
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV/2005
 
z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  29 grudnia  2005 
roku.
 
Stan Rady - 21
Obecni – 17
 
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a  zakończono  o godzinie 1240.
 
D o    p u n k t u  1.
Otwarcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Witam panie i panów radnych, witam pana 
burmistrza wraz z gronem urzędników. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego 
pana Mariana Pagórka. Otwieram posiedzenie XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 
D o  p u n k t u   2.
Uchwalenie zmian porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał proponowany  porządek posiedzenia.
 
Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 14 radnych - jednogłośnie.
 
Porządek sesji:

 
1.   Otwarcie obrad.
1. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 
2. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2005 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę 

Miasta Gostynina przedszkoli. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 
7. Przyjęcie budżetu Miasta Gostynina na 2006 rok. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i 

porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z  radnym 

Markiem Kiełczewskim. 
10. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli Urzędu Miasta. 
11. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2005. 
12. Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2005. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
14. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej. 
15. Sprawy różne. 
16. Zamknięcie obrad.
 
 

 



D o    p u n k t u   3.
Sprawozdanie Zarządu Miejskiego.
 
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski oczytał sprawozdanie  za okres od 24 listopada do 
23 grudnia 2005 roku - sprawozdanie na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.
 
Radny Arkadiusz Górski – W swym sprawozdaniu odczytał pan, że została wybrana firma, która 
będzie budowała budynki socjalne nr 1 i 3. Czy to znaczy, że ta firma wygrała i można umowę 
podpisywać.
 
Burmistrz Miasta –  Pan radny nie zauważył, że dalej w sprawozdaniu odczytywałem, iż została  
podpisana umowa.
 
D o    p u n k t u  4.
Interpelacje i zapytania radnych.
 
Do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęła pisemna interpelacja.
 
 
Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  Jak  się  przedstawia  sprawa  odśnieżania  miasta  przy  posesjach 
prywatnych. W jaki sposób można to egzekwować od właścicieli? 
 
Radny Arkadiusz Górski – W dniu 9 grudnia 2005 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
okręgu wyborczego nr 1. Ja z tego spotkania dałem panu burmistrzowi sprawozdanie, ale 
mieszkańcy prosili żeby jak najszybciej była odpowiedź na dwa pytania odnośnie składowiska 
odpadów komunalnych:

1. Jaka jest aktualnie wysokość składowania odpadów na składowisku? Była prośba, żeby pan 
burmistrz ze swoimi służbami zmierzył jaka jest wysokość tych odpadów. 

2. Drugi temat dotyczy ewentualnej elektrowni, która ma być uruchomiona na składowisku. 
Mieszkańcy proszą o zorganizowanie spotkania z ewentualnym inwestorem, żeby ten temat 
wyjaśnić i uspokoić. Czy pan burmistrz tego typu spotkanie zorganizuje ? 

 
D o     p u n k t u   5
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Gostynina na 2004 rok. 
 
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Proponujemy zwiększyć dochody o kwotę 
15.000 złotych pochodzącą z opłaty targowej. Proponujemy też zwiększyć część subwencji 
oświatowej, która znajduje się w dziale „różne rozliczenia”, jest to kwota 21.117 złotych. W dziale 
„Oświata i wychowanie” proponujemy zwiększyć dochody za wynajem sal w szkołach 
podstawowych o kwotę 3.400 złotych i w gimnazjach o kwotę 5.300 złotych. Chcemy też dokonać 
przesunięcia w planie pomiędzy rozdziałami. Chodzi o kwotę 28.000 złotych, która pochodzi z 
dotacji celowej na remont sali gimnastycznej w szkole nr 1. 
Proponujemy jeszcze wprowadzić dotacje, którą otrzymaliśmy z Komisji Wspólnot Europejskich na 
rzecz promowania współpracy miast partnerskich. Jest to kwota 11.414 złotych i dotyczy wydatków 
związanych z obchodami Dni Gostynina. 
W związku z tymi dochodami środki te są kierowane do poszczególnych działów i rozdziałów o  
kwotę 15.000 złotych proponujemy zwiększyć plan wydatków na wypłatę prowizji od opłaty 
targowej.  W oświacie środki pochodzące z wynajmu skierować na wydatki rzeczowe. W 
„pozostałej działalności” – „edukacja i opieka wychowawcza”  zmniejszamy plan wydatków i 
przesuwamy je do działu „gimnazja”. W dziale „Kultura” kwotę 11.414 złotych kierujemy do 
działu „Pozostała działalność” i zwiększa się plan wydatków związanych z pobytem młodzieży z 
Langenfeld w Gostyninie w ramach współpracy miast partnerskich.



