
PROTOKÓŁ  NR L/2014
z posiedzenia L sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji

odbytego w dniu 7 kwietnia  2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni - 11

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1225.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Otwieram obrady L sesji
Rady  Miejskiej  –  VI  kadencji.  Witam  wszystkich  przybyłych.  Witam  państwa  Radnych
przybyłych  na  obrady,  witam  panią  Jadwigę  Kaczor  Zastępcę  Burmistrza  wraz  z
pracownikami   urzędu,  witam  zaproszonych  gości;  panią  Iwonę  Kowalczyk  Zastępcę
Kierownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gostyninie.  Witam  mieszkańców
miasta Gostynina, przedstawicieli prasy i telewizji. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  odczytała  proponowany
porządek posiedzenia.
Czy ktoś z państwa ma uwagi do proponowanego porządku. 

Z-ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  rado,  proszę  o
wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia na
terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.  Okazało  się,  że  na terenie  naszej  gminy zachodzi  konieczność  utworzenia
trzech  odrębnych  odwodów  głosowania  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  tj.  w
Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej Zalesie, Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
przy  ul.  3-go  Maja  47,  Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej Zalesie 1. 

Radny Andrzej Robacki – Pani Przewodnicząca, Wysoka rado, chciałbym złożyć wniosek w
imieniu radnych o wprowadzeniu do porządku obrad dzisiejszej  sesji  punktu dotyczącego



ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta  Gostynina,  w  wysokości:  wynagrodzenia
zasadniczego – 4.500,00 zł. i dodatku za wieloletnią pracę 900,00 zł. W załączeniu projekt
uchwały i uzasadnienie. Odczytano uzasadnienie, które stanowi załącznik do protokołu. 
Dodam,  że  wynagrodzenie,  które  jest  obecnie  wypłacane  jest  na  poziomie  prezydentów
wielkich miast i  niewiele niższe od Prezydenta Warszawy.  Składam wniosek, w podpisie
Andrzej Robacki, Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Paweł Kalinowski. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  proszę  Państwa  mamy
projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  odrębnych
obwodów  głosowania  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego,  zgłoszony  przez  Panią
Burmistrz. Kto z  Państwa jest za tym, aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić ten
projekt uchwały. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na
terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  odrębnych  obwodów  głosowania  w  wyborach  do
Parlamentu Europejskiego” , głosowano następująco:

za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Projekt uchwały przyjęto.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – kolejny wniosek Państwa
radnych o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Gostynina. Kto z Państwa radnych jest za tym punktem.

Za  wprowadzeniem  punktu  dotyczącego  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta
Gostynina, głosowano następująco:

za- 3, przeciw – 4, wstrzymało się – 1
Wniosek nie przeszedł.

Radny Zbigniew Jakubaszek nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – projekt uchwały w sprawie
utworzenia na terenie Gminy odrębnych obwodów głosowania,  znajdzie się w punkcie 12
porządku,  tym samym przyjęcie  protokołu  będzie  na  miejscu  13,  odpowiedzi  w pkt.  14,
sprawy różne pkt. 15 i zamknięcie obrad pkt. 16. 
Kto z Państwa jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad, wraz z przyjętym punktem głosowano następującą:
za - 6 przeciw – 1 wstrzymało się – 2

Porządek przyjęto.

(Na obrady sesji przybył radny Andrzej Reder).



Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gostyninie za

2013 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Informacja  odnośnie  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok

2014”.
9. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2014.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  opisu  granic  okręgów  wyborczych  w  uchwale

Nr137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie
okręgów wyborczych.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  opisu  granic  obwodów głosowania  oraz  adresów
obwodowych  komisji  wyborczych  w  uchwale  Nr156/XXX/2012  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

13. Przyjęcie protokołu z  XLVIII, XLIX  sesji Rady Miejskiej. 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.                         

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  witam  na  sali  Pana
Burmistrza. 

