
P R O T O K Ó Ł  NR LIII/2010

  z posiedzenia LIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 27  października 2010 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1500.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
LIII  sesji  Rady Miejskiej  w Gostyninie  tj.  pana Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza 
Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta 
Burmistrza  ds.  Finansowych,  panią  Barbarę  Semeniuk  Radcę  Prawnego  Urzędu  Miasta, 
pracowników Urzędu,  zaproszonych gości  w osobach:  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 
Edytę Mikulską, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Stanisława Wróblewskiego,  Dyrektora 
Gimnazjum  Nr  1  Roberta  Pypkowskiego,  Wicedyrektora  Gimnazjum  Nr  2  Beatę  Wasiak, 
Dyrektora  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  st.  w  Gostyninie  Andrzeja  Sitka,  Inspektora   ds. 
Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażynę Pączek,  

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 – 9                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0
Porządek przyjęto

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych;

 Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie,



 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,
 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
 Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
 Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

6. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  w  roku 
szkolnym 2009-2010.

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miasta 

Gostynina polegającej na wyłączeniu działek z terenu Gminy Gostynin położonych na 
obszarze Ozu Gostynińskiego.

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  274/LI/10  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia 28 września 2010 roku dotyczącej określenia procedury konsultacji 
społecznych  dotyczących  programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami 
pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii  oraz  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011.  

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  ,,Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy 
Miasta Gostynina na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 (aktualizacja)” 
i ,,Planu Gospodarki Od[padami dla Gminy Miasta Gostynina w latach 2010 – 2013 z 
uwzględnieniem lat 2014 – 2017 (aktualizacja)”.

12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Gostyninie.
13. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2010.
14. Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2010.
15. Przyjęcie protokołów z LI i LII  sesji Rady Miejskiej.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie 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 29 września 2010 roku do 26 października 2010 roku  –  materiał na piśmie stanowi 
załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Czy  są  pytania  odnośnie 
sprawozdania?

Radny Andrzej Reder – jakie są plany na ten teren w pobliżu zamku.

Burmistrz Miasta –  za ostatnią zabudowa na ulicy Zamkowej aż do zamku jest pomysł na 
urządzenie parku. Rozmowy są ze wszystkimi właścicielami tych gruntów aby wykupić całość. 
Park ten będzie osłonięty od ulicy ekranami.

Radny Marek Małkowski – miała ukazać się płyta odnośnie projektu term, kiedy będzie taka 



informacja dla mieszkańców.

(W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Przemysław Łudczak).

Burmistrz Miasta –  na początku listopada ukaże się spacer wirtualny. Jest już zatwierdzona 
cała  koncepcja  architektoniczna.  Ośrodek  ten  jest  w parku  jest  bardzo dużo drzew zieleni, 
tężnie.  Projekt  tej  inwestycji  oszacowany jest  na  12  milionów złotych.  Są  propozycje  aby 
rozpocząć  wcześniej  budowę,  dwuetapowo,  chcieliby  rozpocząć  budowę  wcześniej  niż  w 
kwietniu, jak wynika z umowy.  

Radny  Zdzisław Tarka – w dniu 30 października ma nastąpić podpisanie umowy na budowę 
Miejskiego Centrum Handlowo – Usługowego – Bazar. Na poprzedniej sesji była zwiększana 
wartość  tej  inwestycji  do  około  15.700  tysięcy  złotych,  wyniki  wydatków  na  wieloletni 
program inwestycyjny  jest na lata 2010 – 2012, a jest że do roku 2027 będzie spłacana ta 
inwestycja, kwota spłaty będzie wynosiła wtedy 21.441 tys. zł., czyli miasto będzie obciążone 
rocznie kwotą 1.426 tys. zł.

Burmistrz Miasta – trzeba o tym pamiętać, że będzie to wykup wierzytelności, który będzie 
odbywał się z dochodów własnych, czyli z przychodów. 

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radna  Lidia  Pawikowska  – zapytała  czy  istnieje  możliwość  zainstalowania  sygnalizacji 
świetlej na skrzyżowaniu przy nowo budowanym sklepie Netto. 

