 
nie chcą przyjąć do wiadomości, że nie trzeba na nowo negocjować długów szpitala gdyż te 
długi są wynegocjowane do spłat na lat 14, a w momencie gdy jest przejęcie zobowiązań po 
przekształceniu,  to  ten  dług  przejmuje  bank  gospodarstwa  krajowego  rządu  i  można 
wynegocjować do lat 30, czyli dług spłacany co miesiąc byłby jeszcze mniejszy niż w chwili 
obecnej.     

Burmistrz  Miasta  –  szpitale  w innej  formie  organizacyjnej  są  dochodowe gdyż  dbają  jak
o swoje ponieważ są spółką. Pozyskiwanie autorytetów oraz wykonywanie usług odpłatnych 
tych skomplikowanych i tych, których nie finansuje NFZ, tylko pacjent. 

Radny Krzysztof Giziński –  obranie takiego kierunku wydaje się być jedyną alternatywą do 
poprawnego funkcjonowania szpitala. Jest to duży pracodawca, zatrudnionych w tej placówce 
jest  około 420 osób.  Gdy koszty nie  są  pokrywane z  kontraktów,  które  wpływają  do kasy 
szpitala, one nie są anulowane a odkładają się zobowiązania. Kwestia jest tego typu, że skutkuje 
utratą płynności a w konsekwencji bankructwem. Zobowiązania szpitala na dzień dzisiejszy są 
wokół  24  milionów  złotych  a  majątek  za  pewne  go  nie  pokrywa.  Na  dzień  dzisiejszy 
zobowiązania już przekraczają majątek. W normalnej sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa 
jest  to przesłanka do ogłoszenia  upadłości.  Sytuacja jest  bardzo niebezpieczna i  nie można 
czekać  dłużej.  Radny  zapytał  dyrektora  Buraczyńskiego  czy  przedstawiał  przed  Zarządem 
Powiatowym  koncepcje  przekształcenia  szpitala  w  aspektach  szczegółowych,  jakie 
zobowiązania przejął by powiat, jaka koncepcja byłaby funkcjonowania już przekształconego 
szpitala tak aby przychody pokryły koszty, może wówczas szpital uwolniłby ofertę na zewnątrz 



poprzez sprzedaż  usług  komercyjnych,  wówczas  członkowie zarządu odpowiadają  za  to  co 
robią, nie tylko w sensie sprawozdania przed organem prowadzącym ale również pilnują tego 
aby przychody pokrywały koszty. Trwanie w takim pacie spowoduje, że ten problem wróci do 
społeczności  lokalnej,  do  wszystkich  podatników,  poprzez  podatki  dochodowe,  lokalne. 
Okazuje się, że jest problem z dopięciem budżetu. Radny zapytał dyrektora, czy przedstawił 
szczegółową koncepcję funkcjonowania szpitala organowi prowadzącemu i czy jest współpraca
i zrozumienie między dyrekcja szpitala a zarządem powiatowym. 
    
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 
Zdzisław  Buraczyński  – wyjaśnił,  że  na  sesji  w  Radzie  Powiatu  w  2008  roku  został 
przedstawiony  program naprawczy w którym wskazane  było,  że  rok  2008  po  zaciągnięciu 
kredytu doprowadzi  do zrównoważenia bilansu,  spłaceniu zobowiązań i  w ciągu 2008 roku 
miało  nastąpić  przygotowanie  do  przekształcenia  tego  zakładu  w  spółkę,  ponieważ  po 
przekształceniu w spółkę nie narusza liczby pracowników. Wskazane było również, że należy 
pilnie przekazać majątek aby doprowadzić do jego gospodarowania.  27 kwietnia 2009 roku 
ostateczne  został  złożony  wniosek  do  powiatu.  Niestety  do  dnia  dzisiejszego  nie  nastąpiły 
żadne działania zmierzające do przekształcenia tego zakładu. Dyrektor poinformował, że szpital 
może  być  zamknięty  z  4  powodów:  oczyszczalni  ścieków,  braku  dodatkowego  zasilania
w wodę i prąd. Każda awaria może doprowadzić do zamknięcia szpitala. Obecni decydenci nie 
chcą przyjąć do wiadomości, że obecny dług jest rozłożony na lata i nie obciąży więcej budżetu 
jeśli przejmie bank gospodarstwa krajowego, jest tylko dyskusja ile rząd zgodzi się zwrócić 
pieniędzy, a przecież długi publiczne prawne są zapłacone. 

