
P R O T O K Ó Ł  NR XXX/2009

z posiedzenia XXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 17  marca 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1405.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, Panią Burmistrz Jadwigę Kaczor, pracowników Urzędu, witam 
panią Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego panią Teresę Kiereś, wszystkich państwa 
radnych,  zaproszonych  gości  w  osobach:  pana  Lucjana  Ogłodzińskiego  Sekretarza 
Gostynińskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego,  pana  Wiesława  Adamskiego  Dyrektora 
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  pana  Jacka  Michalskiego  Dyrektora  Miejskiego 
Centrum Kultury,  panią  Jolantę  Bigus  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im Jakuba
z  Gostynina,  witam  uczniów  klasy  III  Liceum  Profilowanego  z  Gostynińskiego  Centrum 
Edukacyjnego wraz z  wychowawcą panią  Wiolettą  Garkowską,  witam mieszkańców miasta 
Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 12 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. Sport, turystyka i rekreacja:

 funkcjonowanie Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,ALFA” w Gostyninie,
 działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
 działalność Miejskiego Klubu Sportowego ,,MAZUR” w Gostyninie.  



6. Kultura w Gostyninie:
 działalność Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie im. Jakuba z Gostynina. 

7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 

2009. 
9. Podjecie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  228/XLII/06  Rady  Miejskiej

w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na 
stałe  obwody  głosowania  w  wyborach  do  rad  gminy,  rad  powiatu  i  sejmików 
województw, zmienionej Uchwałą Nr 72/XI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 
września 2007r.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  projektów 
kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
pn.: 1),,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 
budowanie  społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez 
stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2),,Rozwój  elektronicznej 
administracji  w  samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji fundacji ,,Fundacja na rzecz odbudowy Zamku 
Gostynińskiego”.

13. Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 
rok.

14. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
15. Przyjecie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. 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 30 stycznia 2009 roku do 13 marca 2009 roku - materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy ktoś z państwa ma pytania 
odnośnie sprawozdania?

Radny Czesław Jaśkiewicz – Jak wygląda finansowanie ,,Orlików”

Burmistrz Miasta –  Finansowanie wygląda następująco: rząd 33%, samorząd województwa 
mazowieckiego 33% i miasto Gostynin także 33%. Na tę inwestycję jest ustalony koszt.  Gdyby 
ta inwestycja miała kosztować około 1 miliona złotych, to poszczególne placówki wyłożą po 
około 330 tysięcy złotych.  Ale wiem, że będzie to o wiele więcej  i  miasto będzie musiało  
zapłacić około 500 tysięcy złotych.  



Radny  Andrzej  Reder –  Słyszałem o  zbyciu  udziałów spółki  ERA –  GOST,  jak  na  tym 
wyszliśmy?

Burmistrz Miasta – Tak naprawdę to te udziały nie są nam potrzebne i można je spieniężyć.  
ZEP- TECH - właściciel wyraził zainteresowanie odkupienia. Nas obowiązuje przetarg, musi 
odbyć się to publicznie i kupi ten kto da więcej. Wiem, że kupnem całego przedsiębiorstwa 
zainteresowany jest SENATOR. Wartość jednego udziału, gdy powstawała spółka to było 500 zł 
Teraz  ponownie  rzeczoznawca  musi  oszacować  wartość  tych  udziałów.  Za  pewne  będzie 
wyższa, wzrosła przecież wartość nieruchomości. 

Radny  Arkadiusz  Górski  -  Czy  rekonstrukcja  wzgórza  zamkowego  dotyczy  także  ulicy 
Zamkowej, a w szczególności do tego miejsca, gdzie niedawno wyburzono dom?

Burmistrz Miasta – Jest firma nasza lokalowa, która na tym odcinku chce wybudować cztery 
budynki lokalowe. Miasto w tym przypadku wyda decyzję o warunkach zabudowy na budowę 
w tym pasie. 

Radny Czesław Jaśkiewicz –  Na jakim etapie jest budowa drogi wzdłuż rzeki Skrwy od ulicy 
Dybanka do ulicy Wspólnej? 

Burmistrz  Miasta  –  W tej  chwili  jesteśmy na  etapie  decyzji  lokalizacyjnej  na drogę celu 
publicznego. Teren ten nie jest miasta, ale po wydaniu decyzji i po jej uprawomocnieniu będzie 
to  droga  miejska.  Przy  decyzjach  na cel  publiczny mamy do czynienia  z  wywłaszczeniem 
wolnorynkowym, wycenianym przez rzeczoznawcę. 

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radny Andrzej Reder – Jaka jest sytuacja w naszych firmach gostynińskich, w mediach dużo 
mówi się o kryzysie, czy są w gostynińskich firmach przypadki zwolnień?
Czy  reforma  programowa,  która  wchodzi  do  szkół  podstawowych,  a  która  zakłada  pewne 
przekształcenia w obszarze klas początkowych, czyli wejście klas ,,0” do szkół, były zakładane 
na ten cel pewne środki finansowe, które Ministerstwo Edukacji miało przekazać gminom na 
dostosowanie się do tych wymogów, czy te pieniądze są? 
Jaki  jest  stan  prawny  budynku  drewnianego  na  ulicy  Kościuszki  i  czy  nie  dałoby  się  go 
wyremontować? 
  