Radny Zdzisław  Tarka  –  zapytał  czy  pan  burmistrz  przyjmie  zaproszenie  na  spotkanie  z 
mieszkańcami  ulicy  Czapskiego  i  Zatorza  w  dniu  4  listopada  o  godzinie  17:00  odnośnie 
kanalizacj.

Radny  Marek  Małkowski  –  zwrócił  uwagę  na  to,  aby  umożliwić  mieszkańcom  ulicy 
Czapskiego  odprowadzenia wody z rowów, który podmywa piwnice. 

Radny Andrzej Reder – zapytał o plany inwestycyjne na ulicy Solidarności – Wyszyńskiego. 
 
Radny Zdzisław Tarka –  zapytał jak wyglądał wynik finansowy na początku kadencji a jak 
wygląda w chwili obecnej.

D o  p u n k t u  5



Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.

 Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie,

Wicedyrektor Gimnazjum Nr  2  Beata Wasiak – przedstawiła funkcjonowanie placówki – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Marek Małkowski – zapytał czy są sprawdzane warunki w jakich przebywają dzieci na 
wyjazdowych warsztatach językowych.

Wicedyrektor  Gimnazjum  Nr   2   Beata  Wasiak  –  wyjaśniła,  że  wszystkie  adresy  są 
sprawdzane przed wyjazdem dzieci. 

(W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Paweł Kijek).

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1  Edyta  Mikulska  –  Przedstawiła  funkcjonowanie 
placówki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Zdzisław Tarka – zwrócił uwagę, że rozmawia się o szkołach bez barier, dobrze byłoby 
aby w mieście była jedna szkoła podstawowa i jedna szkoła gimnazjum posiadały windy dla 
osób niepełnosprawnych. Czy jest wizja w jakim miejscu w szkole podstawowej nr 1 byłaby 
możliwość zlokalizowana takiej windy. 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1  Edyta  Mikulska  – są  rozmowy  aby  była  to  winda 
wewnętrzna,  celem  zabezpieczenia  dodarcia  dziecka  na  poziom  I  i  dostosowanie  skrzydła 
wschodniego. Dziecko które w naszej szkole jest w chwili obecnej jest w oddziale ,,0”. 

Radny Zdzisław Tarka – proszę przemyśleć możliwość montażu windy zewnętrznej. 

Burmistrz Miasta –   miasto  posiada dwie windy wewnętrzne,  które  zostały zakupione do 
budynków  socjalnych,  nie  zostały  one  tam  zamontowane  gdyż  nie  ma  tam  lokatorów 
niepełnosprawnych. Będzie można je zamontować w szkole. 

 Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Dyrektor  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  st.  w  Gostyninie  Andrzej  Sitek –  omówił 
funkcjonowanie placówki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Marek Małkowski – zapytał jaki jest procent dzieci w tej szkole z terenu miejskiego. 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie Andrzej Sitek – około 77% dzieci 
uczących się w tej szkole jest z terenu miasta a pozostała z terenów wiejskich.

Radna Anna Szczepanowska – czy istniała potrzeba stworzenia ognisk.



Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie Andrzej Sitek – w sęsie zdolności 
z mojego punktu widzenia to nie było takiej potrzeby.

Radna Anna Szczepanowska –  w jakich godzinach dzieci kończą zajęcia w szkole.
Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie Andrzej Sitek –  jest to szkoła w 
której zajęcia kończą się w godzinach późno popołudniowych.

 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  Stanisław  Wróblewski  –  Omówił  funkcjonowanie 
placówki.  –  materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Andrzej Robacki).

Dyrektor zasugerował gruntowny remont miasteczka drogowego.

Burmistrz  Miasta  –  zwrócił  uwagę,  że  miasteczko  drogowe  można  odremontować  we 
własnym zakresie, szkoła przecież posiada konserwatora. 

 Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

Dyrektor  Gimnazjum nr  1  Robert  Pypkowskio  – Zrelacjonował  temat  organizacji  roku 
szkolnego 2009/2010 i podsumowania roku szkolnego 2008/2009 – materiał na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak  podziękowała dyrektorom szkół  
za przybycie. 

D o  p u n k t u  6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 
2009-2010.