 działalność  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  ,,MEDICUS”
w Gostyninie,

Kierownik  Niepublicznego  Zakładowego  Opieki  Zdrowotnej  ,,Medicus”   Tadeusz 
Kozubski  –  przedstawił  informacje  odnośnie  działalności  Niepublicznego  zakładu  Opieki 
Zdrowotnej ,,MEDICUS” w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna  Anna  Szczepanowska  –  zapytała,  czy  w  poradni  zdrowia  psychicznego  i  poradni 
uzależnień przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnoletnia. 

Kierownik  Niepublicznego  Zakładowego  Opieki  Zdrowotnej  ,,Medicus”   Tadeusz 
Kozubski – poinformował, że w chwili obecnej młodzież i dzieci nie są przyjmowane do tych 
poradni. Były starania aby uzyskać kontrakt,ale system kontraktowania jest w trybie trzy letnim 
a w roku ubiegłym Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozpisywał przetargu i nie było konkursu 
ofert.  Mamy takiego lekarza,  który chce wykonywać takie zadania i  będziemy w tym roku 
przystępować do tej oferty odnośnie zdrowia psychicznego.    

 działalność  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  
Sanitarnego oddział Gostynin,

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego 
oddział w Gostyninie Elżbieta Ciesielska – poinformowała, że Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego na terenie swojej  działalności  zapewnia całodobową 