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  Włodzimierz  Śniecikowski –  odczytał  sprawozdanie  z
działalności  Burmistrza  Miasta  Gostynina  za  okres  od  dnia  28  lutego  2014r.  do  dnia  4
kwietnia 2014r. – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

(Na obrady sesji przybył radny Marek Małkowski) 

Radny Tadeusz Łosiewicz –  mówił  Pan o  podcinaniu  drzew.  Mam prośbę  -  przez  Park
Piłsudskiego  nie  można  przejść  ponieważ  bardzo  dużo  jest  gniazd  ptaków,  które  brudzą.
Następna  sprawa Urząd  nabył  masę  bitumiczną –  ul.  Gerwatowskiego była  naprawiana  i
utworzyła się tarka na drodze, należałoby wyrównać. Kolejna sprawa – droga przy PKP, czy
można się dogadać z PKP (ponieważ jest to ich teren) i poprawić stan tej drogi. 



Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski – jeśli chodzi o Park Piłsudskiego
to drzewa są wpisane u konserwatora zabytków jako drzewa zabytkowe i nie za bardzo można
pielęgnacyjnych  zabiegów  dokonywać,  a  jeżeli  to  tylko  niewielkie.  Natomiast  kupiliśmy
środki i odstrzeliwane są petardy do odstraszenia ptaków j jakaś poprawa jest. Teren przy PKP
jest ich własnością – obiecują, że poprawią, powinni o to też zadbać ponieważ ruch pasażerski
się tam odbywa. Będziemy jeszcze pisać do nich, myślę, że jak zaczęliśmy ich naciskać to
efekty były wyremontowano budynek i o dziwo nie jest pomalowany przez graficiarzy. Ulica
Gerwatowaskiego wymaga równiarki.

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała interpelacje, dwie
radnego Andrzeja Robackiego, osiem radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej oraz jedną
radnego Pawła Kalinowskiego – interpelacje stanowią załącznik do protokołu. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  ponieważ  wpłynęło  do  mnie  pismo  Pana
Ryszarda  Hryniewickiego  z  Człuchowa,  działającego  w  imieniu  Przedsiębiorstwa
Produkcyjno  –  Handlowo  –Usługowego  ARO  Człuchów  ul.  Stefana  Batorego  2.  Pismo
dotyczy zapłaty za wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych
na  terenie  miasta  Gostynina,  umowa  z  6  marca  2009  roku.  Uprzejmie  informuję,  że  na
podstawie  umowy  zawartej  w  dniu  6  marca  2009  roku  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –
Handlowo –Usługowe  ARO w Człuchowie,  wykonało  dokumentację  projektową  rozbiórek
budynków i  termomodernizacji  budynków na  terenie  miasta  Gostynina.  Na podstawie  tej
dokumentacji Gmina Miejska Gostynin zrealizowała bądź nadal realizuje roboty budowlane,
otrzymała  również  na  ten  cel  dofinansowanie.  Roboty  budowlane  były  prowadzone  na
podstawie nieodebranej   do dnia dzisiejszego dokumentacji projektowej. Do dziś dnia nie
został  podpisany  żaden  protokół  zdawczo-  odbiorczy,  ani  cząstkowy  (zgodnie  z  zapisami
umowy), ani protokół końcowy. Tym samym zamawiający nie wywiązał się z postanowień § 7
umowy  z  dnia  6  marca  2009roku,.  W związku  z  powyższym  informujemy,  że  nie  zostały
przeniesione na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, zgodnie z § 12 ustęp. 2
powyższej umowy,  a tym samym cały zakres § 12 wyżej  wymienionej  umowy pozostaje  w
niemocy.  Zatem  prowadzenie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  przez  nas
dokumentacji (pomimo prawomocnego pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia rozbiórek), co
za tym idzie udostępnienie dokumentacji osobom trzecim, powielanie, kopiowanie bez zgody
autora  stanowi  naruszenie  autorskich  praw  majątkowych,  zgodnie  z  ustawą  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Dokumentacja również została
udostępniona  do  obrotu  publicznego  przez  umieszczenie  jej  na  stronie  internetowej
zamawiającego  Urzędu  Miasta  Gostynina.  Zawiadamiam,  że  do  dnia  dzisiejszego
dokumentacja nie została odebrana przez Urząd Miasta i nie została uregulowana należność
za jej wykonanie. W związku z powyższym złożyłem pozew o zapłatę do sądu. Jednocześnie