D o  p u n k t u  5

Sport, turystyka i rekreacja:

 funkcjonowanie Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego,

Sekretarz  Gostynińskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego  Lucjan  Ogłodziński  – 



przedstawił  funkcjonowanie  Gostynińskiego  Związku  Sportowego  –  materiał  na  piśmie  
stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz  Miasta  –  Chciałbym  podziękować  za  to  co  Pan  robi,  są  to  dość  duże 
przedsięwzięcia, które wymagają dużego zaangażowania.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Ja również przyłączam się do 
podziękowań. 

 funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,ALFA” w Gostyninie,

Funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,ALFA” nie zostało omówione z uwagi na 
nie przybycie Prezesa pana Tomasza Kujawę.

 działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

Dyrektor MOSiR Wiesław Adamski -   przedstawił działalność Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

 działalność Miejskiego Klubu Sportowego ,,MAZUR” w Gostyninie. 

Wiceprezes  MKS  ,,MAZUR”  Wiesław  Adamski  –  Klub  zrzesza  około  120  czynnych 
zawodników, z czego około 90 osób to młodzież poniżej 18 – tego roku życia. Stowarzyszenie 
jest  jedno sekcyjnym klubem piłki  nożnej.  Posiada pięć grup szkoleniowych:  senior,  junior 
starszy,  junior młodszy,  trampkarz i  żak. Wszystkie zespoły uczestniczą w rozgrywkach lig 
okręgowych  –  po  rundzie  jesiennej  sezonu  2008/2009  wszystkie  grupy  plasują  się  na 
czołowych miejscach – są w pierwszych czwórkach.  Zajęcia szkoleniowe dla każdej  grupy 
odbywają się 2 – 3 razy każdego tygodnia w zależności od kategorii wiekowej plus sobota bądź 
niedziela, zajęcia te odbywały bez względu na pory roku na obiektach MOSiR Gostynin, terenie 
leśnym.  Praca  i  funkcjonowanie  stowarzyszenia  oparte  jest  na  pracy  społecznej  niektórych 
członków Zarządu,  sympatyków sportu.  Widoczny  jest  brak  zaangażowania  większej  ilości 
osób w działalność społeczną z uwagi na bardzo systematyczne poświęcenie własnego wolnego 
czasu,  jak  również  podjęcia  odpowiedzialności,  a  za  włożony  trud  i  prace  nie  otrzymują 
gratyfikacji  finansowej.  Nasze  stowarzyszenie  jest  Klubem,  gdzie  raczej  trzeba  załatwić 
sprawę,  poświęcić  się.  Chętnych  do  takiej  pracy  trudno  spotkać  i  znaleźć.  Planowane  są 
wybory, prowadzone są rozmowy z niektórymi biznesmenami Gostynina, osobami obecnymi na 
dzisiejszej sesji, mam nadzieję, że rozmowy potoczą się pomyślnie i zostanie stworzony prężny 
Zarząd.  Zachęcam  do  współpracy,  gdyż  gospodarka  finansowa,  działalność  szkoleniowa 
przebiega  w naszym stowarzyszeniu  prawidłowo.  Bilans  finansowy za  rok  sprawozdawczy 
został zamknięty bez zadłużeń. Drużyny w roku 2008 rozegrały 80 meczy u siebie i około 80 
meczy  na  wyjeździe.  Miały  zabezpieczony  transport,  opiekę  medyczną,  szkoleniową, 
sędziowską,  stroje,  przygotowany  obiekt  do  przeprowadzenia  zawodów.  Na  podstawową 
działalność w roku 2008 niezbędne były środki w wysokości około 75 tysięcy złotych, z tego 
była to dotacja celowa na zajęcia poza lekcyjne dla młodzieży gostynińskiej, natomiast około  
40 tysięcy złotych udało się pozyskać z firm oraz osób prywatnych oraz około 10 tysięcy to 
forma w naturze to np. sprzęt sportowy. Na rok 2009 należy zgromadzić większe środki z uwagi 
na  wzrost  ekwiwalentów  sędziowskich,  opłat  za  transport  i  inne  usługi.  Są  prowadzone 



rozmowy z różnymi przedsiębiorcami firm, są też zapewnienia, że na pomoc możemy liczyć. 
Sezon wiosenny dla seniora i juniora starszego rozpoczyna się 21 marca, natomiast dla grup 
najmłodszych  w połowie  kwietnia.  Wszystkie  zespoły  uczestniczą  w meczach  kontrolnych, 
brały  udział  w  meczach  halowych,  były  to  z  reguły  miejsca  czołowe.  Chciałbym  w  tym
miejscu  podziękować  Panu  Burmistrzowi,  Wysokiej  Radzie  za  pomoc  rzeczową  i  pomoc
w funkcjonowaniu Klubu. Na koniec kredo strażackie ,,nigdy nie zagaśnie”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy ktoś z państwa ma pytania?

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Czy  piłkarze  mają  przygotowane  podstawowe  rzeczy  do 
rozpoczęcia sezonu?

Prezes MKS ,,MAZUR” Wiesław Adamski – Były i są problemy, ludzie nie chcą pomagać, 
ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie będzie problemów aby rozpocząć sezon. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Ze sprawozdania wynika,  że 
największe środki idą na opłaty sędziowskie czy przejazdy. 