gotowość  zespołów  wyjazdowych  ratownictwa  medycznego,  do  udzielania  świadczeń 
medycznych związanych z  ratowaniem zdrowia i  życia  ludzkiego w sytuacjach zagrożenia. 
Zadania  te  realizowane  są  przez  stacjonujące  w  Gostyninie  dwa  zespoły  ratownictwa 
medycznego,  jest  to  zespół  specjalistyczny  z  lekarzem,  pielęgniarką,  ratownikiem
i ratownikiem kierowcą oraz trzy osobowy zespół podstawowy składający się z ratowników 
medycznych. Zespół specjalistyczny, który stacjonuje w Gąbinie obsługuje gminy w powiecie 
Płockim  po  naszej  stronie  Wisły  oraz  gminy  Powiatu  Gostynińskiego,  Sanniki  i  Pacynę. 
Składy  osobowe  zespołu  są  zgodne  z  wymogami  ustawy  o  państwowym  ratownictwie 
medycznym. Ratownictwo medyczne nie jest jedyna działalnością jaka jest prowadzona, bo od 
2004 roku świadczone są  usługi w zakresie nocnej medycznej opieki medycznej lekarskiej
i  pielęgniarskiej  stacjonarnej  i  wyjazdowej  oraz  transport  sanitarny.  Ambulatorium  nocnej
i świątecznej opieki medycznej, znajduje się przy ulicy Przemysłowej 1 i przyjmuje codziennie 
pacjentów  w  dni  powszednie  od  godziny  18:00  do  8:00  i  całodobowo  w  soboty  i  dni 
świąteczne. Gdy przychodnia kończy swoja prace o godzinie 18:00 to opiekę nad pacjentami
z naszego rejonu przejmuje Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego. Od maja 
2007  roku  posiadamy  certyfikat  systemu  zarządzania  jakością,  w  maju  bieżącego  roku  na 
podstawie audytu jakościowego firmy Euronis udowodniono, że spełnione zostały wymagania 
w zakresie zarządzania jakością według normy i otrzymaliśmy certyfikat ważny do 23 maja 
2013 roku w zakresie działalności. Usługi ratownictwa medycznego to specjalistyczny transport 
sanitarny, nocna i świąteczna opieka medyczna oraz stacja obsługi pojazdu. Od czasu wejścia
w życie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w roku 2007 zmieniło się działanie 
zespołu  ratownictwa  medycznego  pod  względem  organizacyjnym.  Powołany  został  lekarz 
koordynator medyczny w centrum zarządzania kryzysowego w Warszawie, któremu podlegają 
wszystkie  jednostki  ratownictwa  medycznego,  szpitalne  oddziały  ratunkowe  i  lotnicze 
pogotowie  ratunkowe.  Zadaniem  koordynatora  jest  między  innymi,  sprawowanie 
merytorycznego  nadzoru  nad  pracą  dyspozytorów  medycznych  jak  również  koordynacja 
współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń, które wymagają użycia jednostek 
systemu  spoza  obszaru  działania  jednego  dysponenta.  Dobór  sanitarny  w  naszej  stacji
w oddziale Gostynińskim od zeszłego roku nie zmienił się. Karetki pogotowia funkcjonują na 
bazie  Volkswagen  Crafter,  mercedes,  renault,  utrzymywany  jest  na  wysokim  poziomie 
wyposażenie  w  aparaturę  i  sprzęt  daje  to  możliwość  udzielania  profesjonalnej  pomocy 
potrzebującym. Sprzęt medyczny poddawany jest przeglądom technicznym według wcześniej 
ustalonego planu, a w razie awarii natychmiast uruchamiany jest zastępczy aparat i to samo 
dotyczy ambulansu. Nie ma sytuacji aby z powodu awarii karetki zespół przez wiele godzin nie 
funkcjonuje.  W  oddziale  Gostynin  zatrudnionych  jest  6  doświadczonych  dyspozytorów 
medycznych w tym  3 osoby są z wyższym wykształceniem, wszyscy dyspozytorzy ukończyli 
kurs  kwalifikacyjny  z  pielęgniarstwa  ratunkowego  jak  również  specjalistyczny  kurs  dla 
dyspozytorów medycznych. Ogółem w zespołach wyjazdowych zatrudnionych jest 7 lekarzy, 5 
pielęgniarzy  oraz  12  ratowników  medycznych.  W nocnej  i  świątecznej  opiece  medycznej 
dyżuruje 12 lekarzy, 10 pielęgniarek. Ambulanse obsługuje 18 kierowców z czego 6 posiada 
tytuł ratownika medycznego, 3 aktualnie ukończyło policealną szkołę ratowników medycznych 
i  oczekują na wynik egzaminu końcowego. Z ogólnej  liczby zatrudnionych 7 osób posiada 
wyższe wykształcenie, 1 w trakcie studiów licencjackich z medycyny ratunkowej a 2 osoby 
zadeklarowały  podjecie  studiów  na  kierunku  ratownictwo  medyczne  od  nowego  roku 
akademickiego.  Pracownicy  zatrudnieni  są  na  umowach  o  pracę,  w  umowach  cywilno  – 
prawnych, łącznie w oddziale Gostynin zatrudnionych jest  około 70 osób. Wszystkie osoby 
spełniają  wymogi  ustawy  o  państwowym  ratownictwie  medycznym  do  pracy  na 
poszczególnych  stanowiskach.  Dobrze  układa  się  współpraca  z  lotniczym  pogotowiem 
ratunkowym. W 2009 roku zespół specjalistyczny wyjeżdżał do 1842 osób, zespół podstawowy 
1979 pacjentów, w nocnej i świątecznej opiece medycznej ambulatoryjnej udzielono pomocy 



6330 pacjentom,  wykonano  3583 zabiegi  pielęgniarskie,  lekarz  nocnej  i  świątecznej  opieki 
medycznej  udzielił  pomocy w domu chorego 685 pacjentom.  Wizyty pielęgniarek w domu 
chorego to 811.   

Radni nie zgłaszali pytań.