złożyłem  pozew  o  wydanie  uzyskanych  korzyści  (w  tym  dofinansowania,  które  zostało
uzyskane na podstawie wykonanej przez Firmę ARO dokumentacji), z uwagi na naruszenie
praw autorskich.  Ponadto złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
przez burmistrza Miasta Gostynina. Rozważam dalsze kroki prawne i ekonomiczne przeciwko
Gminie  Miasta  Gostynina,  a  w  przypadku  pozytywnych  dla  nas  wyroków,  koszty  Urzędu
Miasta  Gostynina  mogą  sięgnąć  kilku  milionów  złotych  lub  więcej,  w  zależności  od
oszacowanej  wartości  praw,  przez  biegłego  do  spraw  wyceny  praw  autorskich  i  praw
majątkowych powołanego przez sąd. W związku z powyższym uważam, że  sprawą tą winna
Pani skierować pod obrady sesji Rady Miejskiej,  gdyż są to działania karalne oraz mogą
wpłynąć znacząco na szkodę miasta Gostynina. 
W podpisie Pan Ryszard Hryniewicki. 
W  załączeniu  otrzymałam  pozew  o  zapłatę  z  Sądu  Okręgowego  w  Płocku,  pozew  o
odszkodowanie do Sądu rejonowego w Słupsku, zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Burmistrza Miasta Gostynina, zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli o
powyższych  faktach  oraz  sprawdzono  wątek  dokumentacji  projektowej,  odpowiedź  na
zarzuty świadków w sprawie sądowej o zapłatę.
Proszę o stanowisko Urzędu w tej sprawie. Z tych dokumentów, które otrzymałam, dokument,
który wpłynął  do sądu to są kwoty oscylujące w granicach 80.000,00 zł.  –  90.000,00 zł.
Proszę o Państwa stanowisko w tym temacie.

Radny Andrzej  Reder –  chciałem wrócić do sprawy Term,  w interpelacji  ten wątek się
przewinął, ale kolejny raz chciałem zapytać o termin podpisania aktu notarialnego. Chciałem
też  spytać  jaka  jest  przyczyna,  że  ten  akt  nie  jest  podpisywany.  Na  poprzedniej  sesji
usłyszałem,  że  będzie  to  początek  marca,  teraz  mamy  początek  kwietnia,  ale  z  jakiej
przyczyny Spółka Termy Gostynińskie tego aktu nie podpisuje. Chciałem również zapytać
jaka  jest  sytuacja  cała  prawna  tego,  zostało  wpłacone  wadium,  czy  procedury  dalej
obowiązują,  czy  wadium  jest  zabezpieczone,  czy  jest  już  własnością  Gminy  Miejskiej?
Wydaje mi się, że prawie rok upływa od przetargu, terminy są przesuwane, co tam się w ogóle
dzieje?. 

Radny Zbigniew Jakubaszek – poinformuję, że Ja dostałem również te dokumenty, jest to
obszerna  dokumentacja,  przeczytałem.  Nie  zajmuję  stanowiska  ponieważ  są  to  zeznania
jednej strony, druga strona lakoniczne informacje udzieliła, więc Ja czekam, 24 będzie sprawa
w sądzie. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – skoro dostałam pismo z informacją, abyśmy
zajęli  się  tą  sprawą  (chyba  my dwoje  dostaliśmy to  pismo?),  uznałam że  Państwo  radni
powinni znać temat i usłyszeć wyjaśnienia tej drugiej strony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Ja również otrzymałam to
pismo  i  czekam,  aby  Pani  Kasia  -  Radca  Prawny,  który  uczestniczy  w  tym  procesie,
powiedziała  na czym to wszystko polega.  My nie  wiemy nic  na ten temat,  tylko tyle  co
zapoznaliśmy się z dokumentacją, więc myślę, że w najbliższym czasie (może zwołamy sesję
lub szerszą Komisję Rozwoju) zapoznamy się. 