Prezes MKS ,,MAZUR” Wiesław Adamski –  Zawody seniora, to są cztery osoby po 100 
złotych  co  daje  nam 400  złotych,  junior  90  złotych  za  mecz,  junior  młodszy  80  złotych, 
natomiast  trampkarz czy żak to  70 złotych, to są sędziowie związkowi. Przy organizacjach 
miejskich gdzie jesteśmy organizatorem, opłata wpisowa wynosi 428 złotych przy piłce nożnej, 
a przy siatkowej 50 złotych. 
  

D o  p u n k t u  6

Kultura w Gostyninie:

 działalność Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,

Dyrektor  MCK  Jacek  Michalski  -   przedstawił  działalność  Miejskiego  Centrum Kultury
w Gostyninie  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy ktoś z państwa ma pytania?

Radny  Marek  Małkowski  – W  tym  miesiącu  była  przeprowadzona  Komisja  Rewizyjna 
Miejskiego Centrum Kultury, poszczególnych sekcji. Im więcej ludzi w MCK tym mniej na 
ulicy. Budynek z zewnątrz wygląda pięknie,  ale w wewnątrz stan techniczny jest zły. Moje 
pytania to jakie są zamiary co do pomieszczenia po byłej kawiarni i czy staracie się o projekty, 
dotacje i środki finansowe?

Dyrektor MCK Jacek Michalski –  Odnośnie kawiarni to czekamy na projekt adaptacji tego 
pomieszczenia,  będzie  ono  wyremontowane  i  przeznaczone  pod  działalność  Uniwersytetu 
Trzeciego  Wieku,  klubu  poetyckiego  oraz  organizację  różnego  rodzaju  recitali.  Środki  na 
remont i kompleksową modernizację pomieszczeń obiektu będą pozyskiwane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

Burmistrz  Miasta  – Podstawową  działalnością  MCK  są  sale  widowiskowe.  W pierwszej 
kolejności  należy  przeprowadzić  remont  sali  widowiskowej,  na  taki  remont  możemy  też 



wystąpić o  dotację z Ministerstwa Kultury. Z pomieszczeniem kawiarni zawsze był problem, 
dzierżawcy nie zawsze prowadzili tę działalność tak jak należy. To pomieszczenie ma być dla 
artystów  i  niech  pełni  funkcje  kultury.  Gostynin,  jest  zdolnym  miastem,  mamy  przecież  
Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej.    

Radny Andrzej  Reder –  W kinie  na seansach jest  po 20 widzów, kino działa w trudnych 
warunkach,  w  Płocku  powstało  kino  Helios,  oddano  kino  Przedwiośnie.  Jak  wygląda 
technicznie nasze kino i czy drogą internetową można rezerwować bilety na seanse?

Dyrektor MCK Jacek Michalski -  W przeciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy mieć 
własna  stronę  internetową,  dzięki  której  będzie  taka  możliwość,  jest  to  dość  spore 
przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o stan techniczny urządzeń kinowych, to wygląda to tak, że od 10 
lat kino w Gostyninie jest kinem stereofonicznym. Projektory są zaawansowane wiekowo, ale 
nie mamy problemów od strony technicznej. Należałoby wymienić poszycie ekranu, było już 
kilkakrotnie malowane specjalną farbą, ale nie możemy tego robić w nieskończoność.        

 działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie im. Jakuba z Gostynina.

Dyrektor  MBP Jolanta  Bigus  -   przedstawiła  działalność  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
w Gostyninie im. Jakuba z Gostynina  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy ktoś z państwa ma pytania?

Radny  Marek  Małkowski  –  Czy  biblioteka  promuje  się,  czy  podajecie  informacje  do 
publicznej wiadomości? Jaki jest stan obecny woluminów, czy jest dostęp do komputerów i czy 
pozyskujecie jakieś dotacje?

Dyrektor MBP Jolanta Bigus –  Na filii  posiadamy tylko jedno  stanowisko komputerowe
z uwagi na zbyt mały lokal. Jeśli chodzi o woluminy to biblioteka posiada ich 55 tysięcy, w tym 
około  20  tysięcy  jest  na  filii.  Promujemy  się  w  naszych  placówkach  bibliotecznych
i  w  Miejskim  Centrum  Kultury,  będziemy  też  naszym  czytelnikom  dołączać  informacje 
odnośnie  organizowanych  imprez.  W ubiegłym  roku  otrzymaliśmy  dotację  z  Ministerstwa 
Kultury  w  wysokości  16  tysięcy  złotych.  Ze  środków  Unijnych  nie  ma  możliwości  ich 
pozyskania na zakup księgozbioru. Wpłacają nam także niewielkie kwoty osoby prywatne.  