D o  p u n k t u  6

Organizacja Dni Gostynina. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – są to już 14 dni 
Gostynina,  rozpoczną  się  7  lipca  w  środę  o  godzinie  10:00  do  godziny  15:00  na  zamku 
Gostynińskim w sali kolumnowej i będzie to sesja naukowa pt.,, Turystyka zdrowotna w Polsce, 
a  perspektywy  rozwoju  Gostynina”  z  inicjatywy  pana  burmistrza  przy  współpracy  rektora 
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi zamiejscowy w Gostyninie. Tematyka tej sesji 
to także ,,termy Gostynińskie”. W piątek o godzinie 10:00 rozpocznie się na placu pod zamkiem 
Ogólnopolski Jarmark ,,Pod Zamkiem Gostynińskim” w którym udział  wezmą rzemieślnicy, 
wytwórcy  produktów  tradycyjnych  i  rzemiosła  artystycznego,  będą  to  nie  tylko  lokalni 
przedsiębiorcy ale także z całego kraju. Zapowiedzieli się rzemieślnicy z takich dziedzin jak: 
ceramiki,  biżuterii  artystycznej,  naczyń  drewnianych,  wyrobów  z  soli,  kwiaty,  wyroby  ze 
słomy. Będą także koła gospodyń wiejskich, indywidualni wystawcy z wyrobami z całego kraju 
z  produktami  takimi  jak:  pierogi,  bliny,  karpacze,  będzie  degustacja  tych  produktów  jak
i  sprzedaż.  Miody  pitne  i  nalewki  różnego  rodzaju.  Oficjalne  otwarcie  jarmarku  nastąpi
o godzinie 16:45 przez burmistrza miasta Gostynina. A od godziny 13:00 do godziny 19:00 
będzie  instalacja  historyczna  –  ,,Kłuszyn  1610  –  obóz  wojskowy  hetmana  Stanisława 
Żółkowskiego”.  Została  przygotowana  także  pewnego  rodzaju  niespodzianka  dla 
kolekcjonerów, gdyż w dniu 8 lipca wchodzi w obieg Dukat Miejski o nominale 6 Siemowitów, 
nakład tej  monety to 7500 sztuk. Wartość jednego dukata wynosi 6 złotych. Dukat Miejski 
będzie  honorowany  jako  lokalny  srodek  płatniczy  we  wszystkich  punktach  handlowych
i usługowych na terenie miasta do 4 lipca 2011 roku. Będzie można zatrzymać go na pamiątkę 
lub uregulować należności za produkty i usługi. Dukaty będzie można też nabyć w Miejskim 
Centrum Kultury w Gostyninie.  Na awersie dukata przedstawiona jest twarz Siemowita IV, 
który 8 marca 1382 roku nadał  Gostyninowi prawa miejskie,  a  od imienia  którego moneta 
wzięła swoją nazwę. Na rewersie znajduje się zabytkowy Zamek, który został rozbudowany 
przez Siemowita IV. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski  –  dni  Gostynina to  także część 
sportowa  przygotowana  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  będzie  to  turniej  tenisa 
ziemnego, który zacznie się w piątek na kortach przy Miejskim Centrum Kultury, trwać będzie 
przez  kolejne  dni  Gostynina,  a  finał  w  niedzielę  od  godziny  9:00.  Na  rynku  miejskim 
rozpoczynają się imprezy już w czwartek 8 lipca od godziny 16:45 korowodem tanecznym 
uczestników  XV  Międzynarodowego  Festiwalu  Folklorystycznego  ,,Kasztelania  2010”, 
uczestnicy z Białorusi,  Hiszpanii, Macedonia, Ukrainy i Egiptu.
9 lipca (piątek) od godziny 10:00 na boisku Orlik przy Szkole podstawowej Nr 3 w Gostyninie 
odbędzie się finał rozgrywek w piłkę nożną ,,Mini Mundial” - Gostynin 2010, a od godziny 
20:00 do 21:15 koncert muzyki folk – rockowej w wykonaniu zespołu ,,Berkut”. W niedzielę
o  godzinie  18:00  program  plenerowy  dla  dzieci,  od  18:50  pokaz  tańca  towarzyskiego,
a o godzinie 20:00 koncert zespołu ,,Lord – Sound of QUEEN”. A w niedzielę od godziny 



19:00 do 21:00 koncert zespołu ,,Ls Blues Band”, a od godziny 22:00 gwiazda wieczoru ,,Lady 
Pank”.  Imprezie  będą  towarzyszyły  stoiska  handlowo  –  gastronomiczne,  bez  sprzedaży 
alkoholu.