Radny Zbigniew Jakubaszek – wracając do zwołania sesji – Ja nie mówiłem o tym, bo jest
tam prośba, aby wprowadzić to na sesję, Ja nie widzę takiej potrzeby, natomiast informacja,
jak najbardziej. Sprawa jest dziwna bo trwa już czwarty rok, dziwne jest jak to się skończyło
wszystko -  budynki są wykonane. Zajmować się tym Ja nie zamierzam, ponieważ jest sprawa
w sądzie,  jest  złożony pozew,  Ja  nie  jestem biegłym ani  od spraw dokumentacji,  ani  od
wykonawczych. Chciałbym wiedzieć jak to się skończy i jak to jest na dzisiaj. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  to  pismo  miało  być
odczytane w sprawach różnych, pani Korajczyk wyszła trochę wcześniej z pismem. Musimy
wiedzieć jak Urząd w tym wszystkim uczestniczy, jest sprawa w sądzie. 

Radny Marek Małkowski – mam pytanie dotyczące  kanalizacji w ul. Czapskiego-  Zatorze,
jaka na dzień dzisiejszy jest sytuacja, czy jest pozwolenie na budowę, czy poczyniono jakieś
kroki w celu pozyskania środków na tą inwestycję.? Druga sprawa dotyczy Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej –  Jaka jest sytuacja w PEC. Poruszam ten temat ponieważ ostatnio w
mieście jest bardzo poważny problem, który wyszedł ze Spółdzielni Mieszkaniowej – jest
sprawa opłat za centralne ogrzewanie. Nie wiem czy to też nie jest pośrednio spowodowane
sytuacją jaka jest  w PEC. Będziemy ze Spółdzielnią rozmawiać na zebraniach, ale jest to
bardzo  poważny  temat,  który  spowoduje  to  (jeżeli  to  wejdzie),  że  zwiększą  się  środki
pomocowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tam ludzie się udadzą po tzw. dodatki
mieszkaniowe. 

Radny Paweł Kalinowski – mam pytanie w sprawie wody na Zalesiu, czy już jakiekolwiek
działania  zostały  podjęte,  żeby  wprowadzić  tam  nowe  rozwiązania.  Pan  Jakubowski
uczestniczył w Komisji i mówił o wprowadzeniu nowego rozwiązania.

Radny Tadeusz  Łosiewicz –  dotarły  do  mnie  informacje  od  ludzi,  którzy  często  jeżdżą
rowerami  na  Zalesie  –  co  zrobić,  aby położyć  tam asfalt.  W Gminie  Łąck  na  ścieżkach
rowerowych jest położony asfalt, a tam jest piasek. Czy można by było tą sprawę załatwić?. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odpowiedzi na wszystkie
zapytania i interpelacje otrzymamy w punkcie 14 porządku obrad.

Do punktu 5

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2013
rok.

Zastępca  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk -
przedstawiła sprawozdanie z działalności MOPS w Gostyninie za 2013 roku – sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu.



Radny Tadeusz Łosiewicz – czy środków finansowych starcza?. 

Zastępca  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk -
myślę,  że  środki  są  bardzo  dobrze  zagospodarowywane,  pozyskujemy  środki,  które  też
rozdysponowujemy. Gama naszych zadań jest ogromna, wynikająca z wielu ustaw. 

Do punktu 6

Ocena zasobów pomocy społecznej.