Inspektora  ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażynę 
Pączek  –  przedstawiła  informacje  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta 
Gostynina w roku szkolnym 2009/2010 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Anna Szczepanowska –  poinformowała,  że  na ostatniej  Komisji  Edukacji,  Kultury
i  Sportu  został  przegłosowany  wniosek  odnośnie  ,,Rozszerzenia  zadania  w  ,,Punkcie 
Konsultacyjno – Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od 
Alkoholu  i  Narkotyków”,  o  punkt  doradczo–terapeutyczny  o  specjalistów  odnośnie 
uzależnień od narkotyków”. Ponadto zapytała czy ruszyły prace przygotowawcze związane 
ze szkolnym placem zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w ramach Programu Radosna 
Szkoła. 
Burmistrz Miasta – wyjaśnił,  że przetarg został  rozstrzygnięty ale na nie korzyść oferenta



z uwagi na zbyt  wysoką cenę.  W planie tego placu jest  las  krasnali,  które wykonuje firma 
niemiecka a czas oczekiwania jest około 4 miesięcy a czas wykonania projektu 6 miesięcy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała zaproszonych gości 
w osobach: Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich panią Hannę Adamską, panią Izabelę 
Chmiel  vel  Chmielecka  w  imieniu  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa,  panią  Teresę  Kiereś  Podinspektora  Wydziału  Promocji 
Miasta. 

(W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Krzysztof Giziński ).

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  w przedstawionym  projekcie,  zmieniającym 
Uchwałę  Budżetową,  proponujemy  dokonać  zmian  w  planie  dochodu  wydatków  oraz 
przychodów budżetu. Po proponowanych zmianach, przedstawionych w dalszej części uchwały, 
dochody  budżetu  ogółem  zwiększą  się  o  łączną  kwotę  451.938,  00  złotych,  tym  samym 
zwiększając o tę kwotę dochody bieżące. Wydatki budżetu ogółem zwiększą się o łączną kwotę 
423.358,00  złotych,  w  tym  wydatki  bieżące  zwiększą  się  o  kwotę  526.608,  00  złotych, 
natomiast  wydatki  majątkowe  zmniejszą  się  o  kwotę  103.250,00  złotych.  Po  dokonaniu 
proponowanych zmian, o kwotę 28.580,00 złotych zmniejszy się deficyt budżetu, zmniejszą się 
również o kwotę 28.580, 00 złotych przychody budżetu, jak również o tę kwotę tj. o 28.580, 00 
złotych  zmniejszy  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  zaciąganych  na  sfinansowanie 
planowanego deficytu. 
W dochodach bieżących proponujemy zwiększyć plan z tytułu podatków i opłat o łączną kwotę 
209.550,00 złotych w tym o kwotę 171.750,00 złotych dochodu z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz o kwotę 37.800,00 zł dochody bieżące tj., o środki pochodzące z opłat 
za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  i  o  tę  kwotę  tj.  o  37.800,00  zł  proponujemy 
zwiększyć wydatki bieżące związane z ochroną środowiska. Następnie proponujemy zwiększyć 
plan dochodów z tytułu dotacji celowych o łączną kwotę 242.380,00 zł, w tym 54.399,00 zł 
dotację  celową  przeznaczoną  na  wydatki  związane  z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem 
wyborów  do  rady  gmin,  powiatów,  sejmików,  województw  oraz  wyborów  na  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast i o tę kwotę tj. o 54.390,00 zł zwiększą się wydatki bieżące 
na  ten  cel.  Następnie  proponujemy  zwiększyć  o  kwotę  61.580,00  zł.  plan  dotacji  celowej 
przyznanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zwiększając tym samym wydatki o kwotę 
33.000,00  zł  z  przeznaczeniem na  realizację  partnerskiego  projektu  „Comenius”  w ramach 
programu  „Uczenie  się  przez  całe  życie”.  Program  ten  będzie  realizowany  od  1  sierpnia 
bieżącego  roku  do  31  lipca  2012  roku,  dlatego  w  roku  bieżącym  do  budżetu  zostaje 
wprowadzona kwota tylko 33.000,00 zł, ponieważ dalsze wydatki będą obejmowały budżety 
roku 2011 i 2012. Następnie zwiększamy o kwotę 60,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na 