 
Komisja Rozwoju Gospodarczego  – opinia pozytywna
 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 196/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o  p u n k t u  6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gostynina przedszkoli.
 
Inspektor ds. Oświaty Janina Bałko -  Przedszkola prowadzone przez miasto są finansowane z 
dwóch źródeł. Pierwszym źródłem jest dotacja z budżetu miasta, a drugim są opłaty zbierane od 
rodziców. Obecnie to finansowanie przedstawia się następująco: 60% wszystkich kosztów, które 
powstają w każdym przedszkolu jest finansowane z dotacji, a 40% pochodzi z opłat rodziców. Te 
koszty przedszkoli przypadające na jedno dziecko są dosyć wysokie i w związku z tym od 
dłuższego czasu rodzice wymyślili, żeby je obniżyć w części przez nich ponoszonej. W związku z 
tym jest propozycja zmiany, która polega na tym żeby wśród wszystkich kosztów wyodrębnić dwie 
grupy. Jedna grupa to opłaty stałe, czyli wszystkie koszty poza żywieniem dzieci i druga grupa 
kosztów to jest wyżywienie. Po podjęciu tej uchwały 70% wszystkich kosztów stałych 
pokrywałoby miasto, a 30 % rodzice.  Poza tym całkowity koszt żywienia pokrywaliby rodzice. U 
nas dzienny koszt posiłków waha się między 3,20 – 3,50 zł. 
 
Komisja Edukacji  – opinia pozytywna
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
 
Radny Grzegorz Kołodziej – Po tych zmianach jak procentowo będą się kształtować dopłaty 
rodziców? 
 
Inspektor ds. Oświaty – Procentowo to jest wyszczególnione w projekcie uchwały, ale łatwiej 
będzie to zobrazować kwotowo.  W tej chwili rodzice płacą 40% wszystkich kosztów, w tym mają 
40% udział w kosztach żywienia  i opłaty kształtują się w wysokości 230 – 250 złotych 
miesięcznie. Po zmianie będzie lekka obniżka rzędu 15-20 złotych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Inaczej teraz będzie przy zwrotach, bo za nieobecność dziecka 
będzie pełny zwrot za wyżywienie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 197/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  7
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
 
Inspektor ds. Oświaty Janina Bałko – Wynagrodzenia nauczycieli są regulowane różnymi aktami 
prawnymi. Wynagrodzenie zasadnicze określa Minister Edukacji, natomiast dodatki do tego 



wynagrodzenia określają lokalne samorządy i jest to zadanie rady.
Od roku 2004 wszedł obowiązek corocznego przyjmowania takiego regulaminu. Przedłożony 
projekt niewiele odbiega od regulaminu obowiązującego w roku 2005. Określa on wysokość 
dodatków do wynagrodzenia. Jest to dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, określa 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne,  a w zasadzie sposób ich 
realizacji, określa dodatek za warunki pracy i określa nagrody z funduszu nagród.
Przedłożony projekt w zasadzie różni się od regulaminu z 2005 roku tylko w § 5, który mówi o 
dodatku motywacyjnym. Na 2006 rok wysokość tego dodatku motywacyjnego będzie wynosiła 2% 
i jest liczona od sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli. W tym roku był to 1 %.
 
Komisja Edukacji  – opinia pozytywna
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
 
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR 198/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  8
Przyjęcie budżetu miasta Gostynina na rok 2006. 
 