D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Na dzień dzisiejszy udało nam się 
ustalić nadwyżkę budżetową za rok 2008 i z uwagi na to, że musi być wprowadzona do budżetu 
do końca marca 2009 roku,  wprowadzam autopoprawkę w paragrafie 1. Nadwyżka jaka została 
osiągnięta   za  rok  2008  wynosi  3.614.132   złote,  w  projekcie  budżetu  szacowaliśmy  tę  
nadwyżkę na 1.471.618 złotych,  dlatego też zachodzi  konieczność wprowadzenia  zmian do 
budżetu na rok 2009 i to jest w zasadzie największa zmiana dotycząca zmian w dochodach 
budżetowych. Proponujemy zmniejszyć dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 
2.033.969  złotych,  w  budżecie  planowaliśmy  sprzedaż  działek  na  ulicy  Krośniewickiej,



z  uwagi  na  to,  że  przedłuża  się  opracowanie  planu  zagospodarowania  przestrzennego
to najprawdopodobniej w roku bieżącym całego tego obszaru nie uda nam się sprzedać. Poza 
tym, nie chcielibyśmy sprzedawać całego tego obszaru od razu z uwagi na to, że wtedy osiąga 
się  mniejsze  dochody.  Dlatego  też  zmniejszamy  te  dochody  o  kwotę  2.033.969  złotych,  a 
zwiększamy plan przychodów, które znajdują się w załączniku Nr 10 do uchwały i te przychody 
pokrywają  deficyt  budżetowy  powstały  w  naszym  budżecie.  Otrzymaliśmy  dotację  dla 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na  realizację  zadania  dotyczącego  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  jest  to  kwota  158.679  złotych.  Ministerstwo  Finansów 
zawiadomiło  nas  o  zmniejszeniu  subwencji  oświatowej,  a  jest  to  kwota  166.920  złotych.  
Natomiast  Ministerstwo  Edukacji   nie  zawiadomiło  nas  o  szczegółowym  naliczeniu  tej  
subwencji,  nazywa  się  to  metryczką  oświatową.  Z  tego  powodu  proponujemy  zwiększyć 
dochody z  podatku  od nieruchomości  od  osób prawnych,  aby pokryć  w części  ten  deficyt 
subwencji  i  jest  to  kwota  100.323  złote,  pozostałe  braki  które  wynoszą  66.600  złotych,  
proponujemy  zmniejszyć  w  pozostałej  działalności,  która  jest  w  oświacie,  tam  były 
zabezpieczone środki na odprawy emerytalne dla nauczycieli,  w tej kwocie zostali zaliczeni 
wszyscy  ci,  którzy  nabywają  prawa  do  emerytury.  Ale  nigdy  nie  jest  tak,  że  wszyscy  ci 
pracownicy odchodzą, duża część z nich pozostaje i nie korzysta z tych odpraw, dlatego też 
zmniejszamy tę  rezerwę i  pomniejszamy ją  o  kwotę  66.600  złotych.  Przesuwamy z  działu 
Administracja Publiczna 30.000 złotych, na dział dochody od osób prawnych i fizycznych. Jeśli  
chodzi  o  wydatki  to  wprowadzamy w planie  wydatków te  zadania,  które  dotyczą zabrania  
subwencji jak i dotacje, które otrzymaliśmy na Pomoc Społeczną, chodzi o Program Kapitał  
Ludzki,  cały  program  będzie  wynosił  175.061  złotych,  natomiast  my  z  własnego  budżetu 
musimy  pokryć  10%  wydatków  z  naszych  dochodów.  W związku  z  tym,  że  zmienia  się  
klasyfikacja budżetowa to też zmieniają się załączniki. Przesuwamy środki w wysokości 30.000 
złotych  z  oświetlenia  ulicznego  na  zadania  inwestycyjne  i  będą  to  koszty  dotyczące 
opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Stodólna, 
Żabia,  Ostatnia,  Solidarności  i  Rynek.  Przy  każdej  jednej  zmianie  budżetowej  zmienia  się 
równie załącznik dotyczący prognozy kwoty głównej. Zmienia się również plan przychodów - 
wydatków zakładów budżetowych, zostają wprowadzone rozliczenie środków obrotowych. W 
Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  wprowadzamy  kwotę  1.895  złotych  wynika  to  z 
rozliczenia  roku  2008.  W planie  finansowym Miejskiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  
Gospodarki  Wodnej  na  2009  rok  wprowadza  się  następujące  zmiany:  zwiększa  się  stan 
funduszu na początek roku o kwotę 200.660 złotych, zwiększa się przychody z tytułu wpływów 
z różnych opłat o kwotę 119.000 złotych, zwiększa się wydatki na zakupy związane z ochroną 
środowiska o kwotę 34.000 złotych, zwiększa się wydatki na realizację Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest o kwotę 170.000 złotych, zwiększa się wydatki inwestycyjne o 
kwotę  115.660  złotych.  W  § 6110 rozszerza  się  opis  o  następującą  treść  ,,realizacja  zadań 
modernizacyjnych  i  inwestycyjnych,  w  tym  instalacji  lub  urządzeń  służących  ochronie, 
związanych z ochroną powietrza, wód, z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi”. 
Głównie chodzi  o  to  aby w tych kosztach znalazło  się  zadanie  Szkoły Podstawowej Nr  1, 
ponieważ jest zmieniana kuchnia. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez   Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 



Łudczak – opinia pozytywna.

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

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 181/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Programu profilaktyki  raka szyjki  macicy  na rok  
2009. 