Zastępca  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Iwona  Kowalczyk -
uchwalona  w  marcu  2011  roku  nowelizacja  ustawy  o  pomocy  społecznej  wprowadziła
obowiązek  przygotowania  corocznego  uchwalania   przez  gminę  ocenę  zasobów  pomocy
społecznej. To jest stary bilans potrzeb pomocy społecznej, które kiedyś jednostki samorządu
też robiły. Ocena zasobów pomocy społecznej, którą chcę państwu przedstawić została oparta
o sytuację demograficzną i społeczną miasta Gostynina w latach 2011-2013. Dokument jest
bardzo obszerny i przedstawiony tabelarycznie. Dokument, który przedstawia sytuację oceny
zasobów  pomocy  społecznej  charakteryzuje  się:  sytuacją  demograficzną  gminy,  czyli
przedstawiona jest ilość mieszkańców z podziałem na wiek oraz płeć; scharakteryzowana jest
w  dokumencie  infrastruktura  społeczna  w  zakresie  mieszkań  komunalnych,  socjalnych,
przedszkoli, świetlic na terenie gminy; charakteryzuje także pomoc społeczną realizowaną na
podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej,  czyli  liczba  osób  korzystających  z  pomocy,
przyznawania pomocy, rodzaju udzielanych świadczeń, a także całą sferę finansową związaną
z realizacją ustawy, czyli to wszystko w tych latach o których powiedziałam, co wcześniej
Państwu  przedstawiałam  w  sprawozdaniu.  Ocena  zawiera  także  charakterystykę  innych
rodzajów pomocy, które świadczone są na podstawie innych ustaw takich jak świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny, a także dodatki mieszkaniowe, prace społecznie użyteczne
oraz  stypendia  socjalne  dla  uczniów  i  zasiłki  szkolne  świadczone  z  ustawy  o  oświacie.
Dokument  określa  także  kadrę  jednostki  organizacyjnej  pomocy społecznej,  współpracę  z
organizacjami pozarządowymi oraz szeroko rozumianą aktywność projektowo – konkursową.
Uzyskane dane to ważne informacje pozwalające na ocenę sytuacji  i  przyjęcie kierunków
działań  w  zakresie  pomocy  społecznej  oraz  planowanie  budżetu  na  zadanie  związane  z
pomocą  społeczną  w  2014  roku.  Z  przygotowanej  oceny  można  wyciągnąć  następujące
wnioski, że nadal istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
Z prognoz demograficznych wynika,  że  pogorszy się struktura wiekowa i  nastąpi wzrost
wielkości populacji ludności w wieku poprodukcyjnym. takie prognozy ukierunkowują cele
strategiczne w pomocy społecznej na szeroko rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku,
a przede wszystkim zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w
domach pomocy społecznej  i  zabezpieczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
tych osób. Nadal występuje problem rodzin niewydolnych wychowawczo, tak więc należy
kontynuować zatrudnienie i  rozwijanie form pracy asystenta rodziny w celu umożliwienia



powrotu  dzieci  z  pieczy zastępczej  do  rodziny biologicznej  oraz  zapobiegania  odbierania
dzieci z rodzin do pieczy zastępczej. Należy zwrócić również szczególną uwagę na szeroko
rozumianą pracę socjalną, czyli pracę na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku. A także na rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i
zawodowej  oraz  umożliwienie  dostępu  do  nich  osobom  i  rodzinom  zagrożonym
wykluczeniem społecznym przy pomocy zewnętrznych środków finansowych z projektów w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programów i konkursów finansowanych
z  budżetu  państwa.  Konieczna  jest  dalsza  realizacja  wieloletniego  programu  państwa  w
dożywianiu i realizacja projektu współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego  oraz  z  ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Ważnym  jest  także
zintegrowanie i ścisła współpraca i koordynacja działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania  potrzeb  członków społeczności  lokalnej,  na  rzecz  aktywizacji  osób i  rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  wszystkie  sprawozdania
znajdują się w Biurze Rady i są do wglądu. W dokumentach mamy również sprawozdanie z
działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie za rok 2013, Pani Iwona
Kowalczyk jest przewodniczącą Zespołu. Czy są pytania.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego tematu.