Asystent ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Od przekazania państwu projektu budżetu na 
rok 2006, czyli od połowy listopada wyniknęło kilka spraw, które dzisiaj musimy wprowadzić do 
tego projektu jako autopoprawki.  Ponieważ w połowie miesiąca grudnia został wyłoniony nabywca 
działki na ulicy Stodólnej i sfinalizowanie tej sprawy, czyli wpływ dochodów jak i akt notarialny 
zostaną wprowadzone w roku 2006,  dlatego też na ten rok proponujemy zwiększyć dochody o 
kwotę  164.000 złotych  i  te  dochody chcemy przeznaczyć  na  zadania,  które  były  zgłaszane  na 
posiedzeniach komisji,  gdzie był opiniowany projekt budżetu na rok 2006. W planie wydatków 
zostały uwzględnione takie zadania jak: zakup księgozbiorów dla wszystkich szkół, jest to kwota 
9.000 złotych. Plan w każdej ze szkół zostanie uzupełniony do kwoty 4.000 złotych. Uwzględniono 
również  wydatki  bieżące  dla  szkoły  muzycznej  na  zakup instrumentów i  jest  to  kwota  20.000 
złotych.  Do zadań inwestycyjnych wprowadzamy nowe zadanie,  chodzi  o  remont  pomieszczeń 
szkoły muzycznej. Jest to kwota 50.000 złotych. Zwiększamy też plan wydatków w drogach, są to 
zadania inwestycyjne i chodzi tu o kwotę 85.000 złotych na zadanie wykonania ciągu pieszo – 
rowerowego na ulicy 18 Stycznia do osiedla Zalesie.
Chcemy zwiększyć o 58.200 złotych nadwyżkę budżetowa z roku 2005. Ta nadwyżka dotyczy 
środków jakie otrzymamy w ramach zwrotu z Komendy Policji  w wysokości 11.500 złotych. W 
budżecie  roku  2005  przeznaczono  środki  w  wysokości  26.000  złotych  na  zakup  samochodu. 
Komenda dokonała tego zakupu ale za mniejszą kwotę  i pozostało 11.500 złotych. Wprowadzamy 
je jako nadwyżkę budżetową  i po stronie wydatków, środki te przeznaczamy dla Policji też na 
zakup  samochodu.  W związku  z  tymi  zmianami  plan  naszych  dochodów  w roku  2006  został 
wyszacowany na kwotę 32.024.771 złotych. Struktura dochodów nie ulega zmianom już od kilku 
lat.  W większej  części,  bo  prawie  57% tej  kwoty  stanowią  dochody  własne,  podatki  i  opłaty 
lokalne,  dochody  ze  sprzedaży  majątku,  dzierżaw  i  odsetek.  W  pozostałej  kwocie,  jest  to 
13.429.000  złotych  znajdują  się  subwencje.  Największa  z  nich  to  subwencja  oświatowa  w 
wysokości  7.511.000 złotych. Pozostałe dochody są to dotacje celowe na zadania bieżące gminy 
jak i zadania zlecone. Zadania bieżące są wyszacowane niżej jak w roku 2005. Ten plan zwykle w 
trakcie  roku  budżetowego  ulega  zmianie,  ponieważ  otrzymujemy decyzje  od  wojewody  o  ich  
zwiększeniu.  Dużej  zmianie  uległy  dotacje  na  zadania  zlecone.  Dotyczy  to  wypłaty  zasiłków 
rodzinnych jak i zaliczek alimentacyjnych. Ten wzrost wynosi 1.300.000 złotych. Z tych dochodów 



