
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVII/2013

z posiedzenia XXXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 27 maja 2013 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1320.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. radnych Rady Miejskiej, panią Jadwigę Kaczor
z–ę Burmistrza wraz z  pracownikami Urzędu Miasta,  zaproszonych gości  w osobach:  pana
Grzegorza  Trawczyńskiego  z–cę  Naczelnika  Wydziału  Prewencji,  pana  Sylwestra
Lewandowskiego  Komendanta  Straży  Miejskiej,  mieszkańców  miasta  Gostynina,
przedstawicieli prasy, telewizji.    

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – odczytała  proponowany
porządek posiedzenia.

Za porządkiem posiedzenia  głosowano następująco:

               za – 14                             przeciw – 0                               wstrzymało się –  0
Porządek przyjęto

Porządek sesji;
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście:

• Prokutratura Rejonowa,
• Komenda Powiatowa Policji,
• Straż Miejska,
• Program ,,Bezpieczne Miasto".



6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  Gostyninie  przy  terenie
kolejowym pomiędzy ul. J. Ozdowskiego i ul. A. Czapskiego dla układu komunikacyjnego
miasta  przyjętego  Uchwałą  Nr  106/XIX/2012  z  dnia  28  lutego  2012r.  w  zakresie  dróg
oznaczonych w tym planie symbolami 18KDL i 19KDL oraz zmiany miejscowego planu
przyjętego Uchwałą Nr 130/XVIII/00 z dnia 29 lutego 2000r.     

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok 
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –
2022.

9. Przyjęcie protokołu z  XXXIVI sesji Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                
D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Z – ca  Burmistrza Jadwiga Kaczor  –  odczytała  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od 11 kwietnia 2013 roku do 24 maja 2013 roku –  materiał na
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – czy  ktoś  z  radnych  ma
zapytania do sprawozdania?

Radny Tadeusz Łosiewicz – chodzi mi o ulicę Bierzewicką której remont kończy się 30 maja
br. chciałem zaznaczyć, że wcześniej gdy było budowane rondo to Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego zwracała uwagę aby nie robić rowka ściekowego aby przejścia i wjazdy
były wygodne, okazuje się, że na ulicy Bierzewickiej to nasze wspominanie nic nie dało i ta
inwestycja została zrobiona po staremu. W dniu wczorajszym byłem w Łodzi i tam asfalt jest
wylewany do krawężnika, można to zauważyć już w innych miastach że  nikt  już nie robi
rowka ściekowego, należy zadbać o to aby woda ściekała do kratek. Okazuje się, że na ulicy
Bierzewickiej jest ładnie zrobiony jeden wjazd a reszta nie. Chciałem zaznaczyć, że wtedy gdy
była robiona inwestycja to dzwoniłem do kierownika i on mnie uspakajał że wszystko będzie
dobrze. Druga sprawa dotyczy ulicy Gerwatowskiego, ta ulica jest wręcz nie przejezdna. 

Radny Czesław Jaśkiewicz –  tę ulice Bierzewicką powinniśmy odebrać wtedy gdy zostanie
wykonana dobrze.  

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor  – już po Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
podjęłam pewne działania i kontaktowałam się z Wojewódzkim Zarządem Dróg jak również
z panem Krzysztofem Zającem.  Droga Bierzewicka jest  drogą wojewódzką,  my to zadanie
realizujemy w ramach partnerstwa i sposób realizacji tego zadania tak udało się zorganizować,
że zakres wszystkich tych prac niezbędnych do wykonania w zasadzie został przedstawiony
przez  Wojewódzki  Zarząd  -  Rejon  Drogowy.  Przekazałam  wszystkie  nasze  uwagi  panu
Krzysztofowi Zając pracownikowi Wojewódzkiego Zarządu który jest tam inspektorem nadzoru
poinformował mnie że wszystkie przejścia zostaną tam tak zrobione aby były dostosowane dla



osób niepełnosprawnych. Termin tego zadania jest do końca maja więc myślę, że jest czas aby
to wszystko doprowadzić do takiego stanu jaki powinien być. Tłumaczono mi że kwestia tych
rowków  ściekowych  była  niezbędna  ze  względu  na  odprowadzanie  wód  ściekowych
i dostosowanie do lokalizacji kratek deszczowych. 
Jeśli chodzi o ulicę Gerwatowskiego to jest ona w planie napraw ulic po sezonie zimowym.
Z tym, że chcieliśmy wykorzystać do tego destrukt pochodzący z ulicy Bierzewickiej,  tutaj
Wojewódzki Zarząd – Rejon Drogowy nie był kompetentny do podjęcia decyzji i odesłano nas
do Zarządu Województwa Mazowieckiego i takie stosowne pismo odnośnie przekazania tego
destruktu  z  pozytywną  opinią  pana  dyrektora  Ostrowskiego  miało  być  przekazane  na
posiedzenie zarządu i myślę że ta decyzja niebawem będzie.        

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – powitała  przybyłego  na
posiedzenie  pana Radosława Lewandowskiego Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Płocku  

                                                                                                                                
D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  odczytała interpelację radnego
Pawła Kalinowskiego – treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Marek Małkowski – ustawa śmieciowa – na jakim etapie jest przetarg, jaka firma i za
jaką cenę. Czy w Wydziale Komunalnym są poczynione zmiany organizacyjne odnośnie tego
zadania i czy są poczynione jakieś zmiany zatrudnienia oraz przygotowania stanowiska pracy.
Następna sprawa dotyczy kanalizacji ulicy Czapskiego – na jakim to jest etapie.
Prosiłbym o naprawę ulicy Gerwatowskiego.
Oświetlenie nowego odcinaka ulicy Kolejowej, do nowo wybudowanych domów.
Czy pogłębia się strata jeśli chodzi o Centrum Handlowe Stara Betoniarnia. 
Przyjmując  projekt  budżetu  na  2013  rok  rozmawialiśmy  o  chodnikach  na  poszczególnych
ulicach, była bodajże kwota 35.000 złotych, czy zostały już wybrane ulice do napraw po zimie,
może należałoby zrobić kilka ale dobrze.      