Podinspektor Wydziału  Rozwoju Miasta  i  Pozyskiwania  Środków Finansowych Teresa 
Kiereś –  Program profilaktyki  raka szyjki  macicy obejmuje 2009 rok,  jest  to  coś nowego, 
zobaczymy  jak  będzie  wyglądała  frekwencja  ile  rodziców  dziewcząt  będzie  chętnych  aby 
zaszczepić ich dzieci przeciwko wirusowi HPV. W związku z tym, że szczepionki są drogie  
sądzimy, że niewielu rodziców byłoby na nie stać. Robimy po raz pierwszy taką akcję. Chcemy 
wyjść na przeciw z pomocą tym rodzicom, którzy chcieliby zaszczepić swoje córki. W roku 
2009 szczepieniami zostaną objęte dziewczęta urodzone w 1994 roku z terenu miasta Gostynina 
i  Gminy  Gostynin.  Będzie  ich  około  200.  Szczepienia  są  trzy  etapowe,  pierwszy  etap
w miesiącu maju, drugi w czerwcu a trzeci pół roku później od pierwszego szczepienia czyli
w  miesiącu  listopadzie.  Szczepienia  muszą  być  poprzedzone  kampanią  dla  rodziców i  ich 
pisemnymi zgodami. Realizator wykonujący szczepienia będzie wyłoniony w drodze konkursu. 
Koszt  realizacji  programu  zostanie  pokryty  zarówno  ze  środków  własnych  Gminy  Miasta 
Gostynin, Gminy Gostynin i Powiatu Gostynińskiego.         

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Burmistrz Miasta –  Skoro wpisujemy do programu profilaktyki raka szyjki macicy również
i gminę wiejską to  wprowadzam autopoprawkę i tak do załącznika tej uchwały w   §   1   należy   
dopisać ,,po zawarciu porozumienia z Gminą Gostynin” i wykreślić zdanie dotyczące ilości  
dziewcząt, a w   §   3 należy dopisać ,,po zawarciu stosownego porozumienia  . 
Na terenie miasta dziewcząt z rocznika 1994 na stałe zameldowanych jest 85 i 9 dziewcząt  
zameldowanych na czas określony. 

Radny Przemysław Łudczak – Jeśli okaże się, że tych dziewcząt z rocznika 1994 nie jest tak 



dużo, to może włączmy jeszcze dziewczęta z rocznika 1995.

Burmistrz Miasta – Na początek zajmijmy się rocznikiem 1994. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2009.  

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 182/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – We wrześniu 2007 
roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Kapitał Ludzki służący realizacji  
założeń  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  Polsce.  Przyjęcie  programu  umożliwia 
wykorzystanie  środków  EFS  w  latach  2007-2013.  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki 
finansowany jest  w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze 
środków krajowych. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Promocja integracji 
społecznej, Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 
Zgodnie z przyjętym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski 
Województwa  Mazowieckiego  Planem  działania  na  rok  2009  jednostki  samorządu 
terytorialnego ubiegającego się o wsparcie finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu 
VII  Programu  Operacyjnego  kapitał  Ludzki  zobowiązane  są  złożyć  wraz  z  wnioskiem
o dofinansowanie realizacji projektu uchwałę organu wyrażająca zgodę na realizacje projektu 
oraz  o  wniesieniu  określonego  wkładu  własnego.  Zarząd  Województwa  mazowieckiego  na 
posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008 roku przyjął informację o podziale środków, na realizację 
projektów  systemowych,  pomię4dzy  jednostki  samorządu  terytorialnego  województwa 
mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1. Kwota przewidziana na realizację projektu przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na rok 2009 wynosi 175.061,00 złotych, co  
stanowi 89,5% dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej 156.679,60 zł., natomiast 10,5% 
gmina zobowiązana jest zapewnić w ramach środków własnych jako tzw. wkład własny czyli 
18.381,40  zł.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  po  raz  pierwszy  zaaplikował
o  środki  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Poddziałania  7.1.1  ,,Rozwój
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  Ośrodki  Pomocy  Społecznej”  w  2008  roku 
tworząc projekt  ,,Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” skierowany do 14 osób.  
Biorąc  pod  uwagę  ubiegłoroczne  doświadczenie  MOSP  ponownie  dostrzegł  konieczność 
dalszego udzielania wsparcia dla wcześniej wspomnianej grupy powiększając ją do 18 osób. 
Celem  głównym  projektu  jest  zwiększenie  aktywności  społecznej  wśród  osób 
niepełnosprawnych,  w  tym  z  zaburzeniami  psychicznymi,  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym  na  obszarze  miasta  Gostynina.  W  ramach  wsparcia  uczestników  programu 
przewidziano:  warsztaty  psychologiczne,  psychoterapię  grupową,  doradztwo  zawodowe 
indywidualne i  grupowe, szkolenie podstawowych umiejętności,  zajęcia terenowe, szkolenia 



zawodowe,  spotkania  informacyjne  dla  beneficjentów  w  obecności  pracodawców.
Realizację  projektu  zaplanowano  od  marca  do  grudnia  2009  roku.  W  ramach  szkoleń 
zawodowych i szkoleń podstawowych umiejętności postanowiliśmy nie wynajmować sali jak 
miało to miejsce w tamtym roku w Liceum Ogólnokształcącym. Postanowiliśmy zakupić sprzęt 
komputerowy, który będzie rozstawiony na terenie naszego ośrodka i tam też będą odbywały się 
szkolenia  komputerowe. Po tym programie sprzęt ten zostanie wartością dodaną w ramach 
unijnych.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 183/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie
z  dnia  29  czerwca 2006r.  w sprawie  podziału  Gminy Miasta  Gostynina  na stałe  obwody  
głosowania  w  wyborach  do  rad  gminy,  rad  powiatu  i  sejmików  województw,  zmienionej  
Uchwałą Nr 72/XI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2007r.