planujemy pokrywać plan wydatków. W tym planie zostały uwzględnione wszystkie informacje 
jakie  otrzymaliśmy  z  Ministerstwa  Finansów  jak  i  również  informacje  od  Wojewody 
Mazowieckiego o przyznanych  dotacjach. Uwzględniono również wzrost płac w sferze budżetowej 
w wysokości 1,5% jak i wskaźnik inflacji też 1,5%.
Uwzględnione  też  zostały  dodatkowe  zadania  jakie  przyjęliśmy  w  roku  2005.  Plan  naszych 
wydatków  został  skalkulowany  na  kwotę  36.404.006  złotych.  Z  tego  wydatki  bieżące  będą 
wynosiły ponad 73% tego planu. Jest to 26.696.000 złotych. W tych wydatkach uwzględnione są 
plany wszystkich naszych jednostek podległych jak i zadania te które realizuje gmina, czyli zadania 
gospodarki mieszkaniowej, komunalnej jak i administracji. Pozostała część planu wydatków (a jest 
to kwota 9. 707.812 złotych) – są to wydatki majątkowe, w dużej mierze dotyczące realizowanych 
zadań inwestycyjnych. Tylko niewielka część jest przeznaczona na zakupy inwestycyjny. Chodzi o 
zakupy sprzętu: komputerów zarówno dla Urzędu Miasta jak i jednostek podległych. W wyniku tak 
skalkulowanego planu dochodów jak i wydatków powstaje deficyt budżetowy. Ten deficyt został 
wyszacowany na kwotę 4.379.235 złotych i w dużej części zostanie pokryty nadwyżką budżetową, 
którą wyszacowaliśmy na koniec roku 2005. Nasz plan wydatków budżetowych będzie realizowany 
ze  środków  własnych,  z  dotacji  celowych,  pożyczek  preferencyjnych,  jak  również  kredytów 
komercyjnych. Jest złożonych kilka wniosków. Ubiegamy się  również o środki unijne. Czy nasze 
wnioski  zostaną  zakwalifikowane  będziemy wiedzieli  w II  kwartale  2006 roku.  W tym planie 
uwzględniliśmy już autopoprawki, o których już wcześniej mówiłam. Zostały wprowadzone 2 nowe 
zadania inwestycyjne, jak szkoła muzyczna i budowa ciągu pieszo jezdnego na ul. 18 Stycznia. Jeśli 
chodzi o zadłużenie gminy to będziemy spłacali pożyczki, te które są już zaciągnięte. Należy się 
państwu  informacja,  że  kończymy  spłatę  dużej  pożyczki,  którą  zaciągnęliśmy  na  zadanie 
wykonane na osiedlu 18 Stycznia – budowa ulic i kanalizacji. Pozostały nam jeszcze 3 raty do 
spłaty.
Planowane zadłużenie na koniec roku 2006 wynosiłoby 38,43%. Ustawa o finansach publicznych 
dopuszcza 60% zadłużenia się gmin.  Jeśli chodzi o spłatę tego zadłużenia,  to ono w roku 2006 
będzie wynosiło 2.580.000 złotych, a 15% stopa zadłużenia ( ją również określa ustawa o finansach 
publicznych jest to 4.803.000 złotych.) 
Proponujemy  państwu  autopoprawkę  w  planie  finansowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej.  Tu  proponujemy  wprowadzić  wynagrodzenia  osobowe,  jak  i  składki  na 
ubezpieczenia społeczne. Zatrudniamy do chwili obecnej osoby w ramach robót publicznych, do 
realizacji zadań gminy, w tym zakresie  najpierw  musimy wypłacić wynagrodzenia a za miesiąc 
lub później  otrzymujemy refundację  tych wynagrodzeń z  Biura Pracy.  Wprowadzamy do tego 
planu zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000 złotych. Dotyczy to zakupu zamiatarki i pługu do 
samochodu jaki dostaliśmy od miasta Langenfeld. 
Zadania,  które  zostały  ujęte  w  naszym  planie  budżetowym  są  wynikiem  pracy  komisji  które 
zgłaszały wnioski jak i również  z wcześniej przyjętych zadań do realizacji. 
Szczegółowy zakres przyjętych zadań do realizacji w roku 2006 przedstawiliśmy państwu w 
projekcie budżetu, który był omawiany i opiniowany przez komisje rady.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała uchwałę budżetową – załącznik do 
protokołu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej – załącznik do protokołu.
 