Radna Urszula Pieniążek – kiedy zostaną naprawione tablice informujące o nazwach ulic

Radny  Zbigniew  Jakubaszek  –  zbliża  się  nowy  sezon  turystyczny,  nasze  miasto  z  racji
położenia odwiedza dużo osób, chciałbym się dowiedzieć jakie są losy młyna przy wjeździe do
sklepu Lidl.
Czy  zostanie  w  tym  roku  wykonane  przejście  między  przychodnia  Mediocus  a  kancelarią
komorniczą 

Radna  Lidia  Pawikowska  –  prosiłabym  o  zamontowanie  progów zwalniających  na  ulicy
Mickiewicza. 
Czy istnieje możliwość zamontowania świateł na skrzyżowaniu przy sklepie NETTO.

Radny Paweł Kalinowski – do kiedy burmistrz Włodzimierz Śniecikowski będzie przebywał
na zwolnieniu i ile dni w roku 2013 przebywał na zwolnieniu lekarskim. 



Radny Andrzej Reder – ja chciałbym powrócić do sprawy Zamku, czy w ramach zadania pod
nazwą  ,,rekonstrukcja  wzgórza  zamkowego”  była  przewidziana  budowa  pomostu  na  tym
jeziorze przy Zamku.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  czy  istnieje  możliwość
skierowania pracowników z robót interwencyjnych bądź publicznych aby posprzątali cmentarz
niemiecki.
Galeria  Handlowa  –  co  w  tym  temacie  się  robi,  jakie  są  poczynione  kroki  aby  pozyskać
potencjalnych najemców.

Radny Tadeusz Łosiewicz – czy jest ktoś chętny do zakupu gruntów pod termy.
Czy istnieje możliwość wykonania przejścia dla pieszych w miejscu od sklepu Polo Market do
bloków oraz zamontowanie lustra na wyjeździe z ulicy Stodólnej w ulicę Dmowskiego.  

Radny Marek Małkowski  –  czy Przedsiębiorstwo Komunalne może korzystać ze środków
pomostowych.
Prosiłbym o modernizacje parkingu przy budynku PKP.  

Radny Andrzej Robacki – prosiłbym o naprawę chodnika na ulicy Ostatniej. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –  kiedy  zostanie  rozpoczęte  przedsięwzięcie
dotyczące naprawy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 3.
Proszę o naprawę bądź wymianę progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ulicy
Bema. 
Kolejna prośba to aby postawić toj toj przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3.
Premier  Tusk  zapowiedział  że  od  1  września  2013  każda  dodatkowa  godzina  pobytu
w przedszkolu będzie kosztowała nie mniej niż 1,00 złotych, czy gmina Gostynin przygotowuje
uchwałę w tym temacie.  W tym przypadku poproszę o odpowiedź ustną i  pisemną,  proszę
o informację jaka jest wysokość dotacji na jedno dziecko uczęszczające w klasie autystycznej
ile pieniędzy w związku z tym miasto otrzymała za rok szkolny 2012/2013 i na co konkretnie te
pieniądze zostały wydatkowane.    
Kolejna najważniejsza rzecz to są tutaj  ze mną też mamy zainteresowane tematem, rodzice
dzieci klas I w Szkole Podstawowej Nr 3 w ich imieniu i swoim pozwolę sobie odczytać pismo

Radna odczytała pisma:
• do  Zastępcy  Burmistrza  Miasta  pani  Jadwigi  Kaczor  z  dnia  27.05.2013  dotyczące

decyzji w sprawie zmniejszenia ilości aktualnych klas pierwszych z 4 na 3, w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie; 

• do  Zastępcy  Burmistrza  Miasta  Gostynina  pani  Jadwigi  Kaczor  z  dnia  27.05.2013
w  związku  z  planowana  likwidacja  klasy  dla  dzieci  z  autyzmem  przy  Szkole
Podstawowej Nr 3 w Gostyninie;

• opinię  psychologiczno  –  pedagogiczną  wydaną  przez  Niepubliczną  Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną – pisma stanowią załączniki do protokołu    

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  w imieniu swoim i w imieniu rodziców uczniów
klas I prosiłabym aby pani burmistrza wyznaczyła nam termin spotkania abyśmy my rodzice,
pedagodzy,  psychologowie mogli  przedstawić swoje argumenty że pomysł  likwidacji  jednej
klasy pierwszej jest błędny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – prosiłabym aby w tym punkcie



były tylko zapytania. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – czy faktycznie w tym roku nie będziemy obchodzić Dni
Gostynina.

D o  p u n k t u  5

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście:

• Komenda Powiatowa Policji,

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji  Grzegorz Trawczyński  –  szczegółowa informacja
Komendanta Powiatowego Policji z działalności komendy za rok 2012 została przesłana na ręce
pani Przewodniczącej, wskażę najbardziej istotne rzeczy które miały miejsce w ubiegłym roku.
W Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie w 2012 roku wszczęto ogółem 701 postępowań
przygotowawczych to  jest  o  138 mniej  niż  w  2011 roku.  454 podejrzanym udowodniono
dokonanie 542 przestępstw, w tym 22 podejrzanych tymczasowo aresztowano. W omawianym
okresie  ujawniono  20  nieletnich  którym  udowodniono  popełnienie  46  czynów  karanych.
W 2012 roku odnotowano na terenie miasta 339 przestępstw, przytoczę 7 kategorii z których
Komendy  Powiatowe  są  rozliczane  przez  Komendę  Wojewódzką:  w  kategorii  zabójstwo
mieliśmy jeden przypadek sprawcy zostali zatrzymani i został przekazany akt oskarżenia do
sądu;  rozbój,  kradzież  rozbójnicza  i  wymuszenie  rozbójnicze  wszczęto  5  postępowań
i  wykrywalność  wyniosła  tutaj  100%; kradzież  cudzej  rzeczy w 2012 roku  wszczęto  105
postępowań  przygotowawczych  wykrywalność  45,2%;  kradzież  z  włamaniem  wszczęto
76  postępowań  przygotowawczych  wykrywalność  43,1%;  przestępczość  narkotykowa
przeprowadzono  8  postępowań  wykrywalność  100%;  bójka  i  pobicie  przeprowadzono  10
postępowań  wykrywalność  77,8%;  uszkodzenie  rzeczy  przeprowadzono  18  postępowań
wykrywalność w tej kategorii była 44,4%. W 2012 roku kontynuowano działania prewencyjne
zmierzające do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań do działań tych oprócz sił
własnych angażowano funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
samodzielnego pododdziału Prewencji Policji w Płocku ościennych komend oraz pracowników
i funkcjonariuszy podmiotów poza policyjnych istotnego wsparci udzielali nam funkcjonariusze
Straży  Miejskiej.  W  ramach  prowadzonych  działań  wielokrotnie  organizowano  wzmożone
działania zmasowane akcje prewencyjne które polegały na nasyceniu terenu miasta patrolami
prewencyjnymi  ruchu  drogowego.  Zwiększona  ilość  umundurowanych  patroli  policji
w miejscach najbardziej  zagrożonych oprócz realizacji  założonych celów miała wpłynąć na
wzrost  poczucia  bezpieczeństwa mieszkańców oraz przełożyła  się  na spadek przestępczości
między innymi w kategoriach przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. Jednym z priorytetów i
nie  tylko  Komendy  Powiatowej  w  Gostyninie  ale  także  Komendy  Wojewódzkiej  i  innych
komend jest dążenie do zatrzymywania sprawców na gorącym uczynku, w 2012 roku takich
sprawców zatrzymaliśmy 125 i ta liczba dała nam jeden z najwyższych wskaźników w skali
województwa i jest to 61,4% wszystkich sprawców przestępstw. W ramach podejmowanych
inicjatyw  na  rzecz  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  bieżąco  realizujemy  programy
informacyjno  edukacyjne  poświęcone  są  one  zagadnieniom  przestępczości  nieletnich,
narkomani, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i w szkole, odpowiedniego zabezpieczenia
mienia, bezpieczeństwa dzieci  i  młodzieży oraz zagadnienia dotyczące aktualnych zagrożeń.
Miernik z którego jesteśmy również rozliczani to jest to monitorowanie wartości w zakresie