Naczelnik  Biura  Organizacyjno  –  Prawnego  Hanna  Adamska  –  przedstawiony  projekt 
podziału  miasta  na  obwody  głosowania  został  opracowany  zgodnie  z  zasadami  tworzenia 
obwodów głosowania oraz dokonywania ich zmian przewidzianych w art. 30 ust. 2A ustawy
z dnia  16  lipca  1998 roku –  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów i  sejmików 
województw  (DZ.  u.  z  2003r.,  Nr  159,  poz.  1547  ze  zm.),  tzn.  stały  obwód  głosowania  
powinien  obejmować  od  500  do  3000  mieszkańców.  Podjecie  uchwały  wynika  z  powodu 
nadania Uchwały Nr 79/XII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2007 roku –  
działce  oznaczonej  numerem  3224/3  stanowiącej  drogę  leżącą  prostopadle  do  ul.  Armii 
Krajowej  nazwy  ,,Spółdzielcza”  została  ona  dołączona  do  obwodu  Nr  5.  w  wyniku 
podporządkowania  nazw  ulic  i  osiedli  dostosowano  nazewnictwo  adresowe  nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonymi w Gostyninie, ul. Zalesie Uchwałą Nr 
294/XLVI/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie nadania  
nazwy ulicy – ulicy o statusie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 6720 
nadano nazwę ulicy Zalesie,które znajduje  się w obwodzie Nr 10.  Poza stałymi obwodami  



glosowania utworzono dwa obwody odrębne:  w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii  Sądowej
w  Gostyninie  przy  ul.  Zalesie  1a  oraz  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  przy
ul.  3  –  go  Maja  47.  Ponadto  siedzibę  Obwodowej  Komisji  wyborczej  nr  1  przeniesiono
z Przedsiębiorstwa Komunalnego ul. bagnista 6 do Urzędu Miasta Gostynina ul. Parkowa 22.  
Na  koniec  grudnia  2008  roku  mamy 19.167  mieszkańców stałych  z  tego  mających  prawo 
wyborcze 15.716. Największe obwody głosowania to Nr 8 -  2.819 osób, Nr 7 – 2.893. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 
2006r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania w wyborach 
do rad gminy, rad powiatu i sejmików województw, zmienionej Uchwałą Nr 72/XI/07 Rady 
Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2007r.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 184/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektów kluczowych  
realizowanych  przez  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013  pn.:  
1),,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie  
społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie  
zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2),,Rozwój  elektronicznej  administracji  w  
samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności  
potencjału województwa”.

Informatyk Miejski  Paweł  Kiełbasa –  Chciałbym przedstawić projekt  uchwały w sprawie 
przystąpienia do dwóch projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego  na  lata  2007  –  2013,  są  to  programy  informatyczne.  Pierwszy  z  nich  to 
,,Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez  budowanie 
społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.  Projekt  ten w skrócie  nazwany jest  BW – baza 
wiedzy o Mazowszu, o terenach gmin z Mazowsza, potędze województwa. Do tego projektu do 
chwili  obecnej  zgłosiło  się  39  powiatów  i  278  gmin.  W  tym  miejscu  chciałbym  zgłosić 
autopoprawkę, polegającą na wykreśleniu z paragrafu 2 zapisu ,,w rozdziale 15011”, jest to 
zapis,  który  nie  dotyczy  samorządu  terytorialnego.  BW  to  projekt  z  którego  potencjalny 
użytkownik  może  dowiedzieć  się  o  Mazowszu,  może  uzyskać  informację  dotyczącą  np. 