Opinie Komisji:

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
Komisja  Edukacji  –  opinia  pozytywna  z  wnioskami:  1)  dodatkowo  przeznaczyć  na  działalność 
bieżącą 20.000 złotych na szkołę muzyczną 2) dodatkowo przeznaczyć po 5.000 złotych dla każdej z  
bibliotek szkolnych.
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna



Komisja Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała ostateczną opinię o projekcie uchwały 
budżetowej – stanowi ona załącznik do protokołu.
 
Radny Grzegorz Kołodziej -   W mojej ocenie budżet na 2006 rok jest najlepszy i największy z 
dotychczasowych. To, że jest największy po stronie wydatków to nie dziwi ale również po stronie 
dochodów.  Ten  budżet  jest  odpowiedzialny,  zrównoważony,  a  równocześnie  pro  rozwojowy, 
ponieważ  ponad  25% środków  jest  przeznaczonych  na  inwestycje,  tak  ważne  i  potrzebne  jak 
chociaż  termy gostynińskie, rozbudowa zamku, remont szkoły nr 3, oświetlenia, drogi, targowisko 
nowe i wszystkie inne. Deficyt, który jest zaplanowany  w wysokości nieco ponad 4miliony jest 
bezpieczny i pod pełną kontrolą. Chciałem panu burmistrzowi i całemu zespołowi pogratulować. 
Jeśli ten budżet wymaga korekt to niewielkich, tylko o charakterze kosmetycznym. 
 
Za  podjęciem  uchwały  budżetowej  opowiedziało  się  16  radnych,  głosów  przeciwnych  i 
wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR  199/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Stwierdzam, że Rada uchwaliła budżet dla Miasta Gostynina na 
rok 2006. W imieniu wszystkich radnych, przewodniczących komisji chciałbym podziękować panu 
burmistrzowi i urzędowi za to, że tak przychylnie zostały rozważone wszelkie wnioski i uwagi. 
 
Burmistrz Miasta – Chciałbym wszystkim państwu serdecznie podziękować. Jest to nasz wspólny 
budżet, ciężko wypracowany przez urząd i radę miejską.  Z tego miejsca chcę podziękować też 
panu  radnemu  Grzegorzowi  Kołodziejowi,  który  jest  bardzo  pracowitym  radnym  i  wszystkie 
pozycje budżetu szczegółowo sprawdził , ma wiedzę, jest z tego znany. Myślę, że wyraził tu zdanie 
w imieniu rady za co bardzo serdecznie dziękuję.  Taka pochwała jest pierwszy raz w tej kadencji. 
Myślę, że będzie nam się milej pracować. Realizacja tego budżetu nie będzie łatwa, ale będzie on 
zrealizowany.
 
D o    p u n k t u  9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Gostynina
 
Naczelnik Wydziału Komunalnego  pani Halina Fijałkowska -  Przedłożony projekt regulaminu 
określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta  Gostynina 
dotyczące:  wymagań  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  nieruchomości 
obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych,  w  tym  powstających  w  gospodarstwach  domowych  odpadów  niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych  i  odpadów z  remontów,  uprzątanie  błota,  śniegu,  lodu  i  innych 
zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości  służących  do  użytku  publicznego,  mycie  i  naprawy 
pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Regulamin określa rodzaj i 
minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania  odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunków  rozmieszczenia  tych  urządzeń  i  ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach,  liczby osób korzystających z  tych urządzeń,  częstotliwości  i  sposobu pozbywania  się 
odpadów  komunalnych  i  nieczystości  ciekłych  z  terenu  nieruchomości  oraz  z  terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. Regulamin ma za zadanie wskazać maksymalny poziom 
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  dopuszczonych  do  składowania  na 
składowiskach  odpadów.  W  naszym  projekcie  uwzględniono  inne  wymagania  wynikające  z 



gminnego planu gospodarki odpadami, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające 
na  celu  ochronę  przed  zagrożeniem lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zapisaliśmy też wymagania dotyczące utrzymania 
zwierząt  gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania  na  określonych  obszarach  lub  w  poszczególnych  nieruchomościach  oraz 
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminach jej przeprowadzania. 
Ważnym elementem jest punkt określający sankcje z tytułu naruszenia zasad utrzymania porządku i 
czystości  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina.  Uchwała  ta  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty 
ogłoszenia z wyłączeniem § 6 i § 19 regulaminu w zakresie odpadów z podziałem na frakcję suchą i 
mokrą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.
 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna
Komisja Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna

           Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna
 
 
Radny  Zbigniew  Królikowski –  Cieszy  mnie  fakt,  że  został  nam  przedstawiony  regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gostynina. Jest to dokument, który systematyzuje 
wszystko to, co powinno obowiązywać mieszkańców naszego miasta. Te sprawy powinny być jasne 
i wiadome każdemu mieszkańcowi a chyba tak nie jest. Wystarczy spojrzeć na dzień dzisiejszy. 
Kiedy szliśmy na dzisiejszą sesję dało się zauważyć, że chodniki są nie
uprzątnięte. Tylko nieliczni właściciele posesji czują się zobowiązani do tego żeby te czynności 
wykonywać. Ten regulamin wyraźnie nakłada obowiązki na właścicieli posesji. Tutaj jest wielka 
rola mediów, które są na dzisiejszej sesji. Wiedza wśród naszego społeczeństwa jest niska. Warto 
by było,  żeby media zapoznały mieszkańców z najważniejszymi zapisami.  Nie jest  najlepiej  w 
naszym mieście.  Czystość nie  wszędzie  jest  utrzymywana.  Są takie  posesje,  gdzie  jest  brudno. 
Mimo, że leży śnieg to mieszkańcy go nie usuwają, jest ślisko. To szczęście, ze nie dochodzi do 
tragedii, ludzie nie łamią rąk i nóg. W § 16 regulaminu jest zakaz spalania odpadów komunalnych, 
szczególnie chodzi o kotłownie lokalne. Na osiedlach domków jednorodzinnych dym nie pozwala 
spacerować. Podobnie jest z zakłóceniem ciszy nocnej. Na osiedlach tych psy szczekają do późna w 
nocy. Wszystko to jest uwzględnione w regulaminie, tylko kto tego będzie pilnował. Nie doceniona 
jest  rola naszej Straży Miejskiej.  Niewiele  nasza Straż robi w tym względzie.  Powinna być na 
ulicach  i  upominać  o  obowiązku  sprzątania,  a  tych  opornych  karać  mandatem.  Warto  byłoby 
działać z policją szczególnie z dzielnicowymi. 
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
UCHWAŁA  NR  200/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
 
 D o    p u n k t u  10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Markiem 
Kiełczewskim.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Przypomnę, że kwestia ta wyniknęła za sprawą uchwały Zarządu 
Powiatu Gostynińskiego nr 557/05 z dnia 24 listopada 2005 roku, który zwrócił się do Rady 
Miejskiej z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Markiem 
Kiełczewskim. Sprawa jest państwu doskonale znana. Przypomnę, że była omawiana na wszystkich 
posiedzeniach komisji. Większość z państwa miała  możliwość dwukrotnie zabierać głos. Na każdej 
z tych komisji był obecny zainteresowany, czyli pan radny Marek Kiełczewski. Proszę o opinie 



poszczególnych komisji.
 
 

Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  –  nie  wyraziła  zgody na odwołanie  
dyrektora Kiełczewskiego
Komisja Edukacji  - odmówiła zgody na odwołanie dyrektora Kiełczewskiego
Komisja  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji  -  odmówiła  zgody  na  odwołanie  dyrektora  
Kiełczewskiego
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  –  jednomyślnie  odmówiła  wyrażenia  zgody  
Rozwoju Gospodarczego - jednomyślnie odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
Komisja Budżetu i Finansów – - jednomyślnie odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z dyrektorem Markiem Kiełczewskim.