pokrycie  wydatków  związanych  z  wydawaniem  decyzji  administracyjnej  i  o  tą  kwotę 
zwiększamy wydatki bieżące budżetu. Następnie o kwotę 20.000,00 zł.  zwiększamy dotację 
celową na realizację zadań w zakresach administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę 
świadczeń społecznych, która jednocześnie zwiększa plan wydatków bieżących.
O kwotę 106.349 zł.  zwiększamy plan dotacji  przyznanej  przez Wojewodę Mazowieckiego, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 
oraz  kwota  54.000,00  zł,  środki  własne  gminy,  zwiększy  łącznie  plan  wydatków  o  kwotę 
160.349,00  zł.,  obowiązująca  zmiana  od  1  stycznia  bieżącego  roku  Ustawa  o  Finansach 
Publicznych nakłada na gminy obowiązek partycypowania w kosztach pomocy materialnej dla 
uczniów w wysokości 20 %, czyli dotacja 80 %, gmina musi dołożyć 20 % własnych środków. 
W  wydatkach  bieżących  budżetu  miasta,  proponujemy  dokonać  przeniesienia  środków
o kwotę 8.000,00  zł  z  rozdziału Straż  Miejska,  zwiększając  w rozdziale  Ochotnicze Straże 
Pożarne plan wydatków, ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych. 
Dokonujemy również przesunięć planu wydatków bieżących w dziale Oświata i Wychowanie
o łączną kwotę 130.900,00 zł pomiędzy tytułami wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, głównie dotyczy 
to energii cieplnej i energii elektrycznej. 
Proponujemy dokonać przeniesienia środków w kwocie 32.500 zł. zmniejszając plan wydatków 
na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, jednocześnie o tę kwotę 
32.500 zł. zwiększyć plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 
Również  dokonujemy  przeniesienia  środków  w  kwocie  2.200  zł.  zmniejszając  wydatki  na 
dożywianie, a zwiększając o kwotę 2.200 zł. wydatki na wypłatę ekwiwalentów za używanie 
własnej odzieży przez pracowników socjalnych.
Dokonujemy  przeniesienia  środków  zmniejszając  plan  wydatków  na  wynagrodzenia 
bezosobowe w kwocie 5.000 zł. zwiększając tym samym wydatki na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych przy dozorze 
obiektów  „Moje boisko Orlik”.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to proponujemy zmniejszenia o kwotę 103.250 zł., plan 
wydatków na utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1. Dwukrotnie był ogłaszany 
przetarg na wykonanie tego zadania, w drugim przetargu wpłynęła tylko jedna oferta,  która 
opiewała na kwotę ok. 370.000 zł. Ponieważ wykonawca nie zagwarantował wykonania tego 
zadania w terminie, które określało Ministerstwo Edukacji, tym samym Gmina nie byłaby w 
stanie rozliczyć przyznanej dotacji  celowej  w roku bieżącym. W związku z tym dotacja ta, 
gdyby nie była rozliczona w terminie podlegałaby zwrotowi. W tej sytuacji budżet miasta byłby 
obciążony  pełnymi  kosztami  poniesionymi  na  to  zadanie,  czyli  pełną  kwotą  370.000  zł. 
dokonujemy  przesunięcia  środków w kwocie  30.400  zł.,  które  pozostały  po  wybudowaniu 
oświetlenia w ulicy Ostatniej  i  proponujemy przeznaczyć je na budowę oświetlenia w ulicy 
Stodólnej, Żabiej i Solidarności. Dokonujemy również przesunięcia środków w kwocie 17.000 
zł.,  zmniejszając  wydatki  na  zadanie  ,,termomodernizacja  13   budynków  mieszkalnych”  i 
zwiększa się te kwotę na zadanie ,,Budowa 2 budynków socjalnych przy ul. Kościuszkowców/ 
Targowa” w celu dokonania całkowitego rozliczenia dotacji przyznanej z funduszu dopłat na 
dofinansowanie budynków socjalnych. Po dokonaniu proponowanych zmian, zmianie ulegają 
załączniki uchwały o numerach 1,2, 2a, 2b, 4, 9, 11, 12, 13, 14. 