zagospodarowaniu terenu, o terenach które można przeznaczyć pod inwestycję oraz opis terenu 
i z czego może skorzystać. Wartość całego projektu budżetu to 180 milionów złotych w tym 
153 miliony to środki Unii Europejskiej i 27 milionów to krajowe środki które zabezpieczy  
Samorząd Województwa Powiatu,  Gminy i  Miasta.  Drugi  projekt  jest  pod nazwą ,,Rozwój 
elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej 
niwelowanie  dwudzielności  potencjału  województwa”  zwany  dalej  EA.  Niwelowanie 
dwudzielności  potencjału  województwa  jest  to  w  ramach  badań  stworzonych  na  zlecenie 
Samorządu Wojewódzkiego Mazowieckiego, Stowarzyszenie miasta w internecie opracowało 
pewną strategię  rozwoju województwa mazowieckiego,  w której  sprawdzono,  że  na terenie 
województwa mazowieckiego są obszary, na których  potencjał jest wysoki a na niektórych 
niski. Oznacza to, że na niektórych terenach mieszkańcy nie mają dostępu do internetu nie ma  
szerokopasmowego dostępu do internetu, co za tym idzie brak dostęp do wiedzy, do technologii  
jest dla nich nie możliwy. Projekty te mają na celu aby umożliwić dostęp do wiedzy, jak można 
łatwo  skorzystać  z  rozwoju  technologi  informatycznej,  a  zarazem  wielka  szansa  dla 
samorządów powiatów i gmin w ramach funduszy w szczególności w zakresie:  zarządzania 
informacją  i  promocją  jednostki  samorządu  terytorialnego,  elektronicznej  obsługi  prac  rady 
powiatu i gminy, obsługi zamówień publicznych, zarządzania edukacją, zarządzania ochroną 
zdrowia,  zarządzania  współpracą  z  organizacjami  pozarządowymi,  konsultacji  społecznych, 
ewidencji nieruchomości stanowiących powiatowy i gminny zasób nieruchomości, prowadzenia 
i  udostępnienia  zasobów  bibliotecznych,  szkoleń  i  edukacji  permanentnej.  Wartość  tego 
drugiego  projektu  dotyczącego  elektronicznej  administracji  to  60  milionów złotych  w tym 
środki Unii Europejskiej to 51 milionów złotych i 9 milionów złotych to środki krajowe.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie przystąpienia  Gminy Miasta  Gostynina do projektów kluczowych realizowanych 
przez  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013  pn.:  1),,Przyspieszenie  wzrostu 
konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez  budowanie  społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 
o  Mazowszu”,  2),,Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 185/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  12

Podjecie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  fundacji  ,,Fundacja  na  rzecz  odbudowy  Zamku  
Gostynińskiego”.

Burmistrz Miasta – Fundacja została powołana na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 
29  lutego  2000  roku.  Celem  fundacji  było  prowadzenie  działalności  na  rzecz  odnowienia 
Zamku Gostynińskiego poprzez prowadzenie idei remontu i odbudowy zamku. W statusie był 
zapis,  iż  fundacja  kończy  swą  działalność  w  momencie  zakończenia  remontu  wzgórza 
zamkowego. W związku z zakończeniem odbudowy zamku i  planowanym oddaniem go do 
użytku  z  dniem  31  mają  2009  roku  dalsze  istnienie  fundacji  nie  znajduje  uzasadnienia.  
Ponieważ  cel  fundacji  zgodnie  z  postanowieniem  paragrafu  34  statutu  został  osiągnięty, 
postępowanie likwidacyjne może być przeprowadzone po podjęcie niniejszej uchwały.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie likwidacji fundacji ,,Fundacja na rzecz odbudowy Zamku Gostynińskiego”.
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 186/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesław Pilichowicz –  W 2008 roku w listopadzie została 
podjęta  uchwała  w  sprawie  opłat  od  posiadania  psów  i  zostało  wprowadzone  zwolnienie 
dotyczące  adopcji  psów ze  schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  Domowych  ,,Przyjaciel” 
Kotliska. Ponieważ na terenie naszego miasta zdarzały się przypadki, że odłowu dokonywała 
nasza Straż Miejska i do chwili obecnej odłowiono 6 psów, chodzi o to aby tym zwolnieniom 
podlegały także i te psy. Druga sprawa to jest to, aby Straż Miejska miała uprawnienia prawne 
do  odłowu psów.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  Komisję  Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 



pozytywna.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 187/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  14

Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – w związku ze zmianami jakie 
zaistniały,  to  jest:  zmiana  nazewnictwa  jednostek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta  i  spółek 
miasta, likwidacji  Zakładu Usług Miejskich – Gostynin oraz zmianą zapisu ,,Gmina Miasta 
Gostynina”  na  ,,Miasto  Gostynin”,  jesteśmy zobligowani  do  powołania  Komisji  Statutowej 
celem dostosowania treści statutu miasta do obowiązującego stanu prawnego. 
Poprzedni skład Komisji Statutowej to:
Giziński  Krzysztof,  Górski  Arkadiusz,  Zdzisław  Tarka,  Agnieszka  Korajczyk-Szyperska, 
Pawikowska  Lidia  i  Andrzej  Robacki.  Proponuję  aby  komisję  pozostawić  w  składzie 
dotychczasowym. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Proponuje kandydaturę radnego Marka Małkowskiego, za pana 
Zdzisława Tarkę, który jest dziś nieobecny.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Czy radny Małkowski wyraża 
zgodę?

Radny Marek Małkowski – tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  radny  Giziński  wyraża 
zgodę na bycie nadal w składzie Komisji Statutowej? 

Radny Krzysztof Giziński – tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy radny Górski wyraża zgodę 
na bycie nadal w składzie Komisji Statutowej? 

Radny Arkadiusz Górski – tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy radna Pawikowska wyraża 
zgodę na bycie nadal w składzie Komisji Statutowej? 

Radna Lidia Pawikowska – tak, wyrażam zgodę.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  radny  Robacki  wyraża 
zgodę na bycie nadal w składzie Komisji Statutowej? 

Radny Andrzej Robacki – tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Kto z państwa jest za tym aby 
skład komisji był 5 osobowy?

Za składem  komisji 5 osobowym opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak -   czy  radny  Giziński  wyraża 
zgodę na kontynuowanie stanowiska przewodniczącego  Komisji Statutowej? 
 