Do punktu 7

Informacja  odnośnie  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok.

Podinspektor  ds.  Promocji  Miasta  Teresa  Kiereś –  przedstawiła  informację  na  temat
realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2013  –  materiał  na  piśmie  stanowi  załącznik  do
protokołu.

(Salę posiedzeń opuścił radny Marek Małkowski) 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego tematu.

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok
2014”.

Podinspektor ds. Promocji Miasta Teresa Kiereś – program ten jest przez całą kadencję
realizowany za Państwa aprobatą i akceptacją. Nieodpłatnie zaszczepić dziewczęta w wieku
15 lat, w tym roku będzie szczepiony rocznik 1999, szczepienia dotyczą wirusa przeciw  HPV
czyli przeciw wirusowi powodującemu raka szyjki macicy. W tym programie zawarta jest też



kampania  edukacyjna,  chodzi  też  o  to  aby  kobiety  zachęcić  do  regularnych  badań
cytologicznych, które również chronią przed rakiem szyjki macicy. Program jest tak jak w
zeszłym roku realizowany w ten sam sposób. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
pytania.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Opinie komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Radny Paweł Kalinowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 243/L/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 15 minut przerwy.

(po przerwie …..)

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2014.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  witam  na  sali  panią
Naczelnik Wydziału Halinę Fijałkowską i Panią Agnieszkę Reichelt –Nyckowską Inspektora
ds. Płac. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Halina Fijałkowska – zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Rada Gminy do dnia
31 marca zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt.  Program określa  cel  i
zadania  przewidziane  do  realizacji,  głównym celem programu  jest  ograniczenie  zjawiska
bezdomności  zwierząt,  a  zadaniami  m.in.  które  są  realizowane  zapewnienie  opieki
bezdomnym zwierzętom, ich odławianie i umieszczenie w schronisku, to są te zadania między
innymi.  Środki  na realizację  programu zabezpieczone są w budżecie  miasta  na 2014 rok.
Projekt uchwały był opiniowany przez organy wskazane w ustawie tj.  przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii i przez czynniki społeczne m.in. Koło Łowieckie. Tak jak już na Komisji



informowałam, jak zwykle negatywna opinia  projektu uchwały jest  Powiatowego Lekarza
Weterynarii, z tym, że te uwagi, które miał w opinii są już częściowo nieaktualne. Opinia nie
jest dla rady wiążąca. 

(na salę posiedzeń przybył radny Marek Małkowski)

Opinie komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
pytania.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Radny Paweł Kalinowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 244/L/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  opisu  granic  okręgów  wyborczych  w  uchwale
Nr137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  26  września  2012r.  w sprawie
okręgów wyborczych.

Inspektor ds. Płac Agnieszka Reichelt – Nyckowska – w załączniku do uchwały w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze dodaje się Aleję Stanisława Mikołajczyka,  do okręgu
wyborczego nr 8 (tzw. mała obwodnica). W pierwotnej uchwale dotyczącej podziału gminy
nie  była  dodana  ponieważ  tam  nikt  nie  jest  zameldowany,  nikt  nie  mieszka,  ale  w
porozumieniu z biurem wyborczym , należało uzupełnić. W związku, z tym w tej uchwale
Aleja Stanisława Mikołajczyka zostaje dodana do granic okręgu wyborczego nr 8. Również
ulica Wojska Polskiego,  w okręgu nr 5  -  zmienia się numeracja,  pierwotnie  było Wojska
Polskiego od nr 3  do 28 D, teraz  zostało to zmienione w ten sposób ul. Wojska Polskiego jest
do nr 30, aby była zachowana ciągłość numeracji.  Natomiast w okręgu wyborczym nr 10
ul.Wojska  Polskiego  w  tej  chwili  jest  od  nr  31  w  nieskończoność.  Mała  kosmetyka  dla
zachowania ciągłości numeracji. 

Opinie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.



Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
pytania.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Radny Paweł Kalinowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 245/L/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  opisu  granic  obwodów  głosowania  oraz  adresów
obwodowych komisji wyborczych w uchwale Nr156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.

Inspektor ds. Płac Agnieszka Reichelt – Nyckowska – w załączniku do uchwały w sprawie
podziału  gminy  na  obwody  głosowania,  w  obwodzie  głosowania  nr  8  dodaje  się  Aleję
Stanisława Mikołajczyka.  Natomiast w obwodzie głosowania nr 5 ul. Wojska Polskiego –
obecnie będzie do nr 30, (wcześniej było od nr 3 do 28D), w obwodzie głosowania nr 10 ul.
Wojska Polskiego  - obecnie jest od nr 31 (wcześniej od nr 31 do 61). Mała korekta siedziba
obwodowej komisji wyborczej nr 1 , w pierwotnej uchwale było ul. Bema 2, jest to teraz
naprawione ul. Bema 23. Również w obwodowej komisji głosowania nr 2 również było ul.
Bema 2, teraz jest ul. Bema 23. 

Opinie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
pytania.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Radny Paweł Kalinowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 246/L/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Inspektor ds. Płac Agnieszka Reichelt – Nyckowska – w związku z art. 12 § 4 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładach
opieki  zdrowotnej,  domach  pomocy  społecznej,  jeżeli  w  dniu  wyborów  będzie  w  nich
przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców prowadzonym w gminie,
na  terenie  której  położona  jest  wymieniona  jednostka,  a  gdy  liczba  wyborców  byłaby
mniejsza,  wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii  kierownika
szpitala  lub  zakładu  pomocy  społecznej.  Na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  zachodzi
konieczność utworzenia trzech odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego,  w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii  Sądowej  w Gostyninie  ul.  Zalesie  1a
(tam obecnie przebywa 15 osób, czyli wymagana jest liczba wyborców), w Domu Pomocy
Społecznej  w Gostyninie  ul.  3  Maja  47  (tam obecnie  przebywa  ponad  50  osób)  oraz  w
Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.
Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 (obecnie przebywa tam około 200
pacjentów). 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
pytania.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Radny Paweł Kalinowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 247/L/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Przyjęcie protokołu z  XLVIII, XLIX  sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
uwagi do protokołu nr XLVIII?. 

Radni nie zgłaszali uwag.



Za przyjęciem protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za- 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Protokół przyjęto.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  czy ktoś  z  Państwa ma
uwagi do protokołu nr XLIX?. 

Radni nie zgłaszali uwag.

Za przyjęciem protokołu z XLIX  sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za- 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Protokół przyjęto.

Do punktu 14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Państwo otrzymali na piśmie
odpowiedzi na interpelacje.  Proszę o odpowiedzi na zapytania. 

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  Pani  radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska
przeczytała pismo od Pana Hryniewickiego w sprawie dokumentacji projektowej i zapłaty za
tą  dokumentację.  Wraz  z  tym pismem też  przekazana  była  opinia  pani  radcy Katarzyny
Majzner, która już w jakiś sposób przybliżyła tą sprawę i na chwilę obecną jest sprawa w
sądzie.  Dodam  tyle,  że  Pan  Hryniewicki  miał  podpisaną  umowę  z  Gminą  Miejską  na
przygotowanie dokumentacji projektowej. W swoim piśmie nie napisał, że nie wywiązał się
absolutnie  z  terminu  wykonania  dokumentacji,  tak  naprawdę  termin  ten  był  koniec
października  2009  roku  i  do  dnia  dzisiejszego  nie  spłynęła  kompletna  dokumentacja.
Absolutnie nie było podstaw do tego, aby podpisać jakikolwiek protokół odbioru,  czy też
uruchomić zapłatę za tą dokumentację. Chcę podkreślić, że dwukrotnie straciliśmy (przez to
opóźnienie) możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska,  ostatecznie  jeden  raz  udało  nam  się  złożyć  wniosek  i  na  te  budynki
dofinansowanie  otrzymaliśmy  i  tylko  do  takich  celów  dokumentacja  projektowa  była
używana.  Byliśmy  związani  z  panem  Hryniewickim  i  mieliśmy  takie  prawo,  aby  tą
dokumentację do takich celów  wykorzystywać. Osobiście Pan Hryniewicki był na budowie,
ponieważ  wykonawca  miał  duże  wątpliwości  co  do  tej  dokumentacji,  musiał  na  miejscu
poprawiać i ustalać zakres prac. W tej chwili sprawa jest w sądzie. Gdy zostały przeliczone
kary umowne,  za dokumentację   jest  kwota 177.700.00 zł.,  a  kary umowne w tej  chwili
przekroczyły kwotę 600.000,00 zł. 