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Marek Małkowski).



Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 
Radni nie zgłaszali pytań.

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

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

UCHWAŁA  NR 279/LIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  zmiany  granic  Gminy  Miasta  
Gostynina  polegającej  na  wyłączeniu  działek  z  terenu  Gminy  Gostynin  położonych  na 
obszarze Ozu Gostynińskiego.

Radca Prawny Barbara Semeniuk – uchwała ta była już przedmiotem spawy 5 lat  temu. 
Zmiana  granic  gminy  następuje  w  drodze  rozporządzenia  Rady  ministrów.  Jeżeli  zmiana 
następuje  na  wniosek  zainteresowanego  gminy,  należy  do  niego  dołączyć  opinie  rad  gmin 
objętych  wnioskiem,  poprzedzonych  przeprowadzeniem  przez  te  rady  konsultacji  z 
mieszkańcami. W związku z faktem, że Gmina Miasta Gostynina zdecydowana jest włączyć do 
swoich granic działki położonych na terenie Ozu Gostynińskiego, wchodzące w skład Gminy 
Gostynin, za czyn pozytywnie opowiedzieli się mieszkańcy miasta w trakcie przeprowadzonych 
konsultacji.    

Burmistrz Miasta – w uchwale tej głównie chodzi o Zalew, który w tej chwili jest zaniedbany. 
Został  on  zbudowany  przez  miasto,  a  w  wyniku  zmian  administracyjnych  znalazł  się  na 
terenach wiejskich. Teren ten jest bardzo atrakcyjny, można tam urządzić część turystyczno – 
rekreacyjno - sportową. Była delegacja niemiecka z Langenfeld, która oglądała to miejsce i 
zaproponowała, że sfinansuje nam projekt na to miejsce. Na terenie tym zamieszkuje niewielu 
mieszkańców, których niewiele łączy z wsią, nie prowadzą oni gospodarstw rolnych. Ponadto 
wielu  mieszkańców osiedla  Wspólna  dopytuje  się  czemu  Zalew nie  przynależy  do  miasta. 
Trzeba pamiętać o tym, że jest to opinia rady, która dotyczy woli mieszkańców. Spotkanie z 
mieszkańcami w 2005 roku pokazało, że 1005 mieszkańców jest za przyłączeniem tego terenu 
do miasta. 

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radny  Andrzej  Reder  –   na  sesji  w  2005  roku  miałem  wrażenie,  że  kontekst  dyskusji 
wskazywał na to, że samorząd gminy wiejskiej  Gostynina nie kwestionuje tego, że terenem 
Zalewu  i  terenów  przyległych   specjalnie  nie  jest   zainteresowany.  Są  tam  zaledwie  dwa 
domostwa i w tym terenie niewiele się dzieje, a Zalew przestał pełnić funkcje rekreacyjną. Czy 
były rozmowy z wójtem w tej sprawie. Moim zdaniem Zalew powinien przejść pod miasto. 
Burmistrza Miasta –  wójt proponował,  sprzedaż tego terenu.  Nie mogę się na to zgodzić, 



przecież miasto kiedyś to zbudowało i nie widzę zasadności wydawania przez miasto na to 
pieniędzy. Skoro istnieje możliwość administracyjna pozyskania tego terenu to należy w ten 
sposób to załatwić i to rozsadzi ministerstwo. Są to zaszłości  które należy prostować. Były 
przeprowadzone  w  tej  sprawie  konsultacje  zgodnie  z  prawem.  Miasto  ma  konieczność 
poszerzania swoich granic, aby się rozwijać. Rzeszów jest przykładem, który wszedł w potężne 
tereny drogą administracyjną. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miasta Gostynina polegającej na 
wyłączeniu działek z terenu Gminy Gostynin położonych na obszarze Ozu Gostynińskiego. 

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

UCHWAŁA  NR 280/LIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Paweł Kijek).