służby prewencyjnej odnośnie wykorzystanych służb właśnie przez pion prewencji i w 2012
roku policjanci w Gostyninie wykonali takich służb 4305 i w wartość tą nie wchodzą służby tak
zwane dodatkowe płatne gdzie samorządy przeznaczają jakieś pieniądze zwłaszcza w okresie
letnim kiedy jest  wzmożony ruch turystyczny zarówno w mieście  jak  i  w gminie.  W roku
ubiegłym służba dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przyjęła 3472  zgłoszenia
które  polegały na interwencji  policyjnej  spośród tej  liczby 884 miały  charakter  interwencji
domowej, w mieście wynosiło to odpowiednio  2155 interwencji z czego interwencje domowe
to 461 i 38 przypadków gdzie policjanci wszczęli procedury niebieskiej karty. Następna sprawa
która myślę, że mieszkańców najbardziej interesuje i z którego również jesteśmy rozliczani to
jest monitorowanie czasu wyjazdu na interwencję, robimy wszystko aby ten czas skracać, my
też mamy ten czas narzucony przez Komendę Wojewódzką,  na terenie miasta na rok 2012
wynosił 7 minut i został on zrealizowany gdyż na terenie miasta średni dojazd wynosił 5,14
minut.  Odnośnie  ruchu  drogowego  w  2012  roku  to  na  terenie  Powiatu  Gostynińskiego
zaistniało 38 wypadków z czego 9 osób poniosło śmierć 47 osób zostało rannych, a w roku
2011 – 32 wypadki z których śmierć poniosło 9 osób, odnotowano 248 kolizji  drogowych.
Nastąpił  19%  wzrost  wypadków  drogowych  i  2%  wzrost  ofiar  wypadków,  największe
zagrożenie wypadkami drogowymi występuje na terenie miasta gdzie w roku 2012 doszło do 15
takich wypadków w których 1 osoba zginęła a 15 osób zostało rannych i te zdarzenia na terenie
miasta stanowią 39% ogółu wypadków na terenie powiatu.  
To co nas policjantów najbardziej boli to sytuacja kadrowa, jest nas coraz mniej na koniec roku
2012 stan etatowy komendy wynosił 89 etatów i 13 wakatów. Z dniem 1 stycznia 2013 roku do
Komendy Wojewódzkiej musieliśmy oddać 4 etaty, jest to od nas nie zależne, nie mamy pojęcia
na jakiej podstawie Komenda Wojewódzka nalicza te etaty ponieważ porównując inne podobnej
wielkości powiaty to tam tych etatów jest więcej. I tak na dzień 1 stycznia 2013 roku mamy 85
etatów i 9 wakatów, jest to sytuacja niepokojąca, wiąże się to z tym, że na chwilę obecną ponad
połowa miesiąca nie jest obstawiona drugim patrolem w godzinach wieczorowo nocnych, są
tego przykłady zniszczenia samochodów, zniszczenie trampoliny na ulicy Wojska Polskiego.
Dlatego też prośba do państwa od policjantów że z uwagi na to że nie jesteśmy w stanie nasilić
taką ilością służby jaką byśmy chcieli ten teren miasta co wiążę się z tym, że nie jesteśmy w
stanie również zatrzymać sprawców na gorącym uczynku czy to przestępstw czy wykroczeń
najbardziej  takich  dokuczliwych gdzie  wchodzą uszkodzenia  typu wybicie  szyb,  zakłócenia
porządku co mieszkańców to bardzo niepokoi i prosiłbym o rozważenie możliwości naprawy
bądź zmiany tego monitoringu, bo przynajmniej jeżeli nie jesteśmy w stanie zatrzymać tych
sprawców to  będziemy  przynajmniej  mogli  jakąś  część  rozliczyć  po  tym zdarzeniu  dzięki
właśnie temu monitoringowi.                                     

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  ktoś  z  państwa  ma
zapytania?

Radny  Paweł  Kalinowski  –  korzystając  z  uwagi  chciałbym  serdecznie  podziękować
Powiatowej Komendzie Policji za to, że pomagacie nam w obsłudze rajdów rowerowych, są
one z roku na rok coraz większe w tym roku było nas ponad 300 osób i mimo tych braków
kadrowych byliście i za to bardzo wam dziękuję.    

Radny Andrzej  Robacki  –  od kiedy  i  dlaczego  ten  monitoring  nie  działa,  to  jest  bardzo
niepokojące zjawisko.

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński – trudno jest mi powiedzieć
od kiedy ten monitoring nie działa, sprzęt ten z biegiem lat uległ zużyciu, a jakość  nagrań
z  tych  pozostałych  kamer  jest  taka  że  z  większości  nie  daje  się  odczytać  numerów



rejestracyjnych pojazdów, nie daje się rozpoznać twarzy.     