Pan radny Andrzej Reder pyta o akt notarialny  dotyczący sprzedaży gruntów – w tej chwili
oczekujemy na pismo od inwestorów, wiemy, że dopinają sprawy dofinansowania w bankach.
Pismo informujące o możliwości podpisania aktu będzie nam przekazane. Natomiast kwota
wadium będzie zaliczona na poczet należności.
Pan radny Paweł  Kalinowski pyta  o  wodę na  Zalesiu  –  otrzymałam informację  od  Pana
prezesa Jakubowskiego, że jest zlecona dokumentacja, były czynione na Zalesiu uzgodnienia.
Do wykonania jest około 500 m wodociągu, w tej chwili jest również wystąpienie o warunki
zabudowy,  muszą  też  być  uzgodnienia  z  Urzędem Marszałkowskim.  Planuje  rozpoczęcie
realizacji na jesieni. 
Pan radny Tadeusz Łosiewicz – pyta o ścieżkę rowerową na Zalesie. Nie wiem , czy kolejne
wystąpienie do Nadleśnictwa zmieni stanowisko (było już kilka wystąpień). 
Pan  radny  Marek  Małkowski –  pyta  o  kanalizację  na  Zatorzu  –  przyszła  informacja  do
Urzędu,  że  jest  wszczęte  postępowanie  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę.  Również  tą
informację Pan Jakubowski potwierdził. 
Drugie zapytanie dotyczyło PEC-u , jaka jest tam sytuacja – samowolne działania Zarządu
Spółki doprowadziły, że sytuacja nie jest dobra w tej spółce. Po ujawnieniu spraw poręczenia
kredytu, bez zgody Rady Nadzorczej, bez wiedzy właściciela - właściciel i przewodniczący
Rady Nadzorczej zgłosili sprawę do odpowiednich organów i sprawa ta będzie badana. Ta
czynność, jak i podjęcie inwestycji,  która jest  w tej chwili realizowana na pewno bardzo
niekorzystnie wpłynie na sytuację finansową Spółki. Znajdzie to odzwierciedlenie w cenie
ciepła. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak –  czy Państwa przekazane
informacje satysfakcjonują ? 

Radni nie zgłaszali uwag.

Do punktu 15

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –odczytała pisma:
 Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu

Burmistrza Miasta Gostynina Pana Włodzimierza Śniecikowskiego –  pismo stanowi
załącznik do protokołu.  

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie, skierowane do Wojewody
Mazowieckiego   dotyczące  prośby  o  podjęcie  działań  w  kwestii  niewłaściwego  i
niezgodnego z prawem postępowania Burmistrza Gostynina –pismo stanowi załącznik
do protokołu. 

 Wystąpienie  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska
dotyczące  przeprowadzonej  kontroli   zamkniętego  składowiska  odpadów  przy  ul.
Kowalskiej w Gostyninie – pismo stanowi załącznik do protokołu. 



Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – właścicielem terenu, gruntów nie jest tylko
miasto, ale również Parafia Miłosierdzia Bożego. 

Do punktu 16

Zamknięcie obrad.                         

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –dziękuję  za  przybycie.
Zamykam obrady L sesji rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