 
 
Burmistrz Miasta –  Zła sytuacja finansowa naszego szpitala nie wynika ze złego zarządzania. Ja 
jako burmistrz obserwuję to i nie widzę uchybień zarządzającego. Ta sytuacja wynika z prostej 
przyczyny,  o  której  ja  często  mówiłem wtedy,  kiedy powiat  podejmował  decyzję  o  likwidacji 
szpitala w Gostyninie i przeniesienia go na wieś, do Gorzewa. Nigdzie w Polsce nie widziałem, 
żeby  szpital  był  na  wsi.  Tu  jest  problem  dojazdu,  problem  przemieszczania  się.  Ta  sytuacja 
finansowa szpitala będzie się pogarszała, ponieważ nie będzie on wykonywał zakontraktowanych 
usług, bo najzwyczajniej nie ma pacjentów. Mają oni dowolność i wybierają Płock, Kutno, gdzie 
mają swobodny dojazd. Jak pacjent pójdzie do gabinetu specjalistycznego w Płocku to wyląduje w 
szpitalu w Płocku, a jak trafi do Kutna do pójdzie do szpitala w Kutnie.
Gminy, które są w rejonie działania szpitala takie jak:  gmina Duninów, czy gmina Łąck, czy też 
gmina i miasto Gąbin, Słubice przestały się leczyć, bo nie ma jak dojechać. Ktoś starszy przyjedzie 
na dworzec autobusowy i ma czekać 3-4 godziny żeby dojechać na wieś Gorzewo, to po prostu 
rezygnuje. W Płocku wsiądzie w czerwoniak i jest na Winiarach. W Kutnie wysiądzie pod samym 
szpitalem. Ten problem będzie narastał i dlatego szpital w przeciągu kilku ostatnich lat zmniejszył 
swój  plan  finansowy  o  5  milionów  złotych.  Wynika  to  z  tego,  że  nie  wypracowuje 
zakontraktowanych usług, bo po prostu nie ma pacjentów. Ja przestrzegałem ale ówczesny starosta 
mówił, że Śniecikowski głosi demagogie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Przypomnę, że na wszystkich komisjach były przygotowane 2 
warianty tej uchwały: o wyrażeniu zgody i odmowie wyrażenia zgody. Ponieważ opinia wszystkich 
komisji jest zgodna i mówi o odmowie wyrażenia zgody, to w związku z tym będziemy głosowali 
właśnie tą uchwałę.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Radny Marek Kiełczewski nie brał udziału w głosowaniu.
 
UCHWAŁA  NR 201/XXXIV/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  11.
Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli Urzędu Miasta. 
 
Członek Komisji Rewizyjnej radny Paweł Kijek odczytał protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Urzędu miasta w zakresie wykupu gruntów przy ulicy Bagnistej przeznaczonych pod 
budowę obiektów geotermalnych.
 
Członek Komisji Rewizyjnej radna Agata Kotwasińska odczytała protokół pokontrolny Komisji 
Rewizyjnej z kontroli Urzędu Miasta w kwestii funkcjonowania pływalni miejskiej w Gostyninie.
 
Do przedłożonych protokołów radni nie wnosili uwag.



 
Rada Miejska przyjęła protokoły pokontrolne. Stanowią one załączniki do protokołu sesji.
 
D o    p u n k t u  12.
Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2005.
 
Każdy przewodniczący komisji zdał relację z pracy swej komisji.
 
Nie wnoszono uwag.
 
Rada Miejska przyjęła sprawozdania z prac Komisji stałych za 2005 rok – załączniki do protokołu.
 
 
D o    p u n k t u  13.
Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2005.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej- Otrzymaliście państwo sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 
2005 rok.
Czy ktoś z państwa ma uwagi do tego sprawozdania.
 
Nie wnoszono uwag.
 
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2005 rok – załącznik do protokołu.
 