Radny Andrzej Robacki – w takim razie ja mam pytanie do pani burmistrz, kiedy ta sytuacja
zostanie naprawiona gdyż jest to niepokojące.   

Radna Małgorzata Kostun – Sowa –  z tego co ja zrozumiałam to wydaje się że te wakaty
dotyczą przeważnie nie drogówki ale w zasadzie tych sił interwencyjnych i patrolu.   

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński –  w ruchu drogowym w tej
chwili jest jeden wakat i jest on zgodny z założeniami Komendy Wojewódzkiej, gdzie tam jest
określone że w służbie ruchu drogowego może występować 10%  czyli my mieścimy się w tych
założeniach. Te braki najbardziej dotyczą służb prewencyjnych.  

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – o jakiej grupie wiekowej sprawców mówimy jeśli chodzi
o te wykroczenia to znaczy kradzieże, włamania.  

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński – nie ma tu reguły. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – mówił pan że jest 5 wakatów czy
brakuje pieniędzy czy też osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński –  na chwilę obecną mamy
9 wakatów, trudno jest  powiedzieć dlaczego tak się dzieje,  my przez cały rok prowadzimy
nabór, zbieramy dokumenty od kandydatów, robimy tak zwane opracowania, czyli wywiady
skąd  osoba  pochodzi  z  jakiej  rodziny  i  te  dokumenty  zostają  przesyłane  do  Komendy
Wojewódzkiej i pozostałe czynności w naborze robi już Komenda Wojewódzka, z tego co wiem
bo rozmawiałem z osobami które zamierzały przyjść do służby to najwięcej osób odpada na
badaniach  psychologicznych  a  jaka  jest  tego  przyczyna  to  trudno  jest  mi  powiedzieć.  W
ostatnim czasie otrzymaliśmy 3 pracowników obecnie są w szkole, także zanim włączy się ich
do służby to wymaga to około 2 lat.       

Radny Andrzej Robacki – a czy istnieją jeszcze wspólne patrole ze Strażą Miejską

z  –  ca  Naczelnika  Wydziału  Prewencji  Grzegorz  Trawczyński  –  współpraca  ze  Straż
Miejska układa się nam bardzo dobrze, tych służb w miesiącu jest od 10 do 15, co przy naszych
brakach kadrowych bardzo nam pomaga.  

Radny Andrzej Reder –  a jak wygląda sprawa od strony rzeczowej to znaczy samochody,
sprzęt komputerowy, sprzęt łączności jak pan to ocenia.  

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński –  sytuacja nie jest zła, tego
sprzętu mamy sporo, tak samo z samochodami Komenda Wojewódzka w Radomiu przyjęła że
samochody nie mogą być starsze niż 10 lat i faktycznie te samochody są nowe, ale przydałby
się jeszcze jeden samochód rezerwowy.    

Radny  Tadeusz  Łosiewicz  –  czy  mógłby  pan  przedstawić  procentowo  ile  czasu  wynosi
interwencja a ile sprawy papierkowe. 

z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji Grzegorz Trawczyński – od 4 – 5 lat nie ma takiej
sytuacji, że policjant który ma pełnić służbę na drodze jest wykorzystywany do papierkowych



spraw, są etaty asystentów czy specjalistów którzy zajmują się sprawami papierkowymi. Co do
służby kryminalnej to muszą również wykonać prace papierkową.    

• Straż Miejska,

                
Komendant  Straży  Miejskie  Sylwester Lewandowski  –  przedstawił  sprawozdanie  Straży
Miejskiej za rok 2012 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  ktoś  z  państwa  ma
zapytania?

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  prosiłabym o zwiększenie patroli w godzinach
popołudniowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przy placu zabaw. 
Jak wygląda kontrola opłat za psa.  

Komendant Straży Miejskie Sylwester Lewandowski – kontrola taka była przeprowadzona w
roku  2012,  polegało  to  na  tym  że  chodziliśmy  od  właściciela  do  właściciela  psa
i  sprawdzaliśmy  czy  są  czipowane  i  czy  jest  uiszczana  opłata  i  czy  są  szczepienia
weterynaryjne.  Fizyczną  niemożliwością  jest  to  aby  to  realizować  cały  czas,  ale  w  miarę
możliwości jest to robione.  
Jeśli  chodzi  o zwiększenie patroli  to przy stanie osobowym gdzie jest  5 strażników i  mam
zabezpieczenie  od  poniedziałku  do  piątku  od  godziny  7:00  do  godziny  19:00   to  my  się
pojawiamy a Szkoła Podstawowa Nr 3 jest naszym dużym zainteresowaniem zwłaszcza od tego
momentu gdzie uległo tam zniszczeniu ogrodzenie od Urzędu Skarbowego.   

Radny Andrzej Reder – ja chciałbym powrócić do sprawy monitoringu, jaki jest koszt zakupu
nowej  kamery,  bądź  urządzenia  które  powinno  rejestrować  zapis,  jak  to  w  kosztach  by
wyglądało 

Komendant  Straży  Miejskie  Sylwester  Lewandowski  –  w  momencie  kiedy
przygotowywaliśmy się do audytu z Komendą Wojewódzką w Radomiu i później w trakcie
negocjacji z Petrotelem, to koszty zakładam 72 kamer dla całego systemu który przekazywałby
ten system wizyjny czyli kabel bądź światłowód to byłby w granicach 600.000 – 800.000 zł.  

Radny  Andrzej  Reder  –  rozumiem,  że  byłby  wtedy  ten  system  bardzo  współczesny  ale
zakładając że tych 600.000 złotych nie mamy i długo nie będziemy mieć, to gdyby działać
systemem gospodarczym to jaki byłby koszt, ile taka kamera kosztuje.  

Komendant Straży Miejskie Sylwester Lewandowski – kamerę można kupić za 5.000 zł. ale
kwestia jest tego typu czy ten program do obsługi systemu wizyjnego który mamy a jest on
archaiczny będzie współpracować, nie jestem informatykiem więc nie wiem, ale informatyk ma
się dokładnie przyjrzeć temu systemowi.
Kiedyś  byliśmy  na  wyjeździe  w  Płocku  w  Urzędzie  Miasta  i  tam  faktycznie  jest  system
z prawdziwego zdarzenia, warto byłoby to zobaczyć, jest jedna osoba która obsługuje osiem
kamer i ten system monitoringu jest 24 godziny na dobę. 