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  274/LI/10  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
z  dnia  28  września  2010  roku  dotyczącej  określenia  procedury  konsultacji  społecznych 
dotyczących  programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi
i  podmiotami  o których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Naczelni Wydziału Spraw Obywatelskich Hanna Adamska – uchwała Nr 274/LI/10 z dnia 
28 września 2010 roku Rada Miejska w Gostyninie określiła procedury konsultacji społecznych 
dotyczących  Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  W  §  11  przedmiotowej  uchwały  Rada  miejska  w  Gostyninie  uchwaliła,  iż 
,,uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia”, natomiast przedmiotowa uchwała zawiera w 
swej  treści  regulacje  o  charakterze normatywnym i jest  aktem skierowanym do podmiotów 
zewnętrznych  wobec  Gminy,  wobec  czego  jest  aktem  prawa  miejscowego  i  podlega 
opublikowaniu w Dzienniku urzędowym województwa Mazowieckiego.    

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 
roku  dotyczącej  określenia  procedury  konsultacji  społecznych  dotyczących  programu 
współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  



było.

UCHWAŁA  NR 281/LIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  
Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii  oraz  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011.  

(W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Marek Małkowski).

Podinspektor Wydziału  Promocji  Miasta  Teresa  Kiereś  –  Gminny  Program Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Narkomani  oraz  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie jest opracowany w oparciu o trzy ustawy tj. 
o  ustawę  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  ustawę  o 
przeciwdziałaniu  narkomanii  i  ustawę  o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie.  Ustawy te 
nakładają  na  organ  samorządu  gminnego  obowiązki  prowadzenia  działań  w  zakresie 
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie  i  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie.  Przedstawiona  uchwała  zawiera  zadania 
wynikające z w/w ustaw. 
W szczególności  zadania  te  obejmują:  zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  dla 
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy  alkoholowe  i  narkomania,  pomocy  psychospołecznej  i  prawnej,  w  szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych
i  narkomanii  oraz  problemów  związanych  z  przemocą  w  rodzinie,  w  tym  prowadzenie 
pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  podejmowanie  interwencji  w  związku
z naruszeniem przepisów określonych w art.  131 i  15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz zajmujących 
się ofiarami przemocy w rodzinie, pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych  dotkniętym  ubóstwem  i  integrowania  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
Program  finansowany  jest  ze  środków  uzyskanych  z  tytułu  opłat  zezwolenia  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych, w tym na przyszły rok jest przewidziany wpływ w kwocie 309.100 zł. 
Szczegółowe  założenia  programu  to:  udzielanie  rodzinom  w  których  występują problemy 
alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: wdrażanie procedury zobowiązania do 
podjęcia leczenia odwykowego, pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci  z rodzin z problemem 
alkoholowym  –  finansowanie  działalności  świetlicy  socjoterapeutycznej,  dopłaty  za  pobyt 
dzieci  w przedszkolach z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,  przeciwdziałanie 
zjawisku  przemocy  w  rodzinie  poprzez:  działalność  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; działalność Miejskiego Punktu Kosulatacyjno-Informacyjnego dla 



Ofiar  Przemocy  w Rodzinie i  Osób Uzależnionych od Alkoholu i  Narkotyków; powołanie 
Zespołu  Interdyscyplinarnego;  realizację  programów  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie. 
Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci  i  młodzieży,  w  tym prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych.  Realizacja  tego 
zadania odbywa się poprzez: Organizowanie specjalistycznych szkoleń i programów z zakresu 
problematyki  alkoholowej  i  narkomanii  w  szkołach  i  dla  różnych  grup  społecznych. 
Organizowanie  kampanii  profilaktyczno  –  edukacyjnych  (festyny,  happeningi)  oraz 
promowanie zdrowego stylu życia. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w trakcie 
których realizowane będą treści z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Wspieranie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych.  Realizacja  tego  zadania  odbywa  się  poprzez:  współpracę  ze 
stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi i współfinansowanie ich  programów terapeutyczno 
– edukacyjnych oraz wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
wywodzących się z rodzin patologicznych.
Koordynatorem  Programu  jest  Wydział  Promocji  Miasta  Urzędu  Miasta  w  Gostyninie  we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  i  Narkomanii  oraz  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2011.
  