D o    p u n k t u  14.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Burmistrz Miasta – Pytanie pana radnego Czesława Jaśkiewicza dotyczyło sprawy odśnieżania 
miasta, chodzi o odśnieżanie przy posesjach prywatnych. Reguluje to nasz regulamin i ustawa z 
1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  W rozdziale 2 § 5 regulaminu mamy 
zapis który mówi „właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości 
oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego. Właściciele nieruchomości są 
zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy” To wszystko wyjaśnia. Ja nie chcę, żeby 
Straż Miejska była kolejnym aparatem ucisku, dlatego SM chodzi i zwraca uwagę.  Jeśli jednak 
przynajmniej dwukrotnie właściciel nie zastosuje się, to będzie ukarany mandatem. 
Kolejne pytanie zadał radny Arkadiusz Górski. Jeśli chodzi o aktualną wysokość składowiska to nie 
pójdę tam z miarą mierzyć ale myślę, że jest tam wszystko w porządku. Dopiero na koniec chcemy 
składowisko obmierzyć, bo my przecież czerpiemy korzyści z tego składowiska. Jeśli było by mniej 
zeskładowania to byśmy na tym stracili. Jeśli chodzi o spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami to ja 
jestem gotów. Ustalę je po sprawdzeniu kalendarza spotkań i zajęć. Myślę, że w którąś środę 
dojdzie do spotkania. Rzeczywiście prawdziwa jest informacja, bo rzeczywiście wpłynął wniosek  o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Wniosek ten złożyła firma ECOEN Wiktoria Kęsicka. Nie potrzebne są obawy mieszkańców 
ponieważ tu chodzi o ekologię. Butan, który się wytwarza w procesie gnilnym jest gazem, który się 
wydobywa na zewnątrz i może powodować nieprzyjemny zapach, a wykorzystanie tego gazu 
poprzez uruchomienie turbiny elektrowni wiąże się z wytworzeniem prądu elektrycznego. Bardzo 
korzystne jest wykorzystanie tego wonnego nieprzyjemnie gazu. Podstawowym zadaniem 
kontenerowej elektrowni jest zmniejszenie emisji metanu, tlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru, 
aldehydów i pochodnych gazów powstających podczas gazyfikacji składowiska. Jest to 
zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska związanego z procesem biologicznego rozkładu 
substancji organicznych zawartych w odpadach. Ponadto spalanie powstającego gazu dzięki 



gazyfikacji składowiska zmniejszy o co najmniej 80% złomowany charakter wysypiska. Ujęcie 
wydobywających się gazów i skierowanie ich w ściśle określonym kierunku zmniejszy  ryzyko 
niekontrolowanego zapłonu i pożaru jakie dość często zdarzają się na wysypiskach, co prowadzi do 
wyjątkowo dużych strat dla środowiska. To jest ze wszech stron korzystne i potrzebne. 
Zastanowimy się nad tym ponieważ składowisko jest dzierżawione firmie ECT Polska. Jak sobie 
przypominam w umowie nie ma zapisu o elektrowni , więc w związku z tym będę próbował 
doprowadzić do korzyści materialnych z tego przedsięwzięcia. Jest to bardzo nowoczesne 
rozwiązanie. 
Takie elektrownie mogą funkcjonować na kończących się składowiskach od 15 – 20 lat. Jest z tego 
spora korzyść.
 
D o    p u n k t u   15
Przyjęcie protokołu  z   XXXII sesji Rady Miejskiej.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy ktoś z państwa ma uwagi do protokołu.
 
Radni nie wnosili uwag do protokołów.
 
Za przyjęciem XXXII protokołu z posiedzenia sesji Rady Miejskiej głosowało 15 radnych, głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
Protokół został przyjęty.
 
D o    p u n k t u  16
Sprawy różne.
 
Radny Arkadiusz Górski – Mieszkańcy dziękują za naprawę hydrantu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał podziękowanie NSZZ Solidarność za upamiętnienie 
rocznicy 25 - lecia powstania  związku.
 
D o    p u n k t u   17
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 
 
Protokołowały:
Małgorzata Sandecka.
Elżbieta Cierpikowska
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