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – monitoring w mieście funkcjonuje i to co jest możliwe to
na bieżąco jest naprawiane, fakt że system ten został zbudowany w 2000 roku i zdajecie sobie



państwo z  tego sprawę że technika idzie  do przodu.  Natomiast  w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców jest on wykorzystywany i dzięki temu systemowi udało się wykryć i wyjaśnić
wiele niebezpiecznych zdarzeń. Jeżeli będą środki finansowe to pojawią się nowe urządzenia.

Radny  Paweł  Kalinowski  – a  czy  nie  warto  pomyśleć  o  zmianie  organizacji  pracy  przy
monitoringu. 

Komendant Straży Miejskie Sylwester Lewandowski – na chwile obecna przy tym obłożeniu
które  mamy  to  jest  to  niemożliwe  abym  wyłączył  jednego  człowieka  i  postawił  go  przy
kamerze. Ten system aby mógł być aktywny to są potrzebne 4 osoby jedynie do obsługi tego
monitoringu a ja ma 5 osób.     

Radny Czesław Jaśkiewicz –  czy były robione jakieś badania odnośnie tego ile jest rodzin
bobrów na terenie miasta. 

Komendant Straży Miejskie Sylwester Lewandowski – ja mogę tyko powiedzieć gdzie jest
największe zagrożenie wynikające z tego tytułu, natomiast ile jest bobrów na terenie Gostynina
to trudno jest mi powiedzieć, natomiast największy problem jaki jest odnośnie tych bobrów to
jest to na odcinku rzeki od upustu z oczyszczalni ścieków aż do małej obwodnicy i od mostu na
ulicy Dybankowej wzdłuż całego osiedla Wspólna, jest też duży problem jeśli chodzi o Zalew.  

Radna Małgorzata Kostun – Sowa –  jeśli chodzi o ten system monitoringu to czy jeszcze
istnieje ta firma od której zakupiliśmy system.

Komendant  Straży  Miejskie  Sylwester  Lewandowski  –  nie  należy  zastępować  jednej
prowizorki drugą prowizorką. 

• Prokuratura Rejonowa, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pismo z Prokuratury
Rejonowej w Gostyninie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

• Program ,,Bezpieczne Miasto”

z  –  ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  –  odczytała  sprawozdanie  z  posiedzenia  zespołu
,,Bezpieczne Miasto”   –  sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  zarządziła  15  minutową
przerwę.

(…) po przerwie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – powitała  przybyłego  na
posiedzenie  sesji  Naczelnika  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  przestrzennej  pana
Włodzimierza Frontczaka.



D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  Gostyninie  przy  terenie
kolejowym pomiędzy ul. J. Ozdowskiego i ul.  A. Czapskiego dla układu komunikacyjnego
miasta  przyjętego  Uchwałą  Nr  106/XIX/2012  z  dnia  28  lutego  2012r.  w  zakresie  dróg
oznaczonych  w  tym  planie  symbolami  18KDL i  19KDL oraz  zmiany  miejscowego  planu
przyjętego Uchwałą Nr 130/XVIII/00 z dnia 29 lutego 2000r.    

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
sprawa dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
pierwszy plan  z 2012 roku jest to plan dotyczący układu komunikacyjnego i drugi plan z 2000
roku  który  zmieniał  ogólne  warunki  planu  który  był  wcześniej  ustalony  i  obowiązywał
w mieście  Gostynin  na  skrzyżowaniu  ulicy  Czapskiego  i  torów kolejowych.  Zmianę  którą
proponujemy   dotyczy  obszaru  pomiędzy  ulicą  Czapskiego  a  ulicą  Ozdowskiego  w  pasie
wzdłuż torów kolejowych. Uzasadnieniem podjęcia tej uchwały jest:

• odblokowanie terenów inwestycyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
między innymi poprzez likwidację linii energetycznej która tam przebiega co umożliwi
wydzielenie i sprzedaż działek, 

• odblokowanie inwestycji państwu Bielińskim którzy posiadają nieruchomość o numerze
ewidencyjnym  3272  przy  ulicy  Iwaszkiewicza  i  wcześniej  tam  wydana  decyzja  o
warunkach zabudowy miała inne ustalenia niż w później uchwalonym planie

•  konieczność ochrony ładu przestrzennego.
W tych dwóch planach które będą zmienione były różne zapisy co do szerokości drogi 19 KDL
jest  to droga w planie komunikacyjnym która  przebiegała wzdłuż torów kolejowych i  była
przedłużeniem ulicy Mazowieckiej i dochodziła do ulicy Iwaszkiewicza na początku miała inną
szerokość  w  jednym  z  tych  planów  miała  15  metrów  a  w  drugim  aż  30  metrów.
Uporządkowanie  w  ramach  ochrony  ładu  przestrzennego  i  uporządkowanie  komunikacyjne
czyli  włączenie  w  ten  ciąg  drogi  19  KDL w  istniejącym  odcinku  przy  wjeździe  z  ulicy
Czapskiego  oraz  przy  osiedlu  Langenfeld.  Prace  planistyczne  będą  obejmowały  zmianę
przebiegu tej drogi 19 KDL z wykorzystaniem w istniejącym odcinku  dróg z ujednoliceniem
szerokości pasa drogowego do 12 metrów oraz będą polegały na połączeniu tej drogi z ulicą
Spółdzielczą,  Kilińskiego,  Czapskiego  i  rezygnacja  z  połączeniem  z  ulicą  Iwaszkiewicza.
Podjęcie  tej  uchwały  nie  jest  związane  z  podejmowaniem  w  najbliższym  czasie  działań
inwestycji  chociaż  taka  analiza  finansowa  dowodzi  że  sprzedaż  tych  działek  które  gmina
wygospodaruje  ze  swoich  terenów  to  będzie  dużo  większy  zysk  niż  koszty  związane
z inwestycjami. Jedyny koszt który na chwile obecna się pojawia to jest kwestia uchwalenia tej
zmiany planów i te koszty są szacowane na kwotę 14.000 złotych.   

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w Gostyninie przy terenie kolejowym pomiędzy ulicą
J. Ozdowskiego i ulicą A. Czapskiego dla układu komunikacyjnego miasta przyjętego Uchwałą
Nr  106/XIX/2012  z  dnia  28  lutego  2012r.  w  zakresie  dróg  oznaczonych  w  tym  planie



symbolami  18KDL  i  19KDL  oraz  zmiany  miejscowego  planu  przyjętego  Uchwałą  Nr
130/XVIII/00 z dnia 29 lutego 2000r.    