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 282/LIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta  
Gostynina na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 (aktualizacja)” i ,,Planu  
Gospodarki Od[padami dla Gminy Miasta Gostynina w latach 2010 – 2013 z uwzględnieniem  
lat 2014 – 2017 (aktualizacja)”.

Pani  Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  pracownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – zgodnie z przepisami ustawy prawa ochrony 
środowiska i ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska 
podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. Wykonując ustawowy obowiązek burmistrz 



miasta Gostynina sporządził aktualizację ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 
Gostynina  na  lata  2010 –  2013 z  uwzględnieniem lat  2014 –  2017 (aktualizacja)”  i  ,,Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 
2014 – 2017 (aktualizacja)”.  Niniejsze dokumenty zostały opracowane przez panią Adę Kutyło 
–  Bromka,  wieloletniego  pracownika  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska
w  Płocku.  Zarówno  aktualizacja  programu  ochrony  środowiska  jak  i  aktualizacja  planu 
gospodarki odpadami odpowiadają wszelkim wymogom wynikającym z ustawowych zapisów. 
Na podstawie aktualnego stanu środowiska i analizy gospodarki odpadami, określone zostały 
cele  i  priorytety  ekologiczne,  struktury  finansowania  jaki  i  harmonogram  działań  w  tym 
zakresie. Głównym celem programu jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na lata 2009 
– 2012 z perspektywą do roku 2016 na poziomie miasta. W programie określono główne cele
i kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska. Aktualizacja planu gospodarki odpadami 
ma na celu określenie zasad gospodarki odpadami na terenie miasta. Ustawa o udostępnianiu 
informacji  i  ochronie  środowiska,  jego  ochronie  w  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko nakładają obowiązek przeprowadzenia 
strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  skutków  realizacji  dokumentów 
strategicznych w tym  Program Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami. Zgodnie 
z  cytowaną ustawą organ opracowujący projekt dokumentów planu i  programu  sporządza 
prognozę oddziaływania na środowisko. Celem wykonania prognozy jest określenie możliwych 
skutków jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami.  Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie zarówno projekt Programu  Ochrony Środowiska jak i       

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2010 
– 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 (aktualizacja)” i ,,Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy  Miasta  Gostynina  w  latach  2010  –  2013  z  uwzględnieniem  lat  2014  –  2017 
(aktualizacja)”.
  
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 283/LIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej  w Gostyninie złożonych do 30 kwietnia 
2010 roku, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismo Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  13

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2010.

Do sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej nie zgłoszono pytań i uwag.

Sprawozdania z prac stałych komisji  na piśmie stanowią załączniki do protokołu.

Informacje przyjęto.

D o  p u n k t u  14

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała sprawozdanie z pracy 
Rady Miejskiej za okres od stycznia do października 2010 roku – materiał na piśmie stanowi 
załącznik do protokołu.

Informacje przyjęto.

D o  p u n k t u  15

Przyjęcie protokołów z LI i LII  sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie zapisów w protokołach?

Radni nie zgłaszali uwag.

Za  przyjęciem  protokołów z  LI  i  LII  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  9  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta – Pani radna Lidia Pawikowska pytała czy istnieje możliwość założenia 
sygnalizacji świetlnej  przy sklepie Netto, informuję, że skrzyżowanie to należy do zarządcy
WZDM. Zostało  umówione  spotkanie  w tej  sprawie  z  dyrektorem Kaczmarkiem na piątek
i  mam  nadzieję,  że  istnieje  taka  szansa  aby  tam  powstała  sygnalizacja.  Źle  się  stało,  że