Radna Anna Szczepanowska – zapytała, w jakich miejscach będzie można zakupić Dukaty 
Miejskie.

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Jacek  Michalski  – poinformował,  że  w  czasie 
trwania dni Gostynina w wyznaczonych punktach w rynku oraz w Miejskim Centrum Kultury.

Burmistrz Miasta – poinformował, ze miasto zakupiło profesjonalna scenę, która teraz przez 
całe lato będzie stała w rynku i służyć jak co roku latem do koncertów. 

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścili radny Zdzisław Tarka i radny Sławomir Majewski) 

D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  zgłosiła  autopoprawkę,  do  wcześniej 
przedstawionego  projektu,  ponieważ  w  dniu  wczorajszym  do  Urzędu  Miasta  wpłynęło 
zawiadomienie  od kierownika krajowego biura  wyborczego o przyznaniu dotacji  na  II  turę 
wyborów.  W  przedstawionym  projekcie  uchwały  zmieniającym  Uchwałę  Budżetowa 
proponujemy  zwiększyć  plan  dochodów  i  wydatków  oraz  dokonać  przesunięcia  środków 
pomiędzy  rozdziałami.  Proponujemy  zwiększyć  dochody  budżetu  ogółem  o  łączna  kwotę 
475.804 złote, w tym dochody bieżące o kwotę 17.261 złotych i dochody majątkowe o kwotę 
458.453  złote.  Proponujemy  również  zwiększyć  wydatki  budżetu  ogółem  o  łączną  kwotę 
475.804  złote,  w  tym  wydatki  bieżące  o  kwotę  12.881  złoty,  kwota  ta  stanowi  persaldo 
zwiększenia i przeniesienia planu oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 462.923 złote. 
Proponujemy  zwiększyć  dochody  bieżące  budżetu  o  ośrodki  pochodzące  z  dotacji  celowej
w kwocie  17.261 złoty,  którą  otrzymaliśmy z  budżetu  państwa na przeprowadzenie  II  tury 
wyborów Prezydenta RP, zwiększając tym samym o kwotę 17.261 złotych wydatki bieżące.
W dochodach bieżących budżetu dokonujemy przeniesienia środków w kwocie 143.612 złotych 
z  tytułu  dotacji  na  środki  europejskie  i  inne  środki  pochodzące  ze  źródeł  zagranicznych, 
niepodlegające  zwrotowi  są  to  środki  na  Program  Operacyjny  ,,Kapitał  Ludzki”,  który 
realizowany  jest  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  W  dochodach  majątkowych 
zwiększamy  plan  o  kwotę  458.543  złote  są  to  środki  na  dofinansowanie  budowy  dwóch 
budynków socjalnych przy ulicy Targowej – Kościuszkowców, jest to ostatnia transza dotacji 
celowej  jaką  przyznał  Bank  Gospodarstwa  Krajowego.  Proponujemy  również  dokonać 
przeniesienia planów wydatków bieżących zmniejszając plan wydatków rzeczowych w łącznej 
kwocie 90.100 złotych i przeznaczyć te środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych  w ramach  robót  publicznych,  na  tę  kwotę  składają  się  kwoty 
35.400  złotych,  46.900  złotych  i  7.800  złotych.  Proponujemy  dokonać  przesunięcia  planu
z  tytułu  wynagrodzenia  osobowe  w  łącznej  kwocie  79.280  złoty  i  środki  te  przeznaczyć
w  kwocie  5.000  złotych  na  Wojewódzki  Fundusz  Wsparcia  Policji  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie zadań modernizacyjnych budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie 
oraz 880 złoty na ten sam fundusz, na partycypacje w kosztach monitoringu w mieście i 73.400 
złotych  na  wynagrodzenia  bezosobowe  i  składki  od  nich  naliczane  z  przeznaczeniem  na 



wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych  w  ramach  umów  –  zlecenie.  W  wydatkach 
majątkowych  proponujemy  przesunąć  plan  z  zadania  inwestycyjnego  ,,Budowa  oświetlenia
w ulicy Ostatniej” w kwocie 6.100 złotych na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Budowa 
oświetlenia w ulicy Dybanka”, które wprowadzamy do budżetu oraz przesunąć kwote 225.000 
złotych z zadania ,,Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych” na zadanie pod nazwą 
,,Budowa  2  budynków  socjalnych  przy  ulicy  Kościuszkowców/Targowa”.  W  związku
z wprowadzeniem proponowanych zmian w budżecie miasta,  zmianie ulegają załączniki  do 
uchwały budżetowej o numerach: 1, 2, 2a, 2b, 4, 13 i 14.   

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

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

UCHWAŁA  NR 257/XLVIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu 
wykonania  budżetu  Miasta,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej  za  pierwsze  półrocze  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  
finansowych samorządowych instytucji kultury.

Skarbnik  Miejski  Bożena  sokołowska  – wyjaśniła,  iż  zachodzi  konieczność 
wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji
o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej 
prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji  zachodzi konieczność,  ponieważ zbliża się  okres 
sporządzania sprawozdań za z wykonania budżetu za I  półrocze, znowelizowana ustawa
z  sierpnia  ubiegłego  roku  zawiera  regulacje,  które  określają  co  powinna  zawierać  taka 
informacja, z uwagi na to zachodzi konieczność podjęcia takiej uchwały.     

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.



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

UCHWAŁA  NR 258/XLVIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  tekstu  jednolitego  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Gostyninie.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk  –  wyjaśniła,  że
w związku ze zmianą przepisów z roku 2005 należy nadać tekst jednolity statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  W poprzednim statucie uchwalonym przez radę w 2005 roku 
wynagrodzenie  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  był  na  podstawie 
wartość jednego punktu, w chwili obecnej jest regulamin wynagradzania zatwierdzony przez 
pana  burmistrza  na  podstawie  o  pracownikach  samorządowych.  Zgodnie  z  przepisami
o  finansach  publicznych  oraz  ustawy o  samorządzie  gminnym,  statut  jednostki  budżetowej 
nadaje  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  formie  aktu  prawa 
miejscowego,  podlegającego  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  
Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie  tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

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

UCHWAŁA  NR 259/XLVIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 
września 2008 roku numer 150/XXV/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk  –wyjaśniła,  że
w  dniu  14  czerwca  2010  roku  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  9  kwietnia  2010  roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z art. 60 
tej ustawy zmieniono ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, w zakresie kompetencji organu, który może upoważnić kierownika ośrodka pomocy 
społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi 
przepisami organem właściwym do upoważniania kierownika stał się burmistrz, gdzie do tej 
pory była Rada Miejska. Należy zatem uchylić podjętą uprzednio w tej sprawie uchwałę Rady 



Miejskiej

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  
Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie uchylenia  uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  30 września  2008 roku 
numer  150/XXV/08  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

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

UCHWAŁA  NR 260/XLVIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku, specjalność i form kształcenia, na które  
dofinansowanie  jest  przyznawane oraz  zasad dofinansowania  zawodowego nauczycieli  
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynia. 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – wyjaśnił, 
że kwota w tym roku na dofinansowanie zawodowe nauczycieli to 66.100 złotych. Zgodnie
z ustawą i kartą nauczyciela, podział tych środków na poszczególne placówki to obowiązek 
Rady Miejskiej i stąd ten projekt uchwały. Uchwała ta zawiera również maksymalną kwotę jaką 
można dofinansować na kształcenie pobierane przez szkoły rangi wyższej i kwota ta wynosi 
50% faktycznie poniesionych kosztów przez nauczycieli.  

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję  
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  maksymalnej  kwoty 
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 
nauczycieli  w  2010  roku,  specjalność  i  form  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest 
przyznawane  oraz  zasad  dofinansowania  zawodowego  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynia. 
 