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 14 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 188/XXXVII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – dziś dostarczyliśmy państwu
projekt  uchwały  z  autopoprawką  i  ta  autopoprawka  dotyczy  zwiększenia  dochodów
w wysokości 2.580 złotych i wynika ona z podpisania umowy darowizny pomiędzy Miejskim
Przedszkolem Nr 2 w Gostyninie a Fundacją Orlen Dar Serce te środki będą skierowane na
rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na ten cel
i o tę kwotę zwiększy się nasz budżet. Następna zmiana dotyczy kwoty 6.050 złotych która
wynika z realizacji Programu Kapitał Ludzki program ten realizuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, na początku roku był wprowadzony harmonogram planu wydatków i w tej chwili
zachodzi potrzeba przesunięcia środków zadań majątkowych na zadania bieżące dlatego też
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wystąpił  o  zmianę.  Te  zmiany  nastąpią  pomiędzy
dotacjami pochodzącymi z budżetu państwa a dotacją pochodzącą z budżetu unii europejskiej,
również  jeśli  chodzi  o  plan  wydatków  to  następują  przesunięcia  pomiędzy  wydatkami
bieżącymi a wydatkami majątkowymi, ta kwota 6.050 złotych nie wpływa na zmiany wielkości
budżetu, jedynie natomiast ta kwota 2.580 złotych pochodząca z darowizny i po stronie planu
wydatków również zostaje  zwiększona z  przeznaczeniem na wypłatę  za  rehabilitacje  dzieci
niepełnosprawnych.        

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 14 radnych, 
                                                                          przeciw -  0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się – 0  radnych.

UCHWAŁA  NR 189/XXXVII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  167/XXXI/2012  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –
2022.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – ten  projekt  uchwały  jest
ściśle związany z poprzednią uchwałą, dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na
to że zmieniają się dochody bieżące jak i  dochody majątkowe w tych głównych pozycjach
w  tym  planie  następuje  pomiędzy  nimi  przesunięcie  jak  i  również  w  planie  wydatków
bieżących jak i majątkowych następuje przesunięcie. Zmieniają się również załączniki do tego
Wieloletniego Programu Finansowego.    

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 14 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 190/XXXVII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Przyjecie protokołu z XXXVI  sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołu  głosowało 10 radnych, przy 4 wstrzymujących się.

Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  odpowiedź  na
interpelację  radnego  Pawła  Kalinowskiego   –  odpowiedź  na  piśmie  stanowi  załączniki  do
protokołu.  



z  –  ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  –  radny  Marek  Małkowski  pytał  odnośnie  ustawy
śmieciowej to jest o przetarg i czy były poczynione jakieś zmiany organizacyjne związane z
reorganizacjami  stanowisk  pracy.  Jest  postępowanie  które  ma  na  celu  wyłonić  odbiorcę
odpadów,  na  ogłoszony  przetarg  wpłynęły  4  oferty  kierowane  były  jeszcze  dodatkowe
zapytania  celem wyjaśnienia  zapisów w tych  ofertach.  W związku  z  przygotowaniem tego
całego  zadania  nie  były  czynione  dodatkowe  sprawy  związane  z  zatrudnieniem,
wykorzystaliśmy pracujących pracowników i nastąpiło jedno przesunięcie wewnątrz urzędu.
Jeśli chodzi o środki pomocowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego to na chwilę obecną nie
mam  informacji  oprócz  tych  jakie  przekazywał  pan  prezes  na  komisji,  natomiast
uczestniczyłam  w  konferencji  w  Warszawie  organizowanej  przez  Bank  Gospodarstwa
Krajowego  gdzie  były  prezentowane  różne  formy  pomocy  finansowania  właśnie  zadań
infrastrukturalnych dla samorządów, przywiozłam materiały informacyjne z którymi pan prezes
ma się zapoznać i ma się tam udać osobiście na rozmowę i sprawdzić czy będzie mógł z takich
form pomocowych oferowanych przez ten bank skorzystać. 
Jeśli chodzi o stan dróg na osiedlu Zatorze, wiadomo że po zimie jest dużo pracy z poprawą
przejezdności tych dróg gruntowych. Na chwilę obecną zostały wstrzymane te prace w związku
z tym, że pojawiła się możliwość pozyskania destruktu i myślę że w najbliższych dniach ta
sprawa się wyjaśni.
Co  do  oświetlenia  na  nowym  odcinku  ulicy  Kolejowej,  to  faktycznie  prywatny  właściciel
podzielił swój teren i zaczynają powstawać tam nowe domy, ale jest podstawowy problem że
tam jest prywatna droga ponieważ właściciel nie przekazał wydzielonego tam gruntu pod drogi
na rzecz miasta i tu pojawia się problem dotyczący finansowania tej infrastruktury.
Co do pytania odnośnie Starej Betoniarni to na chwilę obecną nie mam informacji i odpowiedź
na to pytanie postaram się panu radnemu przekazać w późniejszym czasie. 
A co do chodników  w mieście, to dopiero niedawno pozyskaliśmy kostkę która pochodzi z
rozbiórki ulicy Bierzewickiej tego materiału jest sporo i tam gdzie będzie potrzeba to będzie
systematycznie po kolei wykonywane, natomiast w międzyczasie udało nam się przygotować to
będzie wykonane to przejście koło przychodni Medicusa, kierownik Medicusa jak i komornik
nie  wykazali  zainteresowania  uczestniczenia  w  kosztach  budowy  tego  chodnika  natomiast
właściciel  działki  prywatnej  która  jest  od  strony  ulicy  Armii  Krajowej  podpisała  z  nami
porozumienie  i  będzie  uczestniczył  w  kosztach   budowy  tego  chodnika  i  myślę  że  w
najbliższym czasie przejście to zostanie wykonane. Radny pytał również o teren przy dworcu
kolejowym,  dziś  do  urzędu  wpłynęło  pismo  od  kolei  i  najprawdopodobniej  jest  to  oferta
odnośnie przekazania ale o tym poinformuję państwa po zapoznaniu się z tą sprawą. 
Radna Pieniążek pytała o tablice z nazwami ulic, informuje że są one już zamówione.  
Radny Zbigniew Jakubaszek  pytał  o  losy  młyna,  pan  Marian  Browarski  inspektor  nadzoru
budowlanego  poinformował  mnie  że  właściciele  obiektu  byli  zobowiązani  do  wykonania
ekspertyz  które  miały  orzec  czy  ten  obiekt  kwalifikuje  się  do  rozbiórki  czy  też  do  prac
remontowych  i  nie  wiem  na  jakim  teraz  jest  to  etapie,  natomiast  inspektor  nadzoru
budowlanego przekazał że współpraca z tymi panami zaczyna być utrudniona i nie można się z
nimi skontaktować. 
Radna  Lidia  Pawikowska  pytała  o  progi  zwalniające  oraz  o  światło  przy  sklepie  NETTO.
Sprawa świateł przy NETTO była już omawiana na posiedzeniu zespołu i wszyscy orzekli że
jest  konieczność  zamontowania  tam  świateł  z  uwagi  na  zdarzenia  jakie  tam  występują,
ponownie więc wystąpimy do zarządcy tej drogi w tej sprawie. A co do progów zwalniających
na ulicy Mickiewicza to tylko chodzi o te ulicę?  
      