w warunkach wydawanych przez zarządcę drogi nie wpisano w te warunki wjazdy do tego 
sklepu oraz sygnalizacja. Gdy były ustalane warunki dla sklepu Lidl to od razu została wydana 
decyzja zabudowy oraz przewidziano  sygnalizację świetlna i organizację ruchu. Będą rozmowy
z panem Kaczmarkiem czy na tym etapie budowy można będzie coś zmienić. Radny tarka pytał 
czy burmistrz zechce uczestniczyć w na spotkaniu z  mieszkańcami ulicy Czapskiego i Zatorza 
w dniu 4 listopada o godzinie 17:00 odnośnie kanalizacji, oczywiście, że tak. Radny pytał także 
o wynik finansowy w chwili  rozpoczęcia obecnej kadencji  a  jak wygląda teraz.  Samorządy 
aktywne te które dbają o rozwój i chcą skorzystać ze środków unijnych i innych dofinansowań 
niestety ale muszą się zadłużać. Profesor Kulesza mówił, że widać po samorządach które są 
aktywne, rozwijają się i gdzie jest dynamika i to są te które się zadłużają. Bo aby skorzystać ze 
środków unijnych to należy mieć własne środki finansowe i  budżet unijny 2007 – 2013, to 
budżet z którego samorządy mogą korzystać. Radny Marek Małkowski pytał o chodnik na ulicy 
Czapskiego,  odprowadzenie  wody  z  rowów  przy  torach  klejowych,  sprawa  ta  została 
przekazana  do  inwestora  czyli  do  zarządcy  drogi  tj.  do  zarządcy  dróg  powiatowych,  pani 
Janecka obiecała rozwiązanie tego problemu. Radny Andrzej Reder pytał o plany inwestycyjne 
na ulicy Solidarności – Wyszyńskiego, w tym roku będą jeszcze wykonane latarnie stylowe, na 
przejściu łączącym rynek z ulica Stodólną będą one na wysięgnikach na elewacjach, podobnie 
będzie na ulicy Solidarności po obu stronach ulicy. Po wykonaniu tych latarni będzie także 
położona nowa nawierzchnia. Grunty, które miasto w tym rejonie ma na zbyciu to sprzedaje je 
wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i  w  akcie  notarialnym jest  zapis,  że  kupujący  w ciągu 
czterech lat musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.      

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz  –  dochody  własne  budżetu 
miasta to są podatki, opłaty lokalne, udziały w picie i  przez te cztery lata wzrosły o 31%, kwota 
poprzednia  wynosiła  19.641 tysięcy  złotych  są  to  dochody własne,  a  w 2010 roku wynosi 
prawie 26 milinów złotych dochodów własnych,  do tego dochodzą różnego rodzaju dotacje
i subwencje. Jeśli chodzi o dotacje celowe to one w jednym roku mogą być wyższe a innym 
niższe. Korzystamy także z dotacji celowych na zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o wydatki 
bieżące to przez te cztery lata wzrosły one prawie o 26%, wynika to z tego, że przejmowanych 
jest wiele dodatkowych zadań nakładanych ustawami, na które nie mamy wpływu a należy je 
realizować. Przybywa nam takich wydatków bieżących jak na ,,Orliki”, hala, zamek. Pozostała 
część środków jakie uzyskujemy z dochodów własnych przeznaczamy na zadania inwestycyjne. 
Istotną rzeczą w realizacji zadań inwestycyjnych jest równoważenie tych zadań, nie może to się 
odbywać w ten sposób, że większość środków przeznaczamy na zadania które nie przynoszą 
dochodów, dotyczy to głównie sfery budżetowej –  oświaty. Należy również realizować takie 
zadania, które będą przynosiły dochody aby zarobić na pozostałe. Dochody na przełomie tej 
kadencji wzrosły prawie o 30% a wydatki bieżące o 26% , czyli wynik jest dodatni. Zadłużenie 
w poprzednim okresie stanowiła prawie 9% planowanych dochodów i była to kwota ponad 8 
milionów złotych, natomiast w chwili obecnej zadłużenie to wynosi 24 miliony złotych   z tym, 
że będziemy korzystać z umorzenia z pożyczek.       
 

D o  p u n k t u  17

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  poinformowała, że w dniu 23 
października  2010  roku  rozstrzygnięta  została  kolejna  już,  V  edycja  konkursu  ,,Samorząd 
Przyjazny Przedsiębiorczości” w ramach tej edycji Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz 



Śniecikowski  otrzymał  tytuł  ,,Najlepszy  Burmistrz  2010  Roku”,  Certyfikat  dla  Gminy 
Atrakcyjnej Turystycznie oraz Wyróżnienie dla Gminy miasta Gostynina. 

D o  p u n k t u  18

Zamknięcie obrad.

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

Spisała:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