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

UCHWAŁA  NR 261/XLVIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  12

Przyjęcie  protokołu z  XLVII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali  uwag do protokołu. 

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

D o  p u n k t u  13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrza Miasta  –  w sprawie PKS Gostynin burmistrz wyjaśnił, że nie została jeszcze 
podjęta decyzja co do sprzedaży. Odnośnie firmy Conex to zwolnionych zostało około 20 osób, 
przewidzianych jest jeszcze kilka osób ale są one na zwolnieniach lekarskich. Wczoraj została 
przeprowadzona rozmowa z  burmistrzem miasta  Langenfeld   oraz byłym burmistrzem tego 
miasta w sprawie rozszerzenia produkcji Elgo. Są możliwości wejścia we współpracę, która 
spowodowałaby docelowe zatrudnienie w tej firmie do 350 pracowników. Na zapytanie radnego 
Małkowskiego, burmistrz wyjaśnił, że odnośnie kanalizacji w ulicy Czapskiego było spotkanie 
z projektantem celem uzyskania projektu jak i pozwolenia na budowę tej inwestycji. Odnośnie 
pomocy  dla  powodzianom,  burmistrz  przedstawił  harmonogram  pomocy:  24  maj  –  apel 
burmistrza Miasta Gostynina o pomoc dla powodzian skierowany do sieci  dużych sklepów, 
informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz radiowęzeł,  26 maja – zbiórka darów 
przez  Straż  Miejską,  27  maja  –  I  transport  czyli  woda,  artykuły  spożywcze,  chemia 
gospodarcza, 31 maja – II transport czyli artykuły spożywcze, chemia, odzież, 4 czerwca – 500 
kilogramów  zboża,  odzież,  artykuły  spożywcze,  woda  od  Wspólnoty  Samorządowej,  16 
czerwca –  lekarstwa i zabawki zbiórka ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 28 czerwca – artykuły 
spożywcze, odzież. Na apel burmistrza z 24 maja jako pierwszy odpowiedział sklep Marc Pol, 
który  przekazał  około  1  tony  artykułów.  Zbiórka  pieniężna  pracowników  Urzędu  Miasta, 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Policji,  sklepy  prywatne,  mieszkańcy  miast. 
Dystrybucja i zbiórka zajmowali się urzędnicy z  Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Straż 
Miejska. Sklep Biedronka sfinalizowała pomoc na kwotę 9.000 złotych
Radny  Czesław  Jaśkiewicz  pytał  o  ulicę  Marcinkowskiego,  gdzie  dochodzi  do  zalewania 
podczas  opadów,  sprawa ta  jest  znana,  nie  jest  tam rozwiązana  kanalizacja  deszczowa,  ale
w  zamyśle  jest  aby  doprowadzić  do  kolektora  w  momencie  gdy  będzie  budowa  ulicy 
Sienkiewicza.  Odnośnie  budowy  drogi  wzdłuż  rzeki  Skrwy,  burmistrz  wyjaśnił,  że 
dokumentacja budowlana jest już gotowa i został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. 
Budowa tej drogi będzie rozłożona na okres dwóch lat wraz z częścią pieszo – rowerową. Na 
pytanie  radnej  Pawikowskiej,  burmistrz  wyjaśnił,  że  most  w  stronę  Dybanki  będzie 
profesjonalny,  z  możliwością  przejazdu dla  samochodów o ciężarze całkowitym do 40 ton,
z ograniczenie do 30 km/h, obustronne chodniki o szerokości 1 metra, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak –  poinformowała,  że Zespół 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie również włączyła się w akcję pomocy powodzianom.  



D o  p u n k t u  14

Sprawy różne.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  odczytała  pismo  radnego 
Andrzeja  Kujawskiego  Powiatu  Gostynin  z  ramienia  Komitetu  Wyborczego  Wyborców 
Siemowit  IV  w  sprawie  zmiany  okręgów  wyborczych  w  wyborach  do  Rady  Miasta
z wielomandatowych na jednomandatowe – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  15

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  zamknęła obrady XLVIII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisała:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