Radna Lidia Pawikowska – generalnie chodzi mi o całe tam osiedle, ale jeszcze zapomniałam
powiedzieć o jednej sprawie, na rogu ulic Mickiewicza i Krótkiej jest tam otwarta studzienka,
jak się nie mylę to jest to studzienka Telekomunikacji.  



z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – również zwrócimy i na to uwagę. Na zapytania radnego
Kalinowskiego odpowiedzi udzielimy na piśmie. 
Radny Andrzej Reder pytał o rekonstrukcję pomostu przy Zamku, sytuacja jest następująca, że
z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie korzystania z wód tego Zalewu to w tej chwili
jest  postępowanie administracyjne, które ze względu na zły stan techniczny ma dopuszczać
rozbiórkę tych istniejących pomostów. Natomiast  tym projektem jakim był objęty jak i tym
projektem który jakby przedstawiał zarys takiego ogólnego zagospodarowania tego terenu, to
tam było jakby wykorzystanie do tych nart  wodnych, natomiast  o pomostach wtedy w tym
opracowaniu nie mówiło się, a w między czasie pojawiły się inne pomysły takie jak pomosty
pływające  ale  niestety  to  wszystko  to  są  koszty.  Radny  Arkadiusz  Górski  wspominał  o
cmentarzu  niemieckim  –  będzie  posprzątany.  Następne  pytanie  radnego  dotyczyło  Galerii
Handlowej i tego co się robi w temacie wynajęcia, te informacje które spółka przedstawiła to
państwu  podawałam  w  sprawozdaniu,  natomiast  w  zasadzie  każdy  dzień  przynosi  nowe
informacje  i  do  mnie  też  zgłosiła  się  pani  która  prowadzi  działalność  na  terenie  miasta
Gostynina   i  chciałaby  tam rozwijać  działalność  gastronomiczną  myślę  że  na  tę  rozmowę
również poproszę panią prezes.     
Pan radny Tadeusz Łosiewicz pytał czy jest chętny na zakup term, tak jest chętny i zostało
wpłacone wadium. A co do kolejnych pytań radnego odnośnie lustra na ulicy Stodólnej oraz
przejścia dla pieszych od sklepu Polo Marketu na ulicy Dmowskiego to w tej sprawie ponownie
wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż to oni mają w zarządzie te drogi.
Radny Andrzej Robacki prosił o naprawę chodnika na ulicy Ostatniej postaramy się to szybko
naprawić.
Radna Agnieszka Korajczk – Szyperska pytała o remont wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 3
–  jesteśmy na etapie zbierania ofert na wykonawcę tego zadania. Co do progów zwalniających
do  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  to  faktycznie  jest  on  tam  uszkodzony  i  postaramy  się  go
niezwłocznie  naprawić.  Jeśli  chodzi  o  ustawienie  toj  toj   na  placu  zabaw  przy  Szkole
Podstawowej Nr 3 to zrobimy rozeznanie i może uda się nam go wynająć. 
Natomiast co do zapowiedzi premiera Tuska o cenie 1 złotych za opłaty w przedszkolach to do
Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna informacja dotycząca tej sprawy. 
Na pytanie odnośnie klasy autystycznej w SP 3 pani prosiła na piśmie i również zostały złożone
pisma odnośnie organizacji klas II jak i tej klasy autystycznej, jest to taka sprawa że nie będę w
stanie  teraz  państwu  udzielić  odpowiedzi  natomiast  ta  klasa  autystyczna  jest  dla  mnie
zaskoczeniem ponieważ pan dyrektor Wróblewski osobiście wnioskował o likwidację tej klasy.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa pytała czy w tym roku będziemy obchodzić Dni Gostynina,
jak państwo pamiętacie przy uchwalaniu budżetu i planowaniu kosztów nie było to planowane.
Jeśli znalazłyby się środki to w okresie późniejszym taka impreza mogłaby być zorganizowana.

Radna Agnieszka Korajczk –  Szyperska  –   to  pismo było  składane w imieniu  rodziców
ponieważ to rodzice walczą o tę klasę a nie pan dyrektor. Prosiłabym również panią burmistrza
aby wyznaczyła nam jakiś termin spotkania. 

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ja tę sprawę muszę jeszcze przedyskutować z Miejskim
Zespołem Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli i poinformuję o terminie spotkania. 

Radny Marek Małkowski – czy mogłaby nam pani coś więcej przybliżyć odnośnie tych klas I.

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – są przewidziane trzy klasy, pan dyrektor proponował
cztery ale to jest jakby konsekwencją działań poprzedniego roku, kiedy była mowa że klasy I
miały być trzy,  natomiast  pan  dyrektor  podejmował  działania  poprzez przyjmowanie dzieci
spoza obwodu i w związku z tym tych dzieci zrobiło się więcej a teraz ten problem pojawił się



ponownie.    

Radna Agnieszka Korajczk – Szyperska –  chcemy właśnie wyjaśnić tę sprawę, ponieważ
przed podobnym dylematem stoją rodzice którzy ponownie składają papiery do klas I, bo czy
ich dzieci czasami podobnie nie spotka taka sama sytuacja jaka spotyka nasze dzieci, bo jeżeli
organizujemy cztery klasy I to trzymajmy się tego i nie szukajmy oszczędności przy dzieciach
bo  to  nie  jest  ta  grupa  społeczna  przy  której  należy  szukać  oszczędności,  to  jest  prośba
wszystkich rodziców którzy dziś od samego rana zebrali się w szkole i dyskutują na ten temat,
chcemy o to walczyć jest to prośba do was wszystkich drodzy państwo abyście pomogli nam
utrzymać te klasy pierwsze.             