Radny Krzysztof Giziński – tak, wyrażam zgodę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  kto z państwa jest za tym aby 
radny Giziński pełnił funkcję przewodniczącego?

    za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  1

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  kto z państwa jest za tym aby 
radny Górski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego?

   za – 13                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Termin pracy komisji ustalam na 
dzień 30 czerwca 2009 roku.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.
UCHWAŁA  NR 188/XXX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  15

Przyjecie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołu?

Za  przyjęciem  protokołu z  XXIX  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  13  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół został przyjęty.



D o  p u n k t u  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  –  Szanowni  Państwo z  trym kryzysem to  jest  tak,  że  w  Polsce  zanosi
się na kryzys, a wszystkie media donoszą, że już jest. Ja na dzień dzisiejszy kryzysu nie widzę.
Jest on sztucznie wywołany, zanosi się na kryzys a to jest różnica. Przewodnicze w Radzie  
Zatrudnienia  w Powiatowym Urzędzie  Pracy i  pani  Subotowicz  powiedziała,  że  jest  mniej 
zarejestrowanych bezrobotnych obecnie w 2009 roku aniżeli było w tym samym czasie w 2008 
roku. Bezrobotnych nie przybywa. Natomiast  jeśli  chodzi o firmy z którymi mam kontakty
to  np.  firma  Holding  Pietrzak,  zrezygnowała  z  jednej  zmiany  ale  część  ludzi  przesunięto
do prac gospodarczych a część została przeniesiona do Kutna.  Schłodzenie  gospodarcze na 
pewno  w  małym  stopniu  jest,  gdyż  trudniejszy  do  nabycia  jest  pieniądz  w  bankach.
Wynika to z tego, że banki prowadzą ostrożniejszą politykę, choć w porównaniu do krajów 
starej  unii  czy  Stanów Zjednoczonych  to  i  tak  w Polsce  zawsze  ostrożniej  były  udzielane 
kredyty.  W tej  chwili  najtrudniej  jest  uzyskać  kredyt  hipoteczny  z  uwagi  na  to,  że  spadła 
wartość  nieruchomości.  Według  mojej  oceny  to  wszystko  zależeć  będzie  od  samorządów. 
Polska jest cały czas krajem rozwijającym się i myślę, że samorządy będą inwestowa, gdyż 
dużo jest do zrobienia. Gdy w jakimś stopniu dotknie kryzys Polskę to będzie to zależne od 
samorządów. Ja kryzysu nie widzę. Polska jest innym krajem niż Niemcy. Polska jest krajem 
rozwijającym się i inwestycje będą szły. Natomiast schłodzenie gospodarcze, które występuje 
pozwoli miastu na realizację zadań trochę taniej i mam nadzieje, że termy gostynińskie zostaną 
taniej wybudowane niż planowaliśmy w 2008 roku. 
Odnośnie  reformy programowej tj. wejścia sześciolatków do szkół i czy środki z Ministerstwa 
są zagwarantowane to  na chwilę obecną w tej sprawie nie mamy żadnych informacji.
Jeśli chodzi o budynek drewniany przy ul. Kościuszki 5, to jest on własnością miasta i chcę aby 
został wyremontowany i myślę jeszcze o dwóch budynkach przy ul. Floriańskiej. Budynki te  
zostaną odremontowane i   pozostaną one dla  naszych potomków i  dla  turystów aby mogli  
zobaczyć jak kiedyś wyglądał Gostynin. Wyburzyliśmy łącznie 41 budynków na terenie miasta,  
wliczając w to obiekty po ZGM na ul.  Wojska Polskiego. W przygotowaniu jest  Legionów 
Polskich 19, Wojska Polskiego 52 i 3 – go Maja 10 są w bardzo złym stanie technicznym i nie  
nadają się do remontu.   
      

D o  p u n k t u  17

Sprawy różne.

Radny Czesław Jaśkiewicz –  Mam pytanie odnośnie obwodnicy wiem, że nie było odbioru, 
czy to wpłynie na przesunięcie oddania obwodnicy. 

Burmistrz Miasta -   Jeżeli  będą jakieś  przesunięcia w odbiorze,  to firma WAKOZ będzie 
zmuszona zapłacić duże kary. Wiem natomiast, że chcą oddać drogę do końca roku. Jest jeszcze 
sporo czasu i nie myślę aby były jakieś opóźnienia. 
      

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Informuję, iż od 2 marca 2009 
roku,  III  Wydział  Rodzinny i  Nieletnich  oraz II  Zespół  Kuratorskiej  Służby Sądowej  Sadu 
Rejonowego  w Gostyninie,  funkcjonuje  w budynku  mieszczącym się  przy  ul.  Stodólnej  3.
A obsługę  Wydziału  prowadzi  Biuro  Podawcze  i  Kasa  znajdujące  się  w  budynku  Sadu 



Rejonowego w Gostyninie przy ul.  3 – go Maja 43. Przypominam o składaniu oświadczeń 
majątkowych, termin mija 30 kwietnia.
Korzystając z uwagi chciałabym Państwu życzyć wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 
 
Burmistrz Miasta – Ja także dołączam się do życzeń. 

D o  p u n k t u  18

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Zamykam obrady XXX sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