Radny Andrzej Robacki –  ja jeszcze w kontekście jutrzejszego przetargu, w trakcie trwania
dzisiejszej sesji ukazała się informacja na portalu internetowym o umorzeniu postępowania w
sprawie przeniesienia koncesji na wydobycie wód termalnych czy pani burmistrz coś na ten
temat wie, że firma Termy złożyła wniosek po terminie i zostało to postępowanie umorzone, to
jest informacja z dnia dzisiejszego.

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jeżeli to jest informacja z dnia dzisiejszego a ja jestem
dziś na sesji to przecież nie mam możliwości śledzić internetu, natomiast jeżeli Termy mają to
umorzone  to  będą  musiały  ponownie  wystąpić  o  wydanie  takiej  koncesji  bo  ta  pierwsza
koncesja która była wydana to była to jedynie koncesja badawcza. Natomiast tak czy inaczej
prawo górnicze mówi,  że  w celu pozyskiwania  tych  wód i  wykorzystywania ich do celów
gospodarczych musi  być  wydana  druga koncesja,  czyli  będą  musieli  i  tak  o  taką  koncesję
wystąpić gdyż inaczej nie będą mogli prowadzić działalności.          

Radny Paweł Kalinowski – ja dziś pytałem o dwie rzeczy i prosiłbym o odpowiedź na piśmie. 

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – oczywiście. 

D o  p u n k t u  11

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała 
• pisma tej samej treści   z portalu terazgostynin oraz od Komisarza Wyborczego w Płocku

pisma  dotyczą  wygaśnięcia  mandatu  radnej  –  treści  pism  stanowią  załącznik  do
protokołu,

• pismo do wiadomości  Rady Miejskiej  w Gostyninie z Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego  w Warszawie  które  zgodnie  z  właściwością  rzeczową skierowane
zostało do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego   – treść pisma stanowi załącznik do protokołu, 

• oświadczenie  radnego  Zbigniewa  Jakubaszka  odnośnie  rezygnacji  z  funkcji
Przewodniczącego Klubu Radnych ,,Przymierze” – treść oświadczenia stanowi załącznik
do protokołu  

Radny Andrzej Reder – chciałbym powrócić do sprawy dotyczącej tych oddziałów w SP 3, ja
bardzo prosiłbym aby rozstrzygnąć to na korzyść dzieci. Ja uważam że w dzisiejszych czasach



że  oddziały  powinny  być   20  osobowe  to  gwarantuje  dobry  klimat  choć  na  pewno
kosztowniejszy  

Radny  Zbigniew  Jakubaszek  –   chciałbym  powrócić  do  poprzedniej  sprawy,  chciałbym
wiedzieć czy ktoś z radnych obecnych tu na sesji zna treść tego pisma o którym wspomniała
pani  Przewodnicząca  które  zostało  skierowane  do  Delegatury  Centralnego  Biura
Antykorupcyjnego w Warszawie, czy pani Przewodnicząca ma dostęp do tego pisma.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – pozwoliłam  sobie  państwu
przeczytać jedynie informację która została przysłana do biura rady i w tym piśmie jest tylko
zapis, że Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie skierowała takie pismo
do Audytu celem rozpatrzenia jakiejś sprawy i żadnych innych informacji nie otrzymaliśmy.      

Radna Agnieszka Korajczk – Szyperska – my wcześniej wysyłaliśmy jedno pismo w sprawie
term  i  do  tego  się  przyznaliśmy,  natomiast  w  tej  sytuacji  wnioskowałabym  do  pani
Przewodniczącej aby pani wystąpiła z wnioskiem kto takie pismo złożył, ponieważ to nie my a
oczy państwa są skierowane na nas, dlatego też prosiłabym aby dowiedzieć się kto takie pismo
podpisał.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – ja wykonałam już telefon do
CBA, które poinformowało mnie, że ta sprawa wraz z dokumentacją została skierowana do
Ministerstwa Kultury, gdy zadzwoniłam tam to z kolei zostałam poinformowana że ta spraw
została skierowana do specjalnego wydziału który się tym zajmuje i ona nie jest w stanie mi
przekazać żadnych innych informacji.

Radny  Zbigniew  Jakubaszek  –  skoro nikt  z  nas  nie  zna  treści  tego  pisma,  a  ktoś  się
wypowiada w naszym imieniu to konsekwencje prawne są poważne.   

Radca Prawny Katarzyna Majzner – proszę państwa ja równie nie znam treści tego pisma, a
skoro tam jest że zostało podpisane ,,Radni Rady” to należałoby wystąpić do Ministerstwa o
przesłanie kopi tego pisma.   

Radny  Andrzej  Reder  –  ja  jeszcze  odnośnie  tych  progów  zwalniających  wiele  jest  ich
uszkodzonych a w szczególności na ulicy Polnej prosiłbym o ich inwentaryzację. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  bardzo się cieszę, że spółka Termy Gostynińskie
prawdopodobnie przystąpi do przetargu na wykup gruntów pod termy, ale w związku z tym
mam pytanie  jaki  jest  termin  płatności  za  działki  i  za  projekt  od  momentu  rozstrzygnięcia
przetargu, do kiedy najpóźniej te pieniądze powinny wpłynąć do miasta.     

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  termin sporządzenia aktu notarialnego jest dokładnie
opisany w ustawie, teraz nie pamiętam ale jest ileś dni na zawiadomienie oferenta o terminie
aktu notarialnego i w momencie kiedy już jest wyznaczony ten termin to pieniądze muszą być
na koncie przed podpisaniem tego aktu notarialnego. 
    
Radca  Prawny  Katarzyna  Majzner  –  w  ustawie  jest  zapis,  że  w  ciągu  21  dni  od
rozstrzygnięcia przetargu  ustalany jest termin aktu i mamy 7 dni aby zawiadomić oferenta
kiedy będzie ten akt, natomiast ustawa nie przewiduje daty kiedy należy ten akt podpisać tylko
nakazuje nam aby te pieniądze wpłynęły przed podpisaniem aktu notarialnego.    



D o  p u n k t u  12

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady XXXVII
sesji Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Petz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 

                                                         